Instytut

Badań

Literackich

Polskiej

Akademii

Nauk

P amiętnik
L iteracki
CZASOPISMO KWARTALNE POŚWIĘCONE HISTORII
I KRYTYCE LITERATURY POLSKIEJ

Rocznik CXII, zeszyt 2

Z A Ł O Ż O N Y
W
R O K U
1 9 0 2
PRZEZ TOWARZYSTWO LITERACKIE
I M I E N I A A D A M A M I C K I E W I C Z A

Komitet redakcyjny: GRAŻYNA BORKOWSKA (redaktor
naczelny), MICHAŁ GŁOWIŃSKI (zastępca redaktora naczelnego), TERESA KOSTKIEWICZOWA (zastępca redaktora naczelnego), adam dziadek, Luigi
marinelli, ALEKSANDRA OSZCZĘDA, ANDRZEJ
SKRENDO, agata stankowska, PAWEŁ STĘPIEŃ,
krzysztof trybuś

Sekretarz redakcji: ZOFIA SMOLSKA
Projekt okładki: JOANNA MUCHO
Na okładce: Adam Lerue,
Świątynia Sybilli (ok. 1858 r.)

Opracowanie redakcyjne i korekta: INEZ KROPIDŁO,
MICHAŁ KUNIK, agnieszka magrel, IZABELA
POPRAWA, Zofia Smolska, dorota ucherek
Tłumaczenie streszczeń: TOMASZ P. GÓRSKI
Opracowanie typograficzne i łamanie:

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

© Copyright by Instytut Badań Literackich PAN
and Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
Wrocław–Warszawa 2021

Objętość: ark. wyd. 22; ark. druk. 18,75
Nakład: 400 egz.

Szanownej i Drogiej Pani Profesor
TERESIE KOSTKIEWICZOWEJ
znakomitej badaczce epoki oświecenia,
autorce doniosłych prac poświęconych literaturze XVIII wieku,
teorii literatury i komparatystyce,
wieloletniej przewodniczącej Komitetu Głównego
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
oddanej doskonaleniu edukacji humanistycznej,
niezrównanej mistrzyni dla pokoleń studentów i doktorantów,
redaktorce „Pamiętnika Literackiego”,
naszej nieocenionej Koleżance
– z okazji 85 rocznicy urodzin
REDAKCJA

TREŚĆ ZESZYTU
Str.

Dedykacja zeszytu Profesor Teresie Kostkiewiczowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

1. R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y
R o m a n D ą b r o w s k i, Oświeceni o śmieszności (komizmie) i śmiechu. W perspektywie retorycznej, moralnej, estetycznej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E m i l i a O l e c h n o w i c z, „Modnej nagości brzydkie niedostatki”. Performowanie ciała
w „Theatrum życia ludzkiego” Piotra Kwiatkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G r a ż y n a B o r k o w s k a, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” jako powieść przejścia . . 
K l a r a L e s z c z y ń s k a - S k o w r o n, Orientalne lektury Krasickiego – przyczynek do badań
nad erudycją pisarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a r e k D ę b o w s k i, Wolter, Diderot, Marivaux, albo klasycyzm, sentymentalizm, rokoko
w teatrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F r a n ç o i s R o s s e t, Postać emigranta: dosłownie i powieściowo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I r e n a K a d u l s k a, Wielka Dama Oświecenia. Księżna Izabela Czartoryska w blasku teatru,
teatralizacji i mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D a n u t a K o w a l e w s k a, „Wszystkie kobiety diabła są warte”? Niewolnice mody i ofiary
mężczyzn w „modnych” komediach Wojciecha Bogusławskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B o ż e n a M a z u r k o w a, Spazmy i wapory w literackich kreacjach polskich pisarzy XVIII
i XIX wieku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J a n u s z R y b a, Jana Potockiego kłopoty z pocztą  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P a w e ł K a c z y ń s k i, Pretekst, aktualizacja, parabola. Rozrachunki ze współczesnością
i rozważania o problemach uniwersalnych w kostiumie oświeceniowym (w literaturze polskiej lat 1956–1989)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F i l i p M a z u r k i e w i c z, Polonistyka światowa i jej perspektywy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7
23
43
55
65
79
89
111
123
143

153
171

Zagadnienia języka artystycznego
W i t o l d S a d o w s k i, Gatunkowe obrazy świata: sielanka, litania, sonet  . . . . . . . . . . . . . . 
W i e s ł a w P u s z, „Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy...” – pieśń barska i jej melodyczne rodzeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

181
195

2. M A T E R I A Ł Y I N O T A T K I
E l ż b i e t a S k i b i ń s k a, Cudzoziemskie przypadki pewnej „bagatelki”. O polskich przekładach
„Le Temple de Gnide” Monteskiusza w XVIII wieku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A n n a G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, O pierwszych przekładach Konstytucji 3 Maja  . . . . . 
H e l e n a M a r k o w s k a - F u l a r a, Kim była Sandomierzanka? Nowe fakty w sprawie sporu
o „Podolankę wychowaną w stanie natury” Michała Dymitra Krajewskiego . . . . . . . . . . . 
K r y s t y n a M a k s i m o w i c z, Literacki wizerunek Barbary z Bielińskich Kossowskiej  . . . . 
J a n P i s k u r e w i c z, Giovanni Maver (1891–1970). Włoski promotor polskiej nauki i literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l ż b i e t a W i c h r o w s k a, Badacz w archiwum i archiwum badacza. Paradoks archiwalny

209
225
235
249
265
289

6
CONTENTS OF THE FASCICLE
Page

Dedication to Professor Teresa Kostkiewiczowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

1. T R E A T I S E S A N D A R T I C L E S
R o m a n D ą b r o w s k i, The Enlightened on Ridiculousness (the Comical) and Laughter. In
Rhetoric, Moral, and Aesthetic Perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E m i l i a O l e c h n o w i c z, “Modnej nagości brzydkie niedostatki [Ugly privations of fashionable nudity]”. Performing the Body in Piotr Kwiatkowski’s “Theatrum życia ludzkiego”
(“Theatre of Human Life”)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G r a ż y n a B o r k o w s k a, “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” (“Adventures of Nicolaus
Doświadczyński”) as a Borderline Novel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
K l a r a L e s z c z y ń s k a - S k o w r o n, Krasicki’s Oriental Readers—a Contribution to Research
in the Writer’s Erudition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a r e k D ę b o w s k i, Voltaire, Diderot, Marivaux, or Classicism, Sentimentalism, and Rococo in Theatre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F r a n ç o i s R o s s e t, The Figure of Émigré: Literal and Novelistic Meaning . . . . . . . . . . . . . 
I r e n a K a d u l s k a, Grand Lady of the Enlightenment. Princess Izabela Czartoryska in the
Light of Theatre, Theatricalisation, and Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D a n u t a K o w a l e w s k a, “Wszystkie kobiety diabła są warte [A woman is good-for-nothing]”? Fashion-Slaves and Male-Victims in Wojciech Bogusławski’s “Fashionable”
Comedies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B o ż e n a M a z u r k o w a, Spasms and Vapours in the 18th and 19th c. Polish Writers’ Literary
Creations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J a n u s z R y b a, Jan Potocki’s Problems with the Post  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P a w e ł K a c z y ń s k i, Pretext, Update, Parable. Final Analysis of the Present and Considerations about Universal Problems in the Costume of the Enlightenment (in the Polish
1956–1989 Literature) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F i l i p M a z u r k i e w i c z, Global Polish Studies and Its Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

23
43
55
65
79
89

111
123
143

153
171

Problems of Artistic Language
W i t o l d S a d o w s k i, Generic Worldviews: Idyll, Litany, Sonnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
W i e s ł a w P u s z, “Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy... [We humbly cry to You, Lord...]”:
A Song of Bar Confederates and Its Melodic Siblings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

181
195

2. M A T E R I A L S A N D N O T E S
E l ż b i e t a S k i b i ń s k a, The (Mis)Fortunes of a Certain “Trifle” in a Foreign Land. On the
Polish Translations of Montesquieu’s “Le Temple de Gnide” (“The Temple of Gnidos”) in
the 18th Century  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A n n a G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, On the First Translations of Konstytucja 3 Maja (The
Constitution of 3 May, 1791) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H e l e n a M a r k o w s k a - F u l a r a, Who Was Sandomierzanka? New Facts in the Dispute over
Michał Dymitr Krajewski’s “Podolanka wychowana w stanie natury” (“Podolanka Brought
up in Natural State”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
K r y s t y n a M a k s i m o w i c z, A Literary Image of Barbara Kossowska, née Bielińska  . . . . 
J a n P i s k u r e w i c z, Giovanni Maver (1891–1970). An Italian Promoter of Polish Science and
Literature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l ż b i e t a W i c h r o w s k a, The Researcher in Archive and the Researcher’s Archive. An
Archive Paradox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209
225

235
249
265
289

1.

R O Z P R A W Y

I

A R T Y K U Ł Y

Pamiętnik Literacki CXII, 2021, z. 2, PL ISSN 0031-0514
DOI: 10.18318/pl.2021.2.1

ROMAN DĄBROWSKI Uniwersytet Jagielloński, Kraków

OŚWIECENI O ŚMIESZNOŚCI (KOMIZMIE) I ŚMIECHU
W PERSPEKTYWIE RETORYCZNEJ, MORALNEJ, ESTETYCZNEJ
Pojęcia śmieszności, komizmu, śmiechu i inne z nimi mniej czy bardziej związane
należą, jak wiadomo, do kluczowych kategorii używanych w charakterystyce i interpretacji piśmiennictwa okresu oświecenia. Stają się one oczywiście także niejednokrotnie tematem formułowanych w interesującej nas epoce – z rozmaitych
punktów widzenia, w różnych kontekstach i formach – uwag oraz refleksji, ilustrując w dużej mierze ówczesną świadomość w tym zakresie, jej dominanty i przemiany. Odzwierciedlają ją i kształtują m.in. istotne wątki w myśli filozoficznej1, XVIII-wiecznej i przywołanej z dawniejszych tradycji. Przykładowo można tu wspomnieć:
z jednej strony, poglądy Thomasa Hobbesa, akcentującego poczucie wyższości
śmiejącego się nad obiektem jego śmiechu2, z drugiej – proponującego „test śmieszności” dla rozstrzygania o rzeczywistej powadze spraw i podkreślającego pozytywną
rolę dobrego humoru Antony’ego Ashley’a Shaftesbury’ego3, także Davida Hume’a,
który dostrzega znaczenie przyjemności związanej z humorem i dowcipem4, czy
wreszcie wyjaśniającego swoje rozumienie komizmu w wywodach na temat kwestii
estetycznych Immanuela Kanta5. Stosunek do śmiechu i jego przyczyn przyjmuje
w okresie oświecenia różne oblicza, jakkolwiek na czoło wysuwa się pewna podejrzliwość bądź nawet wyraźna niechęć wobec jego spontanicznej żywiołowości, ale

1
2

3

4

5

Ogólnie na ten temat zob. M. G e i e r, Z czego śmieją się mądrzy ludzie. Mała filozofia humoru.
Przeł. J. C z u d e c. Kraków 2007, s. 99–131.
Zob. Th. H o b b e s, Lewiatan, czyli Materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego.
Przeł. Cz. Z n a m i e r o w s k i. Wstęp, przypisy J. C. A. G a s k i n. Warszawa 2005, s. 136: „przyczyną [śmiechu] jest bądź jakieś nagłe działanie tego samego człowieka, któremu ono się podoba,
bądź też powstaje przez spostrzeżenie jakiejś deformacji u innego człowieka, której porównanie
z własną osobą daje mu nagle poczucie wyższości”.
Zob. A. A. S h a f t e s b u r y, List o entuzjazmie do Lorda *****. Przeł. A. G r z e l i ń s k i. „Estetyka
i Krytyka” 2001, nr 1, s. 131: „Dobry humor jest nie tylko najlepszym zabezpieczeniem przed entuzjazmem, lecz również najlepszym fundamentem pobożności i prawdziwej religii [...]”.
Zob. D. H u m e, Traktat o naturze ludzkiej. Przeł. Cz. Z n a m i e r o w s k i. T. 2: O uczuciach. Wyd. 2,
przejrz. Warszawa 1963, s. 442: „dobry humor lubimy i uważamy, ponieważ jest bezpośrednio
przyjemny dla samej osoby, która go posiada. Jest oczywiste, że rozmowa z człowiekiem pełnym
dowcipu jest bardzo przyjemna; podobnie wesoły i w dobrym humorze towarzysz rozsiewa radość
na całe towarzystwo [...]”.
I. K a n t, Krytyka władzy sądzenia. Przekł., przedm., przypisy J. G a ł e c k i. Przekł. przejrzał
A. L a n d m a n. Wyd. 2. Warszawa 1986.
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również dążenie do jego dowartościowania poprzez proces „ucywilizowania”6, poddania mniejszej lub większej kontroli rozumu, dobrych obyczajów, a w sferze twórczości artystycznej także gustu.
Wypowiedzi na temat śmieszności i śmiechu odniesione przede wszystkim do
tej ostatniej sfery – choć bez rygorystycznego unikania szerszej perspektywy – staną się zasadniczym przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule. Jego
celem zaś będzie syntetyczne, oparte na wielostronnym – jakkolwiek ze względu na
skalę i złożoność zjawiska – wybiórczym i dość ogólnym oglądzie zaprezentowanie
ich treści, z włączeniem szczególnie eksponowanych aspektów omawianego problemu, wielorakości opinii, zmiany akcentów w sposobie jego ujmowania. Uwaga
skupi się na wypowiedziach autorów polskich, chociaż niekiedy zostaną też przywołane opinie formułowane za granicą, przeważnie dobrze u nas wówczas znane
czy wprost powtarzane w konkretnych przypadkach.
Należy podkreślić, że jednoznaczne rozdzielenie zakresu pojęć związanych
z komentowanym zjawiskiem jest tutaj często trudne, gdyż nieraz – jak komizm
i śmieszność – używane były one zamiennie lub ich sensy w dużym stopniu się
pokrywały. Pierwsze z nich odnoszono z reguły do komedii jako gatunku albo
w ogóle do utworów literackich, drugie natomiast miało szerszy zakres znaczeniowy, przy czym – co pozwala rezygnować ze skrupulatnego uwzględniania tych
rozgraniczeń w toku niniejszego wywodu – w zasadniczej mierze istota problemu
pozostaje podobna lub nawet identyczna. Czasem pojawiają się również inne terminy, jak dowcip, kładący akcent na gest intelektualny, żart czy żartobliwość,
które eksponują bardziej aktywność w kreowaniu źródeł śmiechu, wreszcie, wskazująca raczej na poczucie humoru, wesołość. Także niejednokrotnie trudno byłoby
oddzielić wypowiedzi na temat samego śmiechu jako reakcji psychofizycznej od
opinii, które odnoszą się do tego, co ową reakcję powoduje. O śmiechu bowiem
mówi się przeważnie w powiązaniu z jego przyczyną, a przede wszystkim z funkcją,
czy ze względu na potrzebę takiej lub innej racjonalnej nad nim kontroli. Formułowane są przy tym zarówno uwagi opisowe, jak i postulatywne.
W wypowiedziach będących tu przedmiotem zainteresowania poza wyjaśnieniami odnośnie do samej natury komizmu i śmiechu znajdujemy próby ujęcia
problemu z perspektyw retorycznej i etycznej, kiedy pojawia się pytanie o skuteczność dydaktycznego oddziaływania zabiegów komicznych w literaturze, a także
o zasadność, z punktu widzenia słuszności moralnej, stosowania niektórych z nich
w konkretnych sytuacjach. Niekiedy, głównie w przypadku charakteryzowania
komedii, formułowane są rady dotyczące poczynań zapewniających większą efektywność w tym zakresie. Wreszcie śmieszność (komizm) opisana zostaje jako kategoria estetyczna, z uwzględnieniem jej zróżnicowania oraz związku z treścią takich
pojęć jak komedia, satyra, heroikomika, burleska czy farsa.
Za powszechnie znany, również w okresie oświecenia, więc tu cytowany jedynie dla
porządku, należałoby uznać pogląd przedstawiony w Poetyce Arystotelesa, iż śmieszność „jest częścią brzydoty”, a:

6

Ibidem, s. 102.
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To, co śmieszne, jest przecież związane z jakąś pomyłką lub z bezbolesnym i nieszkodliwym oszpeceniem, czego wymownym przykładem, żeby nie szukać daleko, jest brzydka i powykrzywiana, lecz nie
wyrażająca bólu, maska komiczna7.

Autorzy oświeceniowi – kontynuując w dużej mierze przekonania formułowane
na gruncie estetyki klasycyzmu – kategorię tę wiązali często z dydaktyczną funkcją
dzieł literackich, przede wszystkim komedii, ale także utworów należących do takich
gatunków, jak satyra czy poemat heroikomiczny. Nie jest to jednak już wówczas
powszechnie dominujący pogląd, gdyż z jednej strony literacki komizm oświeceniowy – co też wielokrotnie zauważano – służy nierzadko w założeniu celom również,
lub nawet wyłącznie, rozrywkowym, a z drugiej pojawia się coraz częściej zwątpienie w jego potencjał dydaktyczny8, czego najbardziej wyrazistą ilustrację stanowią
choćby poglądy Jeana-Jacques’a Rousseau odnoszące się do komedii w jego Liście
o widowiskach skierowanym do Jeana Le Ronda d’Alemberta9.
Niejdnokrotnie opinie dotyczące prezentowanego zjawiska formułowane są –
podobnie jak w przypadku Stagiryty – w związku z omawianiem właśnie komedii
(a przykłady pochodzą zazwyczaj z konkretnych realizacji owego gatunku), jakkolwiek nierzadko, nawet jeśli nie zaznaczono tego wyraźnie, problem ujęty zostaje
jednak szerzej. Tytułem wprowadzenia warto przywołać tutaj poglądy na ten temat
popularnych u nas w okresie oświecenia i mających kluczowy wpływ na ówczesną
polską myśl estetycznoliteracką Charles’a Batteux oraz Jeana-François Marmontela. Pierwszy z nich w dziele Les Beaux-Arts réduits à un même principe (Sztuki
piękne sprowadzone do tej samej zasady) rozumie śmieszność (le ridicule) jako
zestawienie razem rzeczy wyraźnie niepasujących do siebie10. Jest ona niemal
wszechobecna – twierdzi francuski autor – ale niewielu potrafi ją rozpoznać, a jeszcze mniej znaleźć można geniuszów, którzy są w stanie wykorzystać ją delikatnie
i w taki sposób, żeby łączyła funkcje podobania się i pouczania, czyniąc to bezkonfliktowo, bez ograniczania potencjału jednej czy drugiej.
Batteux dokonuje – w zależności od tego, jacy ludzie i jakie obyczaje stanowią
przedmiot naśladowania – podziału komizmu (le comique 11) na wysoki i niski.
Pierwszy, jak twierdzi, rozśmiesza tylko umysł, występuje tam, gdzie uczucia są
7

8
9

10
11

A r y s t o t e l e s, Poetyka. W: Retoryka. – Poetyka. Przekł., wstęp, koment. H. P o d b i e l s k i. Warszawa 1988, s. 322. Nie ma, oczywiście, potrzeby przywoływania w tym miejscu całej niezwykle
bogatej literatury przedmiotu dotyczącej komizmu i śmiechu. Nie będą też w zasadzie podejmowane próby – poza przypadkami, kiedy wyda się to istotnie użyteczne – „tłumaczenia” pojęć, którymi
posługiwali się autorzy oświeceniowi, na terminy, które wykorzystywane są w dzisiejszej refleksji
na owe tematy.
Tę sprawę w szerokim ujęciu omawia J. G o l d z i n k w książce Les Lumières et l’idée du comique
(áOświecenie a pojęcie komizmuñ Lyon 1992).
Zob. J.-J. R o u s s e a u, List o widowiskach. W: Umowa społeczna. – List o widowiskach. Warszawa 2010, s. 166 (przeł. W. B i e ń k o w s k a): „Przesada nie czyni przedmiotów wstrętnymi, czyni
je tylko śmiesznymi, a to ma tę złą stronę, że lęk przed śmiesznością przysłania przerażenie, jakie
budzą wady; niepodobna naprawiać ich, nie wyolbrzymiając komizmu. [...] dobrzy nie ośmieszają
złych, ale ich druzgocą pogardą. I nic nie jest tak przykre i dalekie od śmiechu, jak święte oburzenie cnoty. Śmieszność, przeciwnie to ulubiona broń występku. Atakując nią w głębi serc szacunek,
którym powinno się otaczać cnotę, niszczy się w końcu miłość do niej”.
Ch. B a t t e u x, Les Beaux-Arts réduits à un même principe. Paris 1746, s. 220.
Dalej Batteux używa tego terminu, powołując się na przykłady komedii.
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delikatne, a rozmowy przyprawione dowcipem, należy do manier dobrego towarzystwa; natomiast drugi, niski, jest właściwy ludziom z warstw niższych, mniej wyrafinowanym, których gust pozostaje zgodny z otrzymaną przez nich edukacją. Nie
powinno się wszakże i w takim przypadku akceptować grubiaństwa, lecz jedynie
naiwność, prostotę i naturalny, niezdradzający żadnego wysiłku dowcip. Można
byłoby wskazać jeszcze trzeci rodzaj komizmu, oparty na prymitywnej burlesce, ale
ten, zdaniem Batteux, nie zasługuje na to miano12, zatem – jak wnioskujemy z toku
jego wywodu – nie powinien znajdować się w literaturze; nie wszystko w tym zakresie może być przedmiotem naśladowania.
Później, w traktacie Principes de la littérature (Zasady literatury), francuski
autor rozwija ów problem, wskazując chociażby sposoby uzyskiwania efektu komicznego i przywołując odpowiednie przykłady z komedii Moliera. Bardziej też
niuansuje spojrzenie na podział komizmu, zauważa, że między komizmem wysokim
a niskim istnieje wiele dających się pomyśleć jego postaci pośrednich i być może –
konstatuje Batteux – właśnie wśród nich pojawia się komizm najdoskonalszy,
który rozwesela zarówno wyobraźnię, jak i rozum13.
Marmontel natomiast, który tej kwestii poświęca oddzielne opracowanie w ramach swoich Éléments de littérature (Elementów literatury), podkreśla związek
komizmu z konkretnymi miejscem i czasem, gdyż to, co jest komiczne dla danej
społeczności lub danego człowieka, może nie być takie dla innych i w odmiennych
okolicznościach. Autor zauważa jednak – odwołując się każdorazowo do komedii
Moliera – że istnieją sytuacje, w których komizm, odnosząc się do wad powszechnych, zachowuje wszędzie swoją żywotność.
Marmontel wyróżnia komizm szlachetny (noble), mieszczański (bourgeois) i niski (bas). Pierwszy maluje obyczaje wielkich, arystokracji; ich wady są mniej grubiańskie, śmieszności mniej szokują, tak zostają upiększone przez grzeczność, że
niewielu może je uchwycić. Komizm mieszczański – którego przykład przynosi
Mieszczanin szlachcicem – obraca się wokół pretensji przedstawicieli tej grupy
społecznej do naśladowania wielkiego świata. Komizm niski natomiast odzwierciedla obyczaje ludu, jakkolwiek – podkreśla Marmontel – nie powinien sprzeciwiać się gustowi i obyczajom, także on obdarzony jest delikatnością i wdziękiem.
Nie można zatem mylić go z komizmem grubiańskim (grossier), którego właściwie nie należy traktować jako oddzielnego rodzaju komizmu; jest on, powiedzielibyśmy, komizmem fałszywym14. Jak widać, zarówno Batteux, jak i Marmontel,
zajmując się omawianą tu kwestią w odniesieniu do literatury, wyłączają poza
zakres zainteresowania przejawy śmieszności całkowicie żywiołowe, nieokiełznane,
niepoddane w żadnym stopniu kontroli rozumu czy gustu.
Wśród wypowiedzi formułowanych w Polsce w XVIII wieku15 także powtarzają się,
dość lakoniczne, uwagi o dydaktycznej funkcji komedii, przy czym mielibyśmy tu
12
13
14
15

B a t t e u x, op. cit., s. 223.
Ch. B a t t e u x, Principes de la littérature. Paris 1775, s. 173.
J.-F. M a r m o n t e l, Comique. W: Éléments de littérature. Édition présentée, établie et annotée par
S. L e M é n a h è z e. Paris 2005, s. 293.
Zwięzły przegląd większości istotniejszych opinii na ten temat zamieścił R. D o k t ó r w książce
Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego (Wrocław 1992, s. 17–122).
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głównie do czynienia (podobnie jak u Arystotelesa) z koncepcją komizmu określoną
przez Bohdana Dziemidoka jako „teoria cechy ujemnej przedmiotu komicznego
i wyższości podmiotu przeżycia komizmu nad przedmiotem tego przeżycia”, w wersji, dodajmy, obiektywistycznej16. Już Ignacy Krasicki na łamach „Monitora” potwierdza dominujące wówczas przekonanie, iż komedia „śmiech wznieca i prowadzi
do obrzydzenia przywar cnotom towarzyskim przeciwnych” 17. Podobną opinię
formułuje poświęcający sporo uwagi charakterystyce tego gatunku Adam Kazimierz
Czartoryski, według którego „drwieniem z osób szydnych pobudzając nas do śmiechu, zakłada sobie komedia poprawić w nas defekta, które wystawia, i lepszymi
nas w towarzystwie uczynić”18. Filip Neriusz Golański w znanej rozprawie O wymowie i poezji pisze wreszcie, że komedia „widokiem swoim rozweselając tych,
którzy na nię dla zabawy przychodzą, poprawia ich razem i naucza [...]”19. Można
jeszcze też przywołać tu utwór Franciszka Bohomolca Autor komedii pokazujący
m.in. kryzys tego gatunku w jego klasycznej wersji, co wiąże się w dużym stopniu
ze wspomnianym wcześniej kwestionowaniem zasadności używania śmiechu jako
narzędzia oddziaływania dydaktycznego20. Główny bohater komedii Bohomolca,
Prawdomowski, tkwi jednak nadal w przekonaniu, że „najpierwsza komedii powinność jest śmiechem obyczaje poprawować”21.
Skupiając się na innych aspektach interesującego nas zagadnienia omawianych
w polskim piśmiennictwie oświeceniowym, na początek warto przyjrzeć się dość
obszernej rozprawie eksjezuity Michała Dudzińskiego pt. Dysertacja o śmiechu,
opublikowanej na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych” w 1775 roku22.
Zamieszczone w niej rozważania, jakkolwiek nie przynoszą może szczególnie oryginalnych refleksji, powtarzając np. wiele myśli sformułowanych na gruncie retoryki antycznej, zwłaszcza przez Cycerona i Kwintyliana23, podejmują też kwestie,
które okazują się istotne w określaniu oświeceniowej postawy wobec tego problemu.
Dudziński stara się zgłębić zagadnienie dość wnikliwie i wyraźnie wyznaczyć
16

17
18
19
20

21
22
23

B. D z i e m i d o k, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj. Antologię oprac. M. B o k i n i e c. Gdańsk
2011, s. 12. Badacz mówi o teoriach obiektywistycznych, subiektywistycznych i relacjonistycznych,
wyodrębnionych ze względu na to, „gdzie dana teoria poszukuje istoty komizmu: w sferze przedmiotów, w sferze przeżyć czy też w sferze relacji między przedmiotami percepcji a podmiotem postrzegającym” (ibidem, s. 13). Na potrzeby niniejszego artykułu, w którym ma znaczenie jedynie
ogólne przyporządkowanie przywołanych istotnych koncepcji komizmu do którejś z tych teorii,
wykorzystywane jest tylko przeciwstawienie: obiektywistyczny–subiektywistyczny (z założeniem,
że w konkretnych przypadkach mogą wchodzić w grę elementy relacjonizmu).
I. K r a s i c k i, áO dramacie i teatrzeñ. W zb.: Oświeceni o literaturze. [T. 1:] Wypowiedzi pisarzy
polskich 1740–1800. Oprac. T. K o s t k i e w i c z o w a, Z. G o l i ń s k i. Warszawa 1993, s. 72.
A. K. C z a r t o r y s k i, Przedmowa do „Panny na wydaniu”. W zb.: jw., s. 109–110.
F. N. G o l a ń s k i, O wymowie i poezji. W zb.: jw., s. 343.
Zob. np. F. K. D m o c h o w s k i, Sztuka rymotwórcza. Poema we czterech pieśniach (w zb.: jw.,
s. 407), gdzie mamy – jak już nieraz zauważano – akceptację dla komedii, która oddziałuje poprzez
dobry przykład, nie ośmieszanie, gdyż „Śmiech prędko niknie – czułość wskroś serca przenika”.
F. B o h o m o l e c, Autor komedii. Komedia w trzech aktach. W: Komedie na teatrum. Oprac., wstęp
J. K o t t. Warszawa 1960, s. 456.
M. D u d z i ń s k i, Dysertacja o śmiechu. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1775, t. 12, cz. 2.
Zob. uwagi o znaczeniu śmiechu w poglądach retorycznych tych autorów – M. N o w a k, „Multum
facetias in dicendo prodesse saepe” (Cic. De or. II 227). Dowcip w retorycznej teorii i praktyce. „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 2010, nr 1.
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jego zakres, wychodząc z założenia, że „nie wszystko, co na pierwsze wejrzenie zda
się być śmieszne, w samej rzeczy jest takim, ani każdy śmiech śmiechu jest godzien” 24. Autor akcentuje, wracając do tego niejednokrotnie w rozprawie, znaczenie śmiechu jako odróżniającego człowieka od zwierząt, zatem – jak twierdzi – gdyby kto chciał przypisać im możliwość śmiechu, „tym samym przyznawałby im
rozum [...]” 25. Skoro zaś właśnie rozumność człowieka decydować może o jego
śmianiu się, to zdolność taka będzie ściśle związana ze sferą racjonalną ludzkiej
świadomości. Emocje, szczególnie te, które ludzie mają wspólne ze zwierzętami,
w zasadzie sprzeciwiają się komizmowi. Dudziński wyjaśnia w innym miejscu, że
sama skłonność do śmiechu pochodzi z rozumu i jest właściwa wszystkim ludziom,
natomiast różnice w tym zakresie uwarunkowane zostają przez czynniki cielesne.
Ta obserwacja jest istotna zarówno w odniesieniu do wyjaśniania źródła oraz natury zjawiska, jak i ze względu na potrzebę, tak często eksponowaną w epoce
oświecenia, pewnej świadomej kontroli nad śmiechem.
Zajmuje uwagę autora Dysertacji o śmiechu także sprawa związku między samym śmiechem jako reakcją fizyczną a stanem umysłu człowieka śmiejącego się
i zewnętrzną przyczyną, która ów stan powoduje. W dalszej kolejności Dudziński
dochodzi do wniosku, że śmiech łączy się też z pewną przyjemnością, która jednak
potrzebuje w tym przypadku mieć w sobie „coś dziecinnego”, z czego z kolei wynika
choćby fakt, że „poważnego męża rzadko kiedy obaczysz śmiejącego się, a i to pomiarkowanie [...]” 26. Podkreśla autor znaczenie czynnika zaskoczenia, nowości
w stwarzaniu źródła śmiechu, zastanawia się również nad bardzo ciekawą kwestią
(choć bez jej rozstrzygania), dlaczego coś z natury niebudzącego śmiechu wywołuje taki efekt, gdy staje się przedmiotem udawania.
Autor rozprawy zaznacza przy tym, że sama umiejętność rozśmieszania jest
cechą wrodzoną, niezależną od wykształcenia, jednak sposób wykorzystania owych
predyspozycji bywa różny, może także stanowić rezultat edukacji. Stąd – czytamy
dalej – „dowcipni a mądrzy ludzie w dowcipnych powieściach i żartach smakują
[...]”, natomiast głupi „i dzieci z lada czego śmieją się, bo im wszystko dziwno się
być zdaje. Dobrze więc mówią: poznać głupiego po śmiechu [...]”27. Widzimy, że
Dudziński również zwraca uwagę na problem, który z reguły bywał wówczas podstawą do wyróżniania komizmu wysokiego i niskiego (jakkolwiek sam takiego podziału jednoznacznie nie czyni), przy czym ten pierwszy, odnosząc się do osób
wykształconych, waloryzowany byłby tu wyraźnie wyżej.
Czytamy w rozprawie również o ścisłej zależności śmiechu nie tylko od wrażliwości i kompetencji tych, którzy się śmieją, ale też od innych czynników – jak
znajomość pewnych szczegółów, stosunek do osób biorących udział w owej potencjalnie śmiesznej sytuacji – związanych z konkretnymi okolicznościami, kiedy może
pojawić się lub nie tego rodzaju reakcja. Dudziński akcentuje także aspekt moralny śmiechu, ponieważ nie zawsze jest on „przystojny”, np. gdy jest za bardzo głośny
albo za długi, zatem należy nauczyć się odpowiedniej nad nim rozumowej kontro-

24
25
26
27

D u d z i ń s k i, op. cit., s. 257.
Ibidem, s. 259.
Ibidem, s. 260–261.
Ibidem, s. 267.
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li: „Rozum ci to jest, którym niby ostrzem jakim wszystko to, co jest zbytecznego,
precz odcinać mamy”28.
Wiele myśli zawartych w Dysertacji o śmiechu zostaje podjętych także przez innych
autorów, choć często są one wyrażone w nieco odmienny sposób. Wystarczy wrócić
jeszcze do Autora komedii, gdzie Prawdomowski podkreśla w konfrontacji z przeciwnymi opiniami (zapewne wypowiadając poglądy Bohomolca), wartość samego
śmiechu, przypomina – jak Dudziński – że jest to typowo ludzkie zjawisko:
Inne namiętności, jako to: gniew, żal, bojaźń, zazdrość i tym podobne, mają i zwierzęta, ale śmiech
do człowieka tylko należy. Dlatego niektórzy dawni filozofowie, chcąc pokazać między bydlętami i człowiekiem różnicę, nazwali go animal risible?29

Śmiech może być – utrzymuje Prawdomowski – bardzo korzystny ze względów
zdrowotnych, kiedy wiąże się z wesołością, która „serce otwiera, krew naprawuje,
humory rozrzadza”30. Oczywiście, należy w tym zakresie zachować umiar, więc
tenże bohater – w reakcji na uwagę jednego z adwersarzy przytaczającego opinię
(zawartą też w rozprawie Dudzińskiego), iż „per risus multus cognoscitur stultus”31 –
podkreśla, że on mówi o śmiechu „pomiarkowanym i rozumnym”32.
Takie tedy podejście do śmiechu jako czegoś w istocie bardzo pozytywnego, pod
warunkiem jednak zachowania właściwego umiarkowania, charakteryzuje postawę
znaczącej części autorów epoki oświecenia. Zostało ono dość zwięźle, lecz dobitnie –
choć przy użyciu innych terminów: wesołość i żart, faktycznie odnoszących się do
szeroko ujętego zagadnienia śmiechu – sformułowane np. w zaakceptowanym przez
Komisję Edukacji Narodowej podręczniku Grzegorza Piramowicza Wymowa i poezja
dla szkół narodowych:
Wesołość miłą jest ochłodą życia i towarzystwa ludzkiego, wesołość mowy i z duszy pochodzić i do
duszy płynąć powinna. Powabu przyjemności nie odrzuca mądrość i cnota, żeby pewniej i pospoliciej
przyjęte były. Lecz nie masz nic niebezpieczniejszego, jak chcieć zawsze być wesołym, zawsze rozweselać. Żart zręcznie rzucony wiele skutku sprawi ku usłudze prawdy. Ale natykać żarciki i jedne drugimi
gonić, lekkiego, a często złośliwego umysłu jest znakiem33.

Na oddzielny komentarz zasługuje jeszcze Krasicki, którego twórczość nierzadko analizowana jest w perspektywie zabiegów komicznych, jakkolwiek nie podejmuje on w zasadzie wnikliwszej, systematycznej i bardziej rozwiniętej refleksji nad
naturą omawianego zjawiska; niejednokrotnie formułuje, zwykle jakby mimochodem, efektowne, tu i ówdzie rzucone komentarze na ten temat, przyjmujące niekiedy postać sentencji. Przygląda się tej kwestii Roman Doktór, który wychodząc
od obserwacji, iż dla XBW istotne było zarówno to, co wywołuje śmiech, jak i sama
owa reakcja, stwierdza, że uwagi poety odnośnie do komizmu i śmiechu „nie ukła-

28
29
30
31
32
33

Ibidem, s. 288.
B o h o m o l e c, op. cit., s. 457.
Ibidem, s. 461.
Ibidem, s. 457.
Ibidem, s. 458.
G. P i r a m o w i c z, Wymowa i poezja dla szkół narodowych. W zb.: Oświeceni o literaturze, s. 553.
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dają się w żadną spójną teorię”34. Dalej jednak formułuje konstatację, iż da się
z nich „wypreparować jakąś ogólną myśl”, a w konsekwencji wskazuje trzy postawy
XBW wobec tego problemu:
Generalnie można stwierdzić, że autor Myszeidy miał przekonanie o istnieniu śmiechu budującego, satyrycznego, który czemuś może służyć, ma moc poprawiania rzeczywistości. Ale też wspomniał
o szyderstwie, naśmiewaniu się, które ma za cel zniszczenie. Krasicki wspomina też o śmiechu bezinteresownym, humorystycznym, wypływającym po prostu z dobrego samopoczucia35.

Badacz przywołuje dalej szereg uwag i wypowiedzi poety ilustrujących tę syntetyczną obserwację36. Nie ma potrzeby powtarzania ich wszystkich. Należy jednak
jeszcze podkreślić, iż również XBW prezentuje się wyraźnie i wielokrotnie jako
zwolennik zachowania umiaru w używaniu śmiechu w funkcji metody wychowawczej, nieprzekraczania przy tym granic przyzwoitości, co przedstawia choćby w znanej (więc nie trzeba jej w całości przytaczać) oktawie z Monachomachii:
I śmiech niekiedy może być nauką,
Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych37.

Mamy naturalnie jeszcze wiele innych wypowiedzi poety „o praktycznym wykorzystaniu żartu”38, a także o nieaprobowanym w zasadzie przez Krasickiego złośliwym naśmiewaniu się, śmianiu się lub wywoływaniu (nawet niezamierzenie) śmiechu w niewłaściwych momentach –
Różne są ludzkie zdania: ci w lewą, ci w prawą,
Ci chcą nazbyt powolnie, tamci nazbyt żwawo,
Ci płakać z Bewerlejem, ci śmiać z Donkiszotem,
Więc autor, ustawicznym strudzony kłopotem,
Gdy do usług publicznych z swym dziełem pośpiesza,
Chcąc ucieszyć – frasuje, chcąc smucić – rozśmiesza39.

– czy o próbach natrząsania się z istotnych wartości albo po prostu z naiwności
kierowanej dobrymi intencjami: „Śmiali się z niego, / Bo z poczciwego”40. Należy
przy tym zauważyć, że Krasicki nie łączy jednoznacznie nawet aktu ośmieszania
z oceną moralną. W dziele O rymotwórstwie i rymotwórcach stwierdza lakonicznie:
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D o k t ó r, op. cit., s. 23.
Ibidem.
Ibidem, s. 23–33.
I. K r a s i c k i, Monachomachia. W: Dzieła zebrane. Seria 1: Pisma literackie. T. 1: Poematy. Oprac.
Z. G o l i ń s k i. Wrocław 1998, s. 159. Interesujące jest spostrzeżenie J. T. P o k r z y w n i a k a
(Roztrząsania i rozbiory. Czy śmiech może być nauką? „Teksty. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1978, nr 6, s. 107), który zwraca uwagę na słowo „niekiedy” w tym fragmencie, stawiając
pytanie: „Czy znaczy to, że śmiech może być nauką, byleby był z przywar, a nie z osób, czy też,
nawet jeśli jest to śmiech z przywar, niekiedy tylko może być nauką?”
D o k t ó r, op. cit., s. 24.
I. K r a s i c k i, Listy. 7: Do pana Rodkiewicza. W: Dzieła zebrane. Seria 1: Pisma literackie. T. 2:
Zbiory wierszy. Oprac. T. K o s t k i e w i c z o w a. Poznań 2019, s. 194.
I. K r a s i c k i, Listy z wierszami. 34: Do S. W: jw., s. 311.
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Jak tragedia naśladowaniem jest dobrego, komedia to, co złe na widok stawia, nie złego jednak
w powszechnym użyciu; to co wyszydzenia albowiem godne, niekiedy złym w istocie nie jest41.

Bez wątpienia na głębszy jeszcze (choć ta kwestia w bogatej lekturze przedmiotu dotyczącej twórczości Krasickiego wielokrotnie się pojawia) namysł – uwzględniający również „praktykę” poety w tym obszarze – zasługiwałyby zagadnienia
komizmu i śmiechu jako wyznaczników postawy XBW wobec świata nacechowanej
mniejszym lub większym dystansem. Wymagałoby to jednak odrębnego opracowania, przywołującego może także pewien obszar refleksji filozoficznej. W zakresie,
który obejmuje niniejsze rozważania, warto natomiast jeszcze dodać, iż najbliższy
Krasickiemu jest – jak się wydaje – śmiech określany przezeń w różnych miejscach
jako „niewinny”, służący przede wszystkim (co jednak nie musi oznaczać, że wyłącznie) zabawie. Stąd np. zachęta w ostatniej oktawie Wojny mnichów: „Czytaj
i pozwól – niech czytają twoi, / Niech się z nich każdy niewinnie rozśmieje”42.
W sposób nieco bardziej rozbudowany XBW formułuje podobny pogląd w szkicu Szyderstwo napisanym pod koniec życia, wchodzącym w skład Uwag:
Żart z istoty swojej jest miłą, a oraz uszczypliwą powieścią; ale kto się na nim zna dobrze, umie
tak tłumaczyć uszczypliwość, iżby była podobieństwem zaczepki, a nie samą zaczepką; przymówką,
a nie obraźliwą mową; a na koniec, biorąc z wyrazu porównanie, aby była tak delikatnym uszczypnieniem, izby po nim znaku nie było. Tak żartować przystojność nie zakazuje, i owszem, zachęca ku niewinnej zabawie43.

Można zapewne ogólnie stwierdzić, że przywołane (a także inne, odnoszące się
do wesołości czy dobrego nastroju) wypowiedzi Krasickiego pokazują jego – by tak
rzec – afirmację poczucia humoru, przy czym byłby to w przeważającej mierze humor określony przez Juliusza Kleinera jako „pogodny, dobrotliwy, humor we właściwym znaczeniu”44.
Od nieco innej strony ujmuje omawiany tu problem Józef Szymanowski w jednej z not w Liście o guście, czyli smaku. Temat komizmu wprowadza on bowiem
w kontekście wypowiedzi o roli gustu, wyjaśniając, na czym polega jego respektowanie „w żartobliwym osobliwie rodzaju pisania, i w dramatycznym”, co oznacza,
iż chodzi o umiejętność, którą przynajmniej w jakimś zakresie, podobnie jak sam
gust, można doskonalić45. Trzeba zatem starać się:
1. Aby żart był z konceptem. 2. Aby wszystek koncept nie zasadzał się na zimnej aluzji lub przekręceniu słowa. 3. Aby żart był przyzwoicie mieszczonym w ustach, z których wychodzi, to jest: uważać,
czyli przystoi osobie tej pozwalać sobie w takowym żarcie46.

Jak pokazują choćby przywołane wcześniej koncepcje Batteux i Marmontela,
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I. K r a s i c k i, O rymotwórstwie i rymotwórcach. Na podstawie autografu i pierwodruku z uzupełnieniami F. K. D m o c h o w s k i e g o. Transkrypcja, oprac. E. Z i e l a s k o w s k a. Poznań 2017,
s. 61.
K r a s i c k i, Monachomachia, s. 165.
I. K r a s i c k i, Szyderstwo. W: Uwagi. Wstęp, oprac. Z. L i b e r a. Warszawa 1997, s. 270–271.
J. K l e i n e r, Z zagadnień komizmu. W: W kręgu historii i teorii literatury. Wybór, oprac. A. H u tn i k i e w i c z. Warszawa 1981, s. 682.
Zwraca na to uwagę także D o k t ó r (op. cit., s. 18).
J. S z y m a n o w s k i, List o guście, czyli smaku. W zb.: Oświeceni o literaturze, s. 167, przypis *.
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jednym z istotnych motywów w oświeceniowej refleksji o komizmie była potrzeba
podziałów i rozróżnień w tym zakresie. Podejmuje ów problem Golański, zauważając, że podobnie jak komedia, również „i żart komiczny różnego gatunku bywa”.
Często bowiem to, co śmieszy „pospólstwo”, nie wywołuje takiej reakcji u „rozsądnego człowieka”. Dlatego może istnieć „wysoka komika”, którą nie każdy jest w stanie odczuć, albo przynajmniej „gładka i dowcipna”. Przeciwstawiają się jej – jak
wolno sądzić: niżej waloryzowane – „podłe udawania i podłe wyrazy”, które mogą
się podobać „podłym ludziom”. Ten drugi rodzaj komizmu najprawdopodobniej
obejmowałby, wydzielony przez przywołanych tu autorów francuskich, usytuowany przez nich poza głównym podziałem tej kategorii, komizm grubiański (grossier),
ale także najpewniej, przynajmniej w jakimś stopniu, komizm niski. Dlatego Golański proponuje wyróżnić komedię dla „oświeconych i mających gust dobry [...]”
oraz „dla pospólstwa”47. Warto zauważyć, że o ile choćby Batteux za podstawę
klasyfikacji przyjmuje przedmiot naśladowania, czyli temat i treść utworu, o tyle
Golański odwołuje się w tym przypadku przede wszystkim do kompetencji i wrażliwości odbiorców, akcentując zwłaszcza to, dla kogo komedia jest przeznaczona.
Na uwagę zasługuje tu także podkreślenie, iż komedia może opierać się głównie
na intrydze, charakterach albo na jednym i drugim. Warto wszakże dodać, że podczas gdy Marmontel jako równorzędne komiczne przedmioty komedii wyróżnia
komizm charakteru, sytuacji i komizm wzruszający48, autor rozprawy O wymowie
i poezji z niechęcią odnosi się do „komedii rozrzewniającej”, stwierdzając, iż „bardziej
do tego trajedia służy”49.
Także cytowany już Czartoryski, który nie podejmuje głębszych rozważań nad
źródłem ani naturą komizmu, ale wpisuje swoje opinie na ten temat w ramy szerszej refleksji estetycznoliterackiej, akcentującej potrzebę kształcenia dobrego smaku, podkreśla zasadniczą różnicę między „żartobliwością” a „trefnowaniem”50. Jedynie ta pierwsza może właściwie służyć przekazaniu nauki moralnej. Czartoryski
odnosi się tutaj do poglądów Josepha Addisona, cytując obszerny fragment jego
zamieszczonego w tygodniku „The Spectator” eseju na ten temat51. Angielski autor
zwraca uwagę na szczególną trudność w skutecznym uzyskiwaniu efektu komicznego, krytycznie z tego punktu widzenia ocenia znaczną część ówczesnych dzieł,
które mają na celu wywołanie śmiechu, akcentując, że prawdziwa żartobliwość – bo
taki termin jest tutaj używany (w tekście oryginalnym występuje „Humor”, „plaisenterie” zaś we francuskiej wersji „The Spectator”, z której korzystał Czartoryski52) –
winna zawsze znajdować się pod kontrolą rozumu. Nie może być za taką uznana,
jeśli ulega zbytnio namiętnościom czy wyobraźni. W tym przypadku, jak widać,
problemem nie jest zatem rozróżnienie na komizm wysoki i niski, nie rozmaite
odmiany, nawet niejednakowo waloryzowane, tego samego zjawiska, lecz określenie
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G o l a ń s k i, op. cit., s. 345.
J. F. M a r m o n t e l, Comédie. W: Éléments de littérature, s. 287.
G o l a ń s k i, op. cit., s. 345.
C z a r t o r y s k i, op. cit., s. 111.
„The Spectator” 1711, nr 35 (Tuesday), z 10 IV.
Discours 27. „Le Spectateur, ou le Socrate moderne, où l’on voit un portait naïf des mœurs de ce
siècle. Traduit de l’anglois” 1716 (t. 1), s. 172.
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tego, co jest prawdziwym komizmem, a co nim w istocie w ogóle nie jest, choć za
taki próbuje uchodzić. Stąd Addison, za nim natomiast Czartoryski, wyodrębnia
żartobliwość fałszywą i „prawą”. Różnica ta zaś nie wiąże się z odmiennością zastosowanych środków w ramach takiego samego zjawiska, ale wynika z samego jego
źródła. Ta pierwsza żartobliwość ma bowiem u podstawy fałsz, przeciwny rozumowi, a druga, pozostająca w zgodzie ze „zdrowym rozumem” – prawdę. Niepodobieństwo między nimi objawia się w rodzaju reakcji, jakie wywołują. Żartobliwość fałszywą:
Mogą [...] rozeznać po głośnym i zbytecznym śmiechu, do którego prawie nigdy kompanii nie przyprowadza, bo tak jak prawa żartobliwość, wszystkich śmiesząc, zwyczajnie od śmiechu się sama wstrzymuje, tak nieprawa żartobliwość sama się zawsze śmieje, nie śmiesząc nikogo53.

Jak się zatem wydaje, dla Czartoryskiego jedyna właściwa, „prawa” odmiana
komizmu to ta, którą inni autorzy nazywają „wysoką”. Wpisuje się to ściśle w jego koncepcję doskonalenia polskiej literatury, mającą u podstawy – jak twierdzi
Teresa Kostkiewiczowa – „ideał sztuki nie tylko popularno-wychowawczej, ale odwołującej się do określonej kultury i gustu środowiska elitarnego”54.
W oświeceniu postanisławowskim problem śmieszności i komizmu także bywa
podejmowany przy omawianiu komedii – chociaż nie akcentuje się już w tym kontekście jej dydaktycznej funkcji – ale niezależnie od tego jest rozwijany też w oddzielnych wypowiedziach. Euzebiusz Słowacki w wykładach na Uniwersytecie
Wileńskim wspomina owo zagadnienie, gdy przedstawia komedię, ogólnie zgodnie
z tradycyjnym jego rozumieniem:
Śmieszność albo komiczność w komedii wynika czy to z charakterów, czy to z położenia, czyli sytuacji osób, albo z tego obojga razem: i ten ostatni gatunek jest bez wątpienia najmocniejszy55.

Warto zauważyć, że mamy tu do czynienia z niemal dokładnym tłumaczeniem
słów Johanna Joachima Eschenburga56. Dalej, wciąż postępując śladami niemieckiego autora, Słowacki przypomina: „Dzielą pospolicie komiczność na w y ż s z ą
i n i ż s z ą, podział mniej wynikający ze stanu i znaczenia osób, jako raczej z ich
sposobu działania i mówienia”. Dodaje również, iż gdy drugi z tych „śmieszności
gatunków” przeważa w utworze, „taką sztukę nazywamy k o m e d i ą g m i n n ą
albo f a r s ą [...]”57.
W podobny sposób ujmuje tę kwestię Józef Korzeniowski w rozdziale Kursu
poezyi poświęconym komedii. Wychodzi z, często wówczas formułowanego, przekonania, że trudno jest skłonić do śmiechu „ludzi rozsądnych i wykształconych”.
Ponieważ „śmieszność w postępowaniu jest widocznym objawieniem się nierozsądku, niemającym żadnych ważnych skutków [...]”, należy umieć rozpoznawać, „co
53
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C z a r t o r y s k i, op. cit., s. 111.
T. K o s t k i e w i c z o w a, Krytyka literacka w Polsce w epoce oświecenia. W: E. S a r n o w s k a - T e m e r i u s z, T. K o s t k i e w i c z o w a, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz
w epoce oświecenia. Wrocław 1990, s. 231.
E. S ł o w a c k i, O poezji. W: Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone. T. 2. Wilno 1826, s. 126.
J. J. E s c h e n b u r g, Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften. Berlin–
Stettin 1783, s. 173.
S ł o w a c k i, op. cit., s. 126.
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jest rozsądnym i przyzwoitym”58. Stąd wynikają różnice w postrzeganiu tego, co
śmieszne albo nie przez różne osoby: „Jedni wymagają głębszego odkrycia wad
i zdrożności serca, i charakteru; innych rozśmieszają wady powierzchowne i niedorzeczności najpospolitsze”. Jako właściwe komedie Korzeniowski traktuje tylko
takie utwory dramatyczne, w których „wyższa komiczność panuje” 59. Te natomiast,
gdzie dominuje komiczność niższa, nazywa, podobnie jak Słowacki, „f a r s a m i”60.
Ciekawsze są jednak spostrzeżenia dotyczące śmieszności i komizmu w ramach
szerszej refleksji estetycznoliterackiej, w której owe pojęcia sytuowane są – identycznie zresztą jak w przywołanym dziele Eschenburga – w odniesieniu do innych
kategorii estetycznych lub z nimi powiązane. Na uwagę zasługują w tym przypadku mające wiele punktów wspólnych, ale i nieco różniące się między sobą koncepcje Euzebiusza Słowackiego i Józefa Franciszka Królikowskiego. Pierwszy z nich
w rozprawie Teoria smaku w dziełach sztuk pięknych podejmuje omawianą kwestię w kontekście zagadnień estetycznych, w ramach teorii smaku, gdzie śmieszność
traktowana jest jako „uczucie smaku” i zostaje umieszczona oraz scharakteryzowana w jednym rzędzie z takimi kategoriami, jak piękno, nowość, górność, harmonia, gracja. Skoro – zdaniem Słowackiego – śmieszność „przywiązuje nas do rzeczy,
myśli, zdań i postępków ludzkich”61, rodząc przy tym wesołość, można przyjąć, iż
jest ona źródłem szczególnego rodzaju przyjemności o charakterze estetycznym62.
Autor Teorii smaku próbuje wyjaśnić istotę tego zjawiska:
Rzeczy, z których się śmiać zwykliśmy, mają zawsze podług naszego zdania coś niestosownego
i dziwacznego albo coś w sobie względem nas dwuznacznego i niepewnego. Ten szczególny stan umysłu,
który śmiech wzbudza, wynika z niepewności naszego sądu, podług którego rzeczy sobie przeciwne
zdają się nam być w tymże samym czasie równie prawdziwymi63.

Właśnie owa niepewność co do postrzeganego przedmiotu staje się bezpośrednią przyczyną śmiechu. Należy tutaj zaakcentować, że takie ujęcie problemu z perspektywy „stanu umysłu” sytuuje poglądy Słowackiego dotyczące komizmu w ramach – by znów powołać się na Dziemidoka – teorii kontrastu w wersji subiektywistycznej 64. Dokładniej rzecz traktując, można je też uznać za bliskie (co nie
znaczy identyczne) refleksji na ten temat zawartej w Krytyce władzy sądzenia
Kanta. Słowacki eksponuje bowiem – zresztą zgodnie z całym tokiem myślenia
zaprezentowanym w Teorii smaku – wymiar podmiotowy także w określaniu fenomenu śmieszności, przesuwa niejako punkt ciężkości z rzeczy na to, jak jawią się
one w naszym umyśle i jakie uczucia w nas rodzą65.
58
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J. K o r z e n i o w s k i, Kurs poezyi. Warszawa 1829, s. 277.
Ibidem.
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E. S ł o w a c k i, Teoria smaku w dziełach sztuk pięknych. Oprac. P. B u k o w i e c. Kraków 2003,
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To także, jak się wydaje, koresponduje ze sposobem określenia śmieszności przez E s c h e n b u rg a (op. cit., s. 23), według którego nośnikiem walorów estetycznych mogą być nie tylko takie cechy,
jak piękno, prawda, dobro i doskonałość, lecz również – stanowiący źródło śmiechu – ich wyczuwalny brak, zatem nieregularność, absurdalność, niestosowność.
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D z i e m i d o k, op. cit., s. 20–24.
Warto tu przypomnieć zdanie K a n t a (op. cit., s. 271): „We wszystkim, co ma wzbudzić głośny,
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Wymienia również i krótko charakteryzuje kolejne źródła śmieszności. Należy
do nich przede wszystkim poczucie niepewności, „co sądzić mamy o rzeczy, która
nam pod zmysły nasze podpada”. Drugim, a przy tym „najobfitszym” z owych źródeł bywa „niestosowność i niezgodność upatrzona w rzeczach”. Może ona zachodzić
między „rzeczą a jej częściami” (karykatura) albo też „pomiędzy rzeczą a jej własnościami” 66. Następnie wymienia autor Teorii smaku niezgodność między celem
a środkami oraz między przyczyną a skutkiem. Wreszcie czytamy, iż „Śmieszność
jeszcze wynikać zwykła z wszelkiej omyłki, ze wszelkiej niestosowności i dziwactwa
w chęciach, myślach i słowach”67.
Słowacki powtarza także znaną myśl, że do śmiechu może pobudzać wada albo
niedoskonałość, która nie rodzi obaw ani innych negatywnych uczuć ze względu
na jej ewentualne skutki. W dalszej części traktatu prowadzi to autora do interesującego wniosku:
Dlatego to ludzie, którzy lubią myśleć, zgłębiać rzeczy i często wszystko w smutnych wystawiać
sobie obrazach, nie zwykli śmiać się z tego, co innych do śmiechu pobudza. Wyobrażenie albowiem
małej niedoskonałości wiąże się w nich z wielą innymi myślami, które ją powiększają68.

Najbardziej rozbudowaną refleksję poświęconą kwestii śmieszności (komiczności) formułuje u nas Królikowski we Wzorach estetycznych poezyi polskiej. Samo
rozumienie istoty zjawiska określa on podobnie jak Słowacki, mówiąc przy tym – co
trzeba zauważyć – nie tyle o „obiektywnych” własnościach rzeczy, ile o ich postrzeganiu i wynikającym stąd stanie umysłu:
Kiedy w rzeczach postrzegamy brak związku, niemożność pogodzenia przyczyn i skutków, własności itp., kiedy niezgodność ta nie pociąga za sobą żadnego przykrego uczucia ani dla rozważającego, ani
dla przedmiotu, który stał się tego przyczyną; natenczas umysł nasz znajduje się w szczególnym położeniu: mniemamy, że się tak rzecz ma, i w tej samej chwili pokazuje nam się przeciwnie: ta niepewność
sądu naszego wzbudza w nas rodzaj wesołego usposobienia, które się przez śmiech objawia; a rzecz,
która była do tego powodem, nazywamy śmieszną69.

Na wzmocnienie tej reakcji (tu powtarza Królikowski wprost za Eschenburgiem70)
wpływają „rzeczy niespodziewane”, co z reguły ma miejsce w komedii, dlatego – jak
czytamy – ten rodzaj śmieszności „powszechnie k o m i c z n o ś c i ą nazwano”71.
W dalszym wywodzie polski autor używa już tylko takiego pojęcia, jakkolwiek odnosi je nie wyłącznie do komedii, ale do poezji (literatury) w ogóle, sytuując komiczność – podobnie jak Słowacki – wśród innych kategorii i zabiegów estetycznych.
Wyróżnia przy tym komiczność wyższą i niższą, traktując je nie jako odmiany ko-
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burzliwy śmiech, zawierać się musi coś niedorzecznego (a więc coś, w czym intelekt sam w sobie
nie może znajdować upodobania). Śmiech jest afektem, áktórego źródłem jestñ nagła przemiana
napiętego oczekiwania w nicość”.
S ł o w a c k i, Teoria smaku w dziełach sztuk pięknych, s. 84.
Ibidem, s. 85.
Ibidem, s. 86.
J. F. K r ó l i k o w s k i, Wzory estetyczne poezyi polskiej w pięknościach pierwszych mistrzów naszych, z przytoczeniem teoryi wystawione. Poznań–Bydgoszcz–Leszno 1826, s. 15.
J. J. E s c h e n b u r g, Enwurf einer Theorie und Literatur der schönen Redekünste. Berlin–Stettin
1817, s. 28.
K r ó l i k o w s k i, op. cit., s. 15.
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medii (staną się one później w jego Rysie poetyki wedle przepisów teoryi w szczegółach najznakomitszych autorów czerpanej podstawą wyodrębnienia tychże odmian72), lecz jako rodzaje samego zjawiska, przy czym głównym kryterium jest
status osób, u których mogą one wywoływać śmiech. Pierwsza występuje wśród
ludzi wykształconych, realizuje się głównie w sferze intelektualnej, wymaga zarówno pewnej wiedzy, jak i wyrafinowania oraz respektowania zasad dobrego smaku;
stąd – dodaje autor Wzorów estetycznych – „do takiej komiczności potrzeba prawdziwego dowcipu, ażeby nie stać się zimnym, płaskim i wymuszonym [...]”73. Co
ciekawe, jako szczególną odmianę komiczności tego rodzaju wskazuje Królikowski
„komiczność bohaterską”, opartą na kontraście między wysokim i wzniosłym stylem
a mało znaczącym, codziennym przedmiotem. Spotykamy ją przede wszystkim w –
przedstawionym przezeń dokładniej w Rysie poetyki – „poemacie rycersko-żartobliwym” (dziś powiedzielibyśmy heroikomicznym)74. Komiczność niższa natomiast
odwołuje się do „mowy albo sposobu wystawiania pospolitego gminu [...]”, czyli do
osób, dla których cechy komiczności wyższej mogą być nieuchwytne. W tym przypadku nie jest ona ograniczona przez wymóg ogłady intelektualnej, zatem – twierdzi Królikowski – „im bardziej od rzeczy, tym więcej pobudek do śmiechu”75.
Poza tym autor Wzorów estetycznych pisze jeszcze o rodzaju komiczności, którą nazywa „krotofilą” (krotochwilą), przywołującą „wyobrażenie ludzi prostych
o rzeczach, które za ich obrębem leżą, znalezienie się tych ludzi w stosunkach,
które im nie są naturalne [...]”76. Wreszcie Królikowski zwraca uwagę na sytuację,
w której rzeczy wielkie i istotne jawią się jako mało znaczące, przypominając,
iż w języku francuskim znajdujemy na ich określenie termin „burlesque”, po polsku
zaś – jak sądzi – trafna byłoby nazwa „komiczność karczemna”. Godne zaakcentowania jest stwierdzenie, że ona właśnie może być użyta jedynie w „scenach k om i c z n o - r o m a n t y c z n y c h”77.
Należałoby ogólnie skonstatować, iż w oświeceniowych wypowiedziach o komizmie i śmiechu daje się dostrzec przechodzenie od koncepcji w przeważającej mierze obiektywistycznych do subiektywistycznych. Przesuwa się też punkt ciężkości
w zakresie zainteresowania tym problemem (który warto będzie uczynić w przyszłości przedmiotem wnikliwszych analiz) z płaszczyzny retorycznej i moralnej na estetyczną. Obserwujemy – przede wszystkim w oświeceniu postanisławowskim –
coraz gruntowniejsze włączanie pojęć związanych z komizmem i śmiechem w szerszą i jednocześnie pogłębioną refleksję nad literaturą.
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J. F. K r ó l i k o w s k i, Rys poetyki wedle przepisów teoryi w szczegółach najznakomitszych autorów
czerpanej. Poznań 1928. Komedia wyższa „powinna zachować wszystkie prawidła wykształconego
smaku” (ibidem, s. 101); co do drugiej na uwagę zasługuje zastrzeżenie, „aby granice przystojności
nie były przestąpione” (ibidem, s. 102).
K r ó l i k o w s k i, Wzory estetyczne poezyi polskiej [...], s. 16.
K r ó l i k o w s k i, Rys poetyki [...], s. 90.
K r ó l i k o w s k i, Wzory estetyczne poezyi polskiej [...], s. 17.
Ibidem, s. 18.
Ibidem. Trzeba, oczywiście, pamiętać o tym, jak K r ó l i k o w s k i rozumie pojęcie romantyczności,
którego nie przeciwstawia klasyczności (ibidem, s. 21–22).
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THE ENLIGHTENED ON RIDICULOUSNESS (THE COMICAL) AND LAUGHTER
IN RHETORIC, MORAL, AND AESTHETIC PERSPECTIVE
The purpose of the paper is to present and comment on most vital concepts of ridiculousness (the
comical) and laughter formulated in the period of the Polish Enlightenment. To some extent it also
concerns opinions on this issue produced at that time abroad but known and quoted in Poland. Consideration is focused on the reflections that refer mainly to literature and deal with the mode the
comical is understood, the possibilities and need of dividing it, also to those devoted to the function of
laughter and accentuating the necessity of reasonable control over it. Ideas by, e.g. Michał Dudziński,
Franciszek Bohomolec, Ignacy Krasicki, Adam Kazimierz Czartoryski, Euzebiusz Słowacki, Józef Franciszek Królikowski are recalled. The article shows the shift of attention in capturing the problem from
the rhetoric and moral level to aesthetic one, and the continually more distinct process of including the
category of the comical into the reflection over the aesthetic values of literature.
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„MODNEJ NAGOŚCI BRZYDKIE NIEDOSTATKI” PERFORMOWANIE
CIAŁA W „THEATRUM ŻYCIA LUDZKIEGO” PIOTRA KWIATKOWSKIEGO
Trupa aktorska na scenie gra mim: ten ojca ma maskę,
Ten znowu syna, a tamten rolę bogacza w nim gra.
Wkrótce, gdy rolę dla śmiechu zamkną na scenie oklaski,
Znika z nich maska przybrana, wraca prawdziwa twarz1.

– na tym cytacie z Petroniusza XII-wieczny filozof Jan z Salisbury opiera swoją
teorię życia publicznego. W księdze trzeciej traktatu Policraticus, w rozdziale The
comedy or tragedy of this world (Komedia albo tragedia tego świata), interpretuje
ów czterowiersz następująco:
Mówi się, że życie człowieka na ziemi jest wojowaniem. Gdyby duch proroka miał ogląd naszych
czasów, mógłby słusznie powiedzieć, że życie człowieka na ziemi jest raczej komedią, w której każdy
zapomina swoją rolę i odgrywa inną2.

W ten sposób Jan z Salisbury wskrzesza starożytny topos theatrum mundi i wraz
z nim wyobrażenie rzeczywistości jako widowiska, a życia ludzkiego jako gry pozorów 3. Metafora teatru świata – która, zdaniem filozofa, najtrafniej opisuje jego
współczesność i która odtąd będzie stale powracającym motywem kultury zachodnioeuropejskiej – opiera się na założeniu, że życie można opisać według tych samych
kategorii co sztukę. Porządkiem świata rządzi niewidzialny reżyser (Bóg, bogowie
albo los), a ludzie są aktorami odgrywającymi role przypisane im wedle płci, wieku
i pozycji społecznej. To ogólne założenie przybierało w praktyce kulturowej bardzo
różne formy4.
W dużym uproszczeniu można wyodrębnić trzy zasadnicze perspektywy, do
których odnosi się metafora theatrum mundi:

1
2
3
4

P e t r o n i u s z, Satyryki, 80. Przeł. M. B r o ż e k. Cyt. za: E. R. C u r t i u s, Literatura europejska
i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. B o r o w s k i. Kraków 1997, s. 148.
J o h n o f S a l i s b u r y, Policraticus: Of the Frivolities of Courtiers and Footprints of Philosophers.
Transl. J. B. P i k e. New York 1972, s. 190.
Wagę tego gestu podkreśla C u r t i u s (op. cit., s. 148).
Zob. H. U. v o n B a l t h a s a r, Topos teatru świata. Przeł. M. M i j a l s k a, M. R o d k i e w i c z,
W. S z y m o n a. „Ethos” 2007, nr 1/2. – D. K o s i ń s k i, Histrioni i aktorzy. Jw. – R. S ł o b o d z i a n,
Oblicza metafory teatralnej – pochód przez stulecia. Cz. 1. „Prace Literackie” t. 48 (2008). – S. F i or a t o, Performances, Regulations and Negotiations of the Renaissance Body: Legal and Social Perspectives. W zb.: Performing the Renaissance Body: Essays on Drama, Law, and Representation.
Ed. S. F i o r a t o, J. D r a k a k i s. Berlin 2016.
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– ludzie są aktorami w teatrze codzienności, a świat międzyludzkich relacji jest
sceną;
– ludzie są bezwolnymi marionetkami, zabawkami w rękach Boga, a świat to
widowisko, którego jest on reżyserem;
– teatr to zasada istnienia wszechświata, obejmująca wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne.
Te niewykluczające się wzajemnie założenia prowadzą do różnych interpretacji.
Teatr bywa pojmowany jako synonim fałszu: przewrotne widowisko, w którym ludzie
kryją przed sobą nawzajem rzeczywiste zamiary i prawdziwą tożsamość. Niekiedy –
jak w sławnym monologu Makbeta – analogia do efemerycznego spektaklu sugeruje tymczasowość i kruchość życia5. Czasami metafora teatralna konotuje harmonijny ład świata i głęboką spójność widowiska reżyserowanego przez Stwórcę6. Zdarza
się także, że najważniejszym elementem staje się świadomość własnej roli (jak chcą
stoicy) czy też jej wierność (jak nakazuje chrześcijaństwo), przy czym rola, utożsamiana z losem lub powołaniem, opisuje miejsce wyznaczone ludziom w hierarchii
bytów. Owa świadomość może prowadzić do buntu wobec roli, ten zaś bywa z reguły obrazowany jako niebezpieczna transgresja, zagrażająca ładowi społecznemu
i symbolicznemu.
Metafora theatrum mundi była więc uderzająco pojemna. W stuleciach XVI,
XVII i XVIII stanowiła uniwersalny model relacji: Boga z człowiekiem, ludzi między
sobą, człowieka ze światem, człowieka z jego własną świadomością czy pamięcią,
wreszcie zjawisk w obrębie świata. Doskonale obrazuje to postać XVI-wiecznego włoskiego myśliciela Giulia Camilla, dziś niemal zapomnianego, ale w swoich
czasach cenionego i wpływowego7. Jego zaginiona rozprawa L’idea del theatro miała być wykładem symboliki czy wręcz mistyki teatru:
Camillo określa swój Teatr wieloma nazwami, raz mówi, iż przedstawia budowlę czy konstrukcję
umysłu czy duszy, kiedy indziej, że jest to teatr z oknami. Utrzymuje, że wszystko, co może wykoncypować umysł ludzki, a czego nie możemy dostrzec zmysłem wzroku, wszystko to, razem zebrane i uważnie przemyślane, można wyrazić za pomocą cielesnych znaków w taki sposób, że obserwator od razu
dostrzega oczami wszystko, co w przeciwnym razie pozostaje ukryte w głębi ludzkiego umysłu. I właśnie
ze względu na te cielesne kształty nazywa on to Teatrem8.

„Cielesne znaki”, ustanawiające metaforycznie rozumiany teatr, można potraktować jako połączenie dwóch elementów: znaczenia i reprezentacji tego znaczenia.
Teatr to metaforyczna przestrzeń, w której prezentowany czy performowany jest

5
6

7
8

Zob. F. J. W a r n k e, Versions of Baroque: European Literature in the Seventeenth Century. New
Haven 1972.
Zob. A. B l a i r, The Theater of Nature: Jean Bodin and Renaissance Science. Princeton 1997. –
S. Ś w i o n t e k, Teatr jako widowisko. W zb.: Teatr. Widowisko. Red. M. F i k. Warszawa 2000,
s. 12.
Zob. R. B e r n h e i m e r, Theatrum Mundi. „The Art Bulletin” 1956, nr 4.
V i g i l i u s Z u i c h e m u s, list do Erazma z Rotterdamu, z 8 VI 1532. W: D. E r a s m u s R o t er o d a m u s, Opus epistolarum. Ed. P. S. A l l e n. T. 10. Oxonii 1941, s. 29–30. Cyt. za: F. A. Y a t e s,
Sztuka pamięci. Przeł. W. R a d w a ń s k i. Posł. L. S z c z u c k i. Warszawa 1977, s. 139.
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porządek rzeczy – z tej przyczyny łączą go silne powinowactwa z ludzkim umysłem
czy pamięcią9.
Tak elastyczna i zarazem hermetyczna definicja sprawiała, że kategorie teatralne z powodzeniem odnoszono do niemal wszystkich dziedzin działalności i poznania człowieka – od mody, przez kaligrafię, aż po astronomię10. Dziedziną, do której
metaforyka teatralna przylegała wyjątkowo ściśle, była nowożytna polityka ze
swoim ikonograficznie rozbudowanym i symbolicznie nasyconym ceremoniałem11.
Teatr towarzyszy potrydenckiej religijności, przybierając formę rozbudowanego
obrządku mszy, ale też pobożnościowych dzieł literackich i plastycznych, takich
jak Theatrum virtutum ac meritorum D[omini] Stanislai Hosii Tomasza Tretera – zbiór
emblematycznych rycin i ód na cześć kardynała Stanisława Hozjusza12. Teatralizowano nie tylko życie13, lecz także śmierć: aby uświetnić pogrzeby wysoko urodzonych osób, organizowano pełne rozmachu ceremonie i wydawano druki komemoratywne, które często odwoływały się do topiki teatralnej – by wymienić tu trzy
dzieła polskie: Wyprawienie osoby, którą od Boga wziął i na theatrum świata
szczęśliwie odprawił [...] Janusz Skumin Tyszkiewicz [...], Theatrum żałobnego aktu
[...] Anny Warszyckiej [...] i Theatrum publicznych żalów po śmierci [...] Jakuba Rybińskiego [...] 14. Teatr był zasadą rządzącą zarówno światem ludzi (ich życiem
i śmiercią), jak i całą naturą, materią ożywioną i nieożywioną. W kategoriach teatralnych myślano o botanice, zoologii, chemii, anatomii czy geografii15.

9
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11
12

13
14

15

Zob. J. S t o n e P e t e r s, Theater and Book in the History of Memory: Materializing Mnemosyne in
the Age of Print. „Modern Philology” 2004, nr 2.
Zob. np. J. A m m a n, Gynaeceum, sive Theatrum mulierum. Frankforti 1586. – J. H o n d i u s,
Theatrum artis scribendi, varia summorum nostri seculi, artificum exemplaria complectens, novem
diversis linguis exarata. Amsterdami 1594. – S. L u b i e n i e c k i, Theatrum cometicum duabus
partibus constans. Amstelodami 1668 (wyd. kolejne: Lugduni Batavorum 1681).
Zob. np. A. M a r l i a n i, Theatrum politicum in quo, quid agendum sit a Principe, et quid cavendum,
accurate praescribitur. Dantisci 1655.
T. T r e t e r, Theatrum virtutum ac meritorum D[omini] Stanislai Hosii. Romae 1588. Utwory wierszowane wydano po polsku jako: T. T r e t e r, Rewia cnót Stanisława Hozjusza. Przeł. W. S t e f f e n.
Przekł. przejrz., biografia autora T. B a t ó g. Poznań 2004.
Zob. H. D z i e c h c i ń s k a, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski. Warszawa 1987,
rozdz. 1: Staropolska ikonosfera i audiosfera.
A. D u b o w i c z, Wyprawienie osoby, którą od Boga wziął i na theatrum świata szczęśliwie odprawił Jaśnie Wielmożny Jego Mość Pan Janusz Skumin Tyszkiewicz, wojewoda wileński, brasławski,
jurborski, nowowolski [et]c. starosta. Wilno [1642]. – K. D o b i ń s k i, Theatrum żałobnego aktu
Jaśnie Wielmożnej JM Paniej Anny Warszyckiej, miecznikowej koronnej [...], krótko jako descendentium splendorum na zacnych pozostałych sukcesorów przy egzekwiach pogrzebowych wydane.
Kraków 1683. – S. W y k o w s k i, Theatrum publicznych żalów po śmierci nieśmiertelnej pamięci
J[aśnie] W[ielmo]żnego Jmci Pana Jakuba Rybińskiego, wojewody chełmińskiego, generała Altyleryi
Koronnej, na widok polskiego świata otworzone dla ulgi serdecznego smutku JW Jmci Pani Heleny
z Potockich Rybińskiej [...] przy akcie pogrzebowym przez Collegium Warszawskie Scholarum Piarum
w żałobnej symetryi prezentowane. Warszawa 1726.
Zob. np. A. O r t e l i, Geographi Regii Theatrum orbis terrarum: Tabulis aliquot novis vitaq[ue] auctoris illustratum. Antverpiae 1595. – C. B a u h i n i B a s i l e e n s i s, Theatrum anatomicum novis
figuris aeneis illustratum et in lucem emissum opera et sumptibus Theodori de Bry. Francofurti at
Moenum 1605. – Theatrum geographiae veteris, duobus tomis distinctum. Ed. P e t r o B e r t i o
B e v e r o. Amstelodami [1619]. – L. Z e t z n e r, Theatrum chemicum praecipuos selectorum auctorum
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Predylekcje teatralne nowożytności Michel Foucault wiąże z końcem epoki
podobieństwa, tożsamym dla niego z końcem renesansu. Wraz z początkiem
XVII wieku kończy się epoka powszechnych analogii, „podobieństwo nie jest już
formą wiedzy, ale raczej okazją do błędu, niebezpieczeństwem, na które się narażamy”. Świat przestaje być wielkim systemem odpowiedników, łańcuchem bytów
ogarniającym wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, a zaczyna się jawić jako
przestrzeń gry i iluzji:
wszędzie rysują się złudne postacie podobieństwa, lecz wiadomo, że to są chimery; nadchodzi uprzywilejowany czas złud wzrokowych, iluzji komicznej, teatru, który się rozdwaja i przedstawia teatr, czas
pomyłek, snów i wizji; to czas, gdzie zmysły kłamią; gdzie metafory, porównania i alegorie wyznaczają
poetycką przestrzeń mowy16.

Szczególne miejsce w kulturze nowożytnej zajmuje motyw teatru jako alegorii
moralnej17. Jest on naznaczony tonem platońskiej nieufności wobec materii i widzialnego świata, pobrzmiewającym też w metaforze theatrum mundi. Taki właśnie
obraz sceny-duszy rysuje Mikołaj Sęp Szarzyński w Rytmach abo Wierszach polskich,
gdzie teatr jest przede wszystkim przestrzenią walki czy wręcz wojny z „szatanem,
światem i ciałem”18. Doskonałą reprezentację tego typu wyobrażeń stanowi dzieło
Theatrum vitae humanae Jeana-Jacques’a Boissarda, ukazujące biblijną historię
świata – od stworzenia aż po sąd ostateczny – jako dzieje ludzkich nieszczęść19.
Emblemat Théodore’a de Bry’ego Vita humana est tanquam theatrum omnium miseriarum (Życie ludzkie jest jako teatr wszelkiej niedoli), otwierający pierwszy rozdział, przedstawia wypełniony po brzegi rzymski amfiteatr, na którego arenie diabły
i szkielety torturują nagich ludzi. Sens ilustracji został objaśniony następującym
czterowierszem:
Życie człowieka jest jak cyrk lub wielki teatr,
Który ukazuje wszystko przepełnione tragicznym lękiem.
Tam lubieżne ciało i grzech, i śmierć, i Szatan
Dręczą biednego człowieka bez wytchnienia20.

Ponad widownią otwiera się niebo i jaśnieje imię Boga, zapisane hebrajskim
alfabetem. W ten sposób tworzą się kulisy, gdzie aktorzy nieszczęsnego widowiska,
którzy dobrze odegrali swoją rolę, w końcu mogą znaleźć spokój 21. Emblemat
z książki Boissarda ukazuje topografię teatru życia ludzkiego, rozpiętego między
narodzinami a śmiercią. Ludzie ogrywają tu rolę bezsilnych niewolników, wysta-

16
17
18
19
20
21

tractatus de chemiae et lapidis philosophici antiquitate. Argentorati 1659. – Th. Z w i n g e r, Theatrum
botanicum, das ist: Neu vollkommenes Kräuter-Buch. Basel 1696. – J. J o n s t o n, Theatrum universale omnium animalium quadrupedum tabulis octoginta ab illo celeberrino Mathia Meriano.
Francofurti ad Moenum 1755.
M. F o u c a u l t, Ład. Przeł. E. R z a d k o w s k a. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 2, s. 373.
Zob. F. A. Y a t e s, Theatre of the World. London 1969, rozdz. 9: Theatre as Moral Emblem.
Zob. J. K o t a r s k a, Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją staropolską. Gdańsk 1998, rozdz. 2:
„Ad caelestem adspirat patriam”. Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku.
J.-J. B o i s s a r d, Theatrum vitae humanae. [Metz 1596].
Ibidem, s. nlb.
Zob. B. Q u i r i n g, wstęp w: „If Then the World a Theatre Present...”: Revisions of the Theatrum
Mundi Metaphor in Early Modern England. Ed. B. Q u i r i n g. Berlin 2014.
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wionych nago na widok publiczny, na pastwę uzbrojonych przeciwników – diabła,
śmierci, grzechu, ale też własnego ciała22. Życie zostało więc zobrazowane jako
spektakl kaźni; wyzwolenie od niego jest odległe i zastrzeżone dla nielicznych.
Analogiczną wizję świata prezentuje barokowy zbiór egzemplów jezuity Piotra
Kwiatkowskiego (1664–1747), prefekta kościoła św. św. Piotra i Pawła w Krakowie
i tłumacza hiszpańskiej literatury ascetycznej. Theatrum życia ludzkiego, w historycznych ekshibicjach na widok publiczny [...] wystawione doczekało się w ciągu
10 lat aż trzech wydań, co zdaje się świadczyć o jego znacznej popularności23.
Dzieło rozpoczyna się obszernym adresem dedykacyjnym poświęconym Katarzynie z Rozdrażewskich Ponińskiej – jego motywami przewodnimi są pamięć i zapomnienie. Autor ubolewa nad tym, że chwalebne postaci i ich losy zapadają się
w niebyt:
Stękać muszą w niewiadomości ludzkiej żywo zagrzebane cnoty, którym albo publiczna invidia
[tj. zawiść], albo mniej się znająca na ich szacunku starożytność, albo niebaczna ludzi i czasów rewolucja publiczny sprawiła pogrzeb24.

Kaznodzieja chce wybawić swoją dobrodziejkę od takiego losu, toteż oświadcza,
że na cześć jej „ślicznych przymiotów” i „rzadko w innych damach widzianych cnót”
„theatrum jakieś na aplauz [jej] domu [...] przychylna Towarzystwa Jezusowego
wystawia życzliwość” (K, s. nlb.). Od razu prezentując własny zamysł w kategoriach
teatralnych, Kwiatkowski pojmuje teatr metaforycznie, jako historię – tę część
ludzkich losów, która ocalała od zapomnienia. Autor chciałby w niej zapisać może
nie tylko adresatkę, ale i samego siebie, skoro deklaruje:
I lubo imię twoje, i prześwietną familią na czterech prawie rogach świata głośna otrąbiła sława,
lubo w dawnych i teraźniejszych dziejopisach domu twojego światło, i pod ciemnym stylu drukarskiego
atramentem, znakomite, my jednak dla chwały naszej z przypominania wiekom niniejszym tego imienia
na nas obficie spływającej, na theatrum życia ludzkiego prezentować go myślimy. [K, s. nlb.]25

22

23

24

25

Zob. R. G r z e ś k o w i a k, Szatan, świat i ciało – trzej metafizyczni nieprzyjaciele duszy w poezji
polskiej przełomu XVI i XVII wieku. W zb.: Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury.
Prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Red. I. K a d u l s k a, R. G r z e śk o w i a k. Gdańsk 2004.
Dzieło Kwiatkowskiego, jak podaje E s t r e i c h e r w Bibliografii staropolskiej (poz. 147 942 – 147 944),
wydrukowano w Krakowie w 1736 r. oraz dwukrotnie w Kaliszu: w latach 1740 i 1744. Żaden
egzemplarz wydania krakowskiego nie zachował się, ale poza Estreicherem odnotowują to wydanie
także XIX-wieczne opracowania bibliograficzne – zob. W. T r ę b i c k i, Uwagi nad dziełem „Starożytny teatr w Polsce” przez K. Wójcickiego. „Biblioteka Warszawska” 1843, t. 4, s. 330. – A. R ad o s z k o w s k i, Kilka słów o księdzu Piotrze Kwiatkowskim. „Muzeum Domowe albo Czytelnia
Wieczorna” 1836, s. 171–172. Tekst z „Muzeum Domowego” został w skróconej wersji przedrukowany przez K. W. W ó j c i c k i e g o w dziele Teatr starożytny w Polsce (t. 2. Warszawa 1841,
s. 310–318).
P. K w i a t k o w s k i, Theatrum życia ludzkiego, w historycznych ekshibicjach na widok publiczny
[...] wystawione. Kalisz 1744, s. nlb. Do dzieła tego odsyłam za pomocą skrótu K. Liczby po skrócie
oznaczają numery stronic.
Zob. D. K ü n s t l e r - L a n g n e r, Idea „vanitas”, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku.
Toruń 1993, s. 105–126. – J. K. G o l i ń s k i, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej.
Warszawa 1996, s. 44.
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Śmiertelne życie
Metaforyka teatralna ma w tomie Kwiatkowskiego swoją kontynuację. Theatrum
życia ludzkiego jest dziełem wierszowanym składającym się z 21 części, zwanych
przez autora „ekshibicjami” (te zaś dzielą się na sceny, a ostatnia – najdłuższa – na
akty i sceny, co naśladuje strukturę dzieła dramatycznego). Określenie „ekshibicje” – a więc to, co wystawia się na pokaz – wpisuje się w ogólne założenie ideowe
i jest jednym ze sposobów akcentowania teatralności. Ale na tym podobieństwa do
dramatu się kończą: autor nie wprowadza wypowiedzi poszczególnych osób dramatu, a całość stanowi jednolitą narrację o jawnie moralizatorskim charakterze26.
Styl dzieła jest niejednorodny. Na pierwszy plan wybija się przyciężki 11-zgłoskowiec
o niewyszukanych rymach w rodzaju:
Z oczu jego łez deszcz leje rzęsisty,
Gdy swój występek widzi oczywisty. [K 87]

– czy:
Że w spólnym domu stał się akt tragiczny,
Z czego niezmiernie był melancholiczny. [K 269]

Raz po raz trafiają się jednak – jak zobaczymy – fragmenty o prawdziwie poetyckiej sile wyrazu27, świadczące o talencie i erudycji autora. Udaje mu się wówczas
ukazać szczególną, pełną niepokoju urodę świata przedstawionego:
Las był, o którym błędny gość to przyzna,
Że się nie wszędzie Febowe promienie
Przezeń przecisną; gdzie orłów ojczyzna
A tenaryjskie przebywają cienie;
Gdzie zwierząt różnych kryje się dziczyzna
I nieme mieszka obszernie milczenie;
Gdzie trakt do prześcia wielce niesposobny
Labiryntowi Dedala podobny. [K 6]

Choć dzieło miało unieśmiertelnić adresatkę, Kwiatkowski nie wystawia „na
theatrum” jej cnót, lecz „opisy różnych zdarzeń tak z żywotów świętych, jako i światowych powieści”28, skupiając się na występkach grzeszników i spotykających ich
nieszczęściach. Wywód osiada na mieliznach nużącej drobiazgowości, ale przekonuje o intelektualnych ambicjach autora29, który wciąż nawiązuje do antyku i do
średniowiecznej historii, ba, przed każdą z ekshibicji starannie odnotowuje wykaz

26

27

28
29

Zob. R a d o s z k o w s k i, op. cit., s. 171: „Jakkolwiek zdaje się, że dzieło to jest pisane w kształcie
dramatu, lecz prócz nazwisk aktów i scen nic takiego nie zawiera, co by pod tego rodzaju dzieła
podciągnąć się dało, celem więc onego była tylko deklamacja sceniczna”.
Podobnego zdania jest M. K l i m o w i c z (Narodziny romansu listownego w literaturze polskiej
XVIII wieku. „Pamiętnik Literacki” 1958, z. 4, s. 389): „czasem w poemacie o treści dewocyjnej
w toku narracji błysną piękne oktawy, niczym nie ustępujące oktawie Krasickiego”. Z kolei R ad o s z k o w s k i (op. cit., s. 172) twierdzi, że „wiersz lubo nie jest w ogóle czysty i każą go niekiedy
rymy zbyt pospolite i przymuszone, nie zbywa mu jednak na mocy i zwięzłości”.
R a d o s z k o w s k i, op. cit., s. 171.
Zob. W. P a w l a k, Jezuicka ars legendi – Francesco Sacchini, „De ratione libros cum profectu legendi” (1613). W zb.: Sarmackie theatrum. T. 5: Między księgami. Red. M. B a r ł o w s k a, M. W al i ń s k a. Katowice 2012.
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źródeł (są wśród nich dzieła Battisty Fregosa i Georga Stengela czy Dekameron
Giovanniego Boccaccia). Dominuje ton kaznodziejski: pochwała pobożności, ubóstwa, wierności, pokory, potępienie życia światowego, zazdrości, łakomstwa itd.
Całość utrzymana została w duchu swoistego chrześcijańskiego stoicyzmu, zalecanego przez autora słowami:
Wielka cierpliwość, wielki statek woli:
Cierpieć, a przecie nie sarknąć, gdy boli. [K 125]

Dzieło dalekie jest jednak od katechetycznej oschłości: wydarzenia przedstawione w poszczególnych częściach mają charakter fantastyczny, wręcz baśniowy 30:
znajdziemy tu znikające domostwo, zbójców, smoki, magiczne napoje, cudownie
ocalone dzieci, rozbitków, przebranych królewiczów, arystokratów żeniących się
z pasterkami itd. Chrześcijański Bóg ujawnia się przede wszystkim jako nadprzyrodzona instancja zsyłająca ludziom cudowny ratunek z opresji, jest więc także
kolejnym magicznym komponentem świata przedstawionego. Pomoc Boska przychodzi do ludzi w sposób bez mała czarodziejski31. Oto przykład z ekshibicji VII,
w której mowa o uwięzionym żołnierzu:
A gdy już ludzka ustała nadzieja
Życia, od Boga uprasza ratunku,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Wtem zasnął. Lecz wnet ocknął się, aż knieja
Jakaś mu w oczach stawi się; w trafunku
Tym nie wie, co jest, co-li się to darzy;
Rozumie, że mu coś się jeszcze marzy.
Lecz kiedy zmysłów lepiej się dokłada,
Uznaje, że już nie w owym więzieniu
Okropnym swego tyrana zasiada,
Ale zostawa cale w uwolnieniu;
Widzi las piękny [...] [K 77]

Splot elementów baśniowych i chrześcijańskich czyni z Theatrum życia ludzkiego nieomal jezuicki wariant Baśni tysiąca i jednej nocy.
Cechę dystynktywną świata przedstawionego stanowi umowność granicy między życiem a śmiercią. Granica ta jest w prawie każdej ekshibicji przekraczana.
Spotykamy się tu z armią umarłych walczącą pod wodzą ziemskiego dowódcy, ze
świętym, który godzi się na piekielne tortury, wreszcie z bohaterami doświadczającymi niejako śmierci za życia: człowiek przez siedem lat uwięziony w smoczej
jamie czy rozbitek przez siedem lat przebywający na bezludnej wyspie umierają dla
świata i zmartwychwstają w chwili cudownego ratunku. Ale nawet pozbawione tak
dramatycznych zdarzeń życie nosi w sobie cień śmierci, skoro autor pisze o umierającej postaci, że „ustała w życia śmiertelnego drodze” (K 297). „Śmiertelny” jest
tu synonimem słowa „doczesny”, a oksymoron „śmiertelne życie” precyzyjnie oddaje nierozłączny splot tego, co w każdym z nas żywe i już za życia martwe.
30
31

Zob. M. P r e j s, Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy. Warszawa 1999, s. 195,
241.
Zob. R. R y b a, Motyw cudownego uwolnienia w sztuce baroku. W zb.: Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko-tureckiej. Studia i szkice. Katowice 2014.
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W dziele Kwiatkowskiego z wielką mocą wybrzmiewa nieufność wobec świata,
raz ukazanego jako „zguby pełne morze” (K 209), innym razem jako las, gdzie „podróżnych noc ciemna napada” (K 1). Świat przedstawiony się przeobraża, ale niezmiennie jawi się jako pułapka. Choć autor chętnie sięga po obrazowanie przywołujące naturę i jej żywioły, szczególny niepokój budzi w nim raczej kultura: relacje
międzyludzkie, zabawy i przyjemności. W związku z tym niestrudzenie piętnuje on
„świata uciechy nikczemne” (K 324) i „znikomość światowej / Pompy” (K 62), dowodząc, że ziemskich przyjemności nie da się pogodzić ze zbawieniem:
Świata maksymy, możnych złe przykłady,
Konwersacje, opiłe bankiety,
Szatańskiej pełne na niewinnych zdrady,
Nocne igrzyska z jazdy, maszkarety,
Kolacyjami przezwane biesiady,
Tańce różnej płci i sztuczne balety –
O, jako serca wabią, jak plątają,
Jako zwycięzców samych zwyciężają. [K 209–210]

Nawet pozornie niewinne uciechy wzmacniają w człowieku przywiązanie do
„świata skażonego” (K 214), który swoim złem naznacza ludzi:
Prawdać, że i świat dobrych potrzebuje,
Którzy by dobrym jaśnieli przykładem,
Ale cóż, kiedy samże ich świat psuje,
Sam skrytym swoim zaraża ich jadem. [K 215]

Autor prezentuje radykalną wizję życia, ukazując je jako drogę do wiecznego
potępienia. Świat doczesny jest domeną grzechu, do której ludzie należą tak długo,
jak długo nie wyrzekną się wszystkiego, co ziemskie – w przeciwnym razie „w dalekim grzechów kraju błądzą” (K 271), zamiast dążyć do nieba, które jest prawdziwą ojczyzną. Bądź szczęśliwy i umrzyj albo cierp i żyj – oto przesłanie Theatrum
życia ludzkiego. Zilustrujmy to cytatem:
A czy nie lepiż tu odpokutować
W życiu przez krótki czas, a mieć szczęśliwą
Wieczność w ojczyźnie, niżeli zbytkować
Teraz w rozkoszach, a potem straszliwą
W piekle mieć mękę i smoczej kosztować
Na wieki żółci. [...] [K 351–352]

„Skłonności ciała sprosne i przeklęte”
W tę manichejską wizję świata wpisuje się wizerunek człowieka jako niestałej,
lekkomyślnej istoty, nieustannie wiedzionej na pokuszenie i niezdolnej do oparcia
się pokusom, tonącej w „sprosnym zbrodni błocie” (K 267)32. „Człek ułomny, jak
ze szkła, nie z miedzi” (K 267), który żyje radośnie, „za nic piekielnych nie mając
upałów” (K 277), według Kwiatkowskiego w pełni zasługuje na wieczne cierpienie.
Bodaj najgroźniejszą pułapką jest ludzkie ciało, postrzegane przez autora jako
32

Zob. J. K. G o l i ń s k i, Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. Bydgoszcz
2002.

EMILIA OLECHNOWICZ

„Modnej nagości brzydkie niedostatki”

31

więzienie dla duszy33. W ten właśnie sposób jezuita określa je w scenie 3 ekshibicji X, kiedy to armia umarłych udziela Euzebiuszowi, księciu Sardynii, wsparcia
w walce. Wojsko okazuje się dysponować nadludzkimi siłami:
Duch bowiem, ciała nie mając ciężaru,
A jeszcze w łasce Boskiej zostający,
Z Boskiego więcej dokazować daru
Może niżeli w ciele mieszkający
Jak w więzieniu. [...] [K 99]

W tym samym miejscu Kwiatkowski pisze o czyśćcu jako o więzieniu, można
więc wnioskować, że człowiek jest skazany na jakąś formę niewoli dopóty, dopóki
nie znajdzie „z mąk wyswobodzenia” poprzez zbawienie (K 101).
Szczególne niebezpieczeństwo stanowi żeńskie ciało, co wymownie pokazuje autor w ekshibicjach XVIII i XX. Ich bohaterkami są: „niepodłej urody” Peregryna, której „niepomiarkowane / Podobania się chęci do niezgody / Były przyczyną” (K 163), oraz Ewarysta – szlachetnie urodzona francuska panna, która swym
powabem doprowadza mężczyzn do zguby. Kwiatkowski zdradza tu typowy dla
chrześcijańskich moralistów stosunek do ludzkiej cielesności, naznaczony głęboką nieufnością. Piękno młodej kobiety porównuje do podwodnej skały, śmiertelnie
niebezpiecznej dla żeglarzy:
Ludzkie urody takimi skałami
Często bywają, lubo z siebie wcale
Są niewinnymi; lecz gdy afektami,
Jako żaglami, przez zmysłów się fale
Uniosą ludzie swymi pasyjami
Źle, niecnotliwie, płocho, zuchwale,
Cnoty ich okręt zostaje niecały,
Ba, ginie, o te rozbiwszy się skały. [K 184]

Dopiero wstępując do klasztoru, Ewarysta uwalnia otoczenie od zagrożenia,
immanentnie wpisanego w jej ciało.
Jeśli zgubna jest nawet niewinna uroda, to próżność – stanowiąca grzech przeciwko prawdzie – jest prawdziwie zabójcza. Losy Peregryny z ekshibicji XVIII mają
przestrzec czytelnika przed samozachwytem, ukazanym jako forma bałwochwalstwa:
Próżna niewiasta, w swej mając ozdobie
Upodobanie, chciała, by ją znano,
Pretendowała lekkomyślnie sobie,
Jak bałwaniszczu żeby się kłaniano
Lub jak scenicznej nadętej osobie
Żeby urodzie jej się dziwowano. [K 164]

Peregryna chciałaby być postrzegana jako „bałwaniszcze”, „sceniczna osoba” –
postać dramatu czy też żywa rzeźba – a zatem raczej jako dzieło sztuki niż człowiek.
Kwiatkowski sugeruje, że osoba próżna wystawia się na spojrzenia, że jak dzieło
33

Zob. T. C h r z a n o w s k i, Ciało sarmackie. „Teksty” 1977, nr 2. – J. Ł o j e k, Nagość ciała w obyczajowości i kulturze Europy. Jw., nr 3. – J. S p r u t t a, Nagość jako motyw w teologii i sztuce religijnej. Próba analizy problemu. „Zeszyty Naukowe KUL” 2004, nr 1. – I. S z c z u k o w s k i, Ciało
w badaniach nad polską literaturą dawną. „Litteraria Copernicana” 2012, nr 1.
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sztuki oczekuje podziwu, wyzwala silne emocje i w ten sposób przekracza granicę
między fikcją a prawdą. Paradoksalny charakter opisywanego grzechu autor oddaje za pomocą oksymoronu:
Ach, ciężka lekkość, próżność pełna zwady,
Gniewów, niechęci, hałasów i zdrady.
Akty do tego sztucznie wyprawione,
By się podobać ludziom; jako wiele
Ludzi na duszy zabiły; [...] [K 170]

Do owych „aktów [...] sztucznie wyprawionych, by się podobać ludziom”, należy moda, która grając „zakryciem” i „odkryciem” rozbudza wyobraźnię. W oczach
autora jest ona domeną kobiet i jawi się jako szatańska pułapka wiodąca mężczyzn
do zguby:
[...] niewieścia płeć złymi sztukami
[...] szkodzi,
Subtelnymi je zdobiąc kolorami,
Z których powaba nieostrożnej młodzi,
Jedwabnymi więc złowionej słówkami:
Lub tej choroby ujść może człek snadnie,
Lecz wyniść trudno z niej, kiedy w nię wpadnie. [K 321–322]

Kobiety są nosicielkami śmiertelnej choroby duszy, choroby, której symptomy
to „złe sztuki” i „jedwabne słówka”. Skojarzenie mody ze śmiercią wydaje się stałym
elementem rozumowania autora. Piętnując zbyt śmiałe stroje, ucieka się on do
makabrycznego obrazu:
Niewstydy w stroju, nawet i w Kościele,
Modnej nagości brzydkie niedostatki
Lub pobożnej płci w ławkach mięsne jatki. [K 170]

Odsłonięte ciała kobiet przypominają jezuicie martwe ciała zwierząt na mięsnym
straganie. Kwiatkowski, traktując ubiór jako problem moralny, otwiera wykład
swoistej teologii stroju34:
I do ołtarza nawet się przybliża
Niewstyd, gdy druga korzy się nabożnie
I u Pańskiego stołu się uniża,
A w swym z nagością stroju nieostrożnie
Prezentuje się. Chrystus wielkie z Krzyża
Miał męki, gdy go katowano różnie,
Lecz osobliwa jego była męka,
Kiedy go ludzka obnażyła ręka.
A czyli jeno i teraz nie męczą
Chrystusa damy, które obnażone
Jako do ścięcia, przyjmując go, klęczą
I lekkomyślnie będąc ustrojone,
W oczach się ludzkich z swą urodą wdzięczą,

34

Zob. A. P i z u n, Strój kobiecy w literackiej dokumentacji Wacława Potockiego – nowele i romanse.
W zb.: Sarmackie theatrum. T. 2: Idee i rzeczywistość. Red. R. O c i e c z e k, przy współudz. M. B a rł o w s k i e j. Katowice 2001. – R. R y b a, Strój i grzech – w świetle barokowych egzemplów. „Terminus” 2010, z. 1.
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Przykładem innych bezpieczniś zwiedzione.
Tych się trzymają jako błędne tropu.
Ach, Bogu się chcieć podobać, nie chłopu. [K 170–171]

Nagość konsekwentnie budzi w autorze skojarzenie ze śmiercią: przywodzi na
myśl mięso na straganie, „obnażone jako do ścięcia” ciało skazańca kładącego
głowę pod topór i odarte z szat ciało umierającego Chrystusa.
W toku wywodu Kwiatkowski przywołuje – skądinąd współcześnie brzmiący –
kontrargument:
Ale odpowie bezpieczna stroicha:
Komu się moda taka nie podoba,
Niechże nie patrzy. [...] [K 171]

Zaraz jednak wyszydza ten sposób rozumowania, twierdząc, że stoi za nim
„niewstydliwa pycha, / Którą jej sobie przywłaszcza osoba” (K 171), co świadczy
o zepsuciu moralnym, w które „stroicha” chce wciągnąć patrzących na nią ludzi.
Instrumentem zgorszenia jest tu naturalnie wzrok. Autor podkreśla to znowu oksymoronicznym i znowu tanatologicznym obrazowaniem:
W ciemności innych ślepymi by chciała
Mieć, żeby się z swym połciem przeświecała. [K 171]

Gra słowna związana z widzeniem i niemożnością widzenia, ze światłem i ciemnością ma wyrażać dezorientację etyczną „stroichy”, której własne ciało jaśnieje
w mroku grzechu jak połeć mięsa w jatce. Autor argumentuje dalej:
I także inni chodzić jak sokoli
W kapturach mają, żebyś tej bezpiecznej
Swej pozwalała modzie i swywoli? [K 171]

Charakterystyczne, że pojawia się tutaj porównanie człowieka do drapieżnego
ptaka – porównanie kontynuowane w dalszych wersach:
I ten ci brzydki sęp, co na ścierw pada,
Ale ten bardziej, kto nań wabi wskrzętnie,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Kto się gorszy, ten zły przez to zostaje,
Lecz ten gorszym jest, kto zgorszenie daje. [K 172]

Mamy więc do czynienia z ludzkim bestiarium: autor konfrontuje się z tym, co
w człowieku postrzega jako zwierzęce, a więc godne pogardy. Człowiek pożądliwy
przypomina czyhającego na ofiarę sokoła; kobieta „wabiąca” swym odsłoniętym
ciałem jest gorsza od sępa, bo sieje zgorszenie. Obraz padlinożernego ptaka przywodzi myśl o śmierci, która wedle Kwiatkowskiego nieodłącznie wpisuje się w wizerunek nagiego ludzkiego ciała. Śmierć zwiastuje człowiekowi karę za grzechy, ale
także towarzyszy ciału w każdej chwili życia:
A na coż się z tym ciałem prezentować,
Na co chcieć sprosnie ludzkie nim paść oczy,
Które w kilku dniach może się zepsować,
W zgnieliznę, w ropę pójść, gdy je zaskoczy
Śmierć niespodzianie; nim się bankietować
Będzie robactwo, kiedy go roztoczy. [K 172–173]
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To kolejna odsłona świata, w którym granica między życiem a śmiercią jest
krucha i przenikalna. W świecie tym człowiek znajduje się w stanie ciągłego zagrożenia, przy czym źródłem niebezpieczeństwa jest samo ciało, a więc fundament
ziemskiej tożsamości. Ciało i jego fizjologia („skłonności ciała sprosne i przeklęte”,
K 178) budzą w autorze nieprzezwyciężoną odrazę, ponieważ za ich sprawą człowiek
grzęźnie w „rozkoszy kale” (K 275), zapominając, że „jest piekło i w nimże rzetelność
/ Wieczności, a w niej katownie rozliczne” (K 277).
Kwiatkowski przedstawia fizyczność jako śmiercionośną pułapkę, ale konsekwentnie daje wyraz przekonaniu, że ciało – zwłaszcza twarz – wiernie odzwierciedla charakter i stan ludzkiego ducha. Powierzchowność może świadczyć o przymiotach człowieka, jak widzimy na przykładzie opisu bohatera ekshibicji III:
Aleć i sama grzeczność, i uroda
Tego młodzieńca listem osobliwym:
Roztropność w słowach, w obyczajach moda
Umysłu znakiem wielkiego prawdziwym
Są [...]. [K 40–41]

Wydaje się wszakże, że przychylna interpretacja wyglądu zewnętrznego zarezerwowana jest dla mężczyzn, a ich aparycja nie stanowi tak immanentnego zagrożenia jak w przypadku kobiet. Niezależnie od płci, twarz ujawnia to, co wewnętrzne.
Kiedy występna Bassjana z ekshibicji XIX – bohaterka, która porzuciła męża
i uciekła z kochankiem – „źle sobie postępując, do ostatniej przychodzi mizeryi”
(K 175), z jej twarzy łatwo można wyczytać niedolę:
[...] jak chwieje
Teraz tobą wiatr, z bladości na cerze
Wybladłej poznać, co się z tobą dzieje. [K 177]

Tautologiczna „wyblakła bladość” twarzy niezawodnie ujawnia stan ducha
Bassjany. Podobnie dzieje się w ekshibicji V, w której dowódca pokutuje po klęsce
swoich wojsk, co oczywiście znajduje wyraz cielesny:
Za czym obwisłą zapuściwszy brodę
I włosy gęste rozczochranej głowy,
W suknisku na się chłopską przyjął modę,
Który strój, na nim niezwykły i nowy,
Jak larwa jego pokrywał urodę, [K 62]

Strój bywa więc także kostiumem w teatrze świata, przybieranym zależnie od
odgrywanej roli społecznej. W tym wypadku przywdzianie stroju chłopskiego, czyli degradacja w hierarchii społecznej, staje się widomym znakiem pokuty. Motyw
maski powraca w ekshibicji XIV. W scenie, w której niedoszła ofiara konfrontuje
się z niedoszłym mordercą, czytamy:
A łacwo się zaś dorozumieć było,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Co się pod przyściem niewczesnym taiło;
A zwłaszcza na twarz Kaima pojrzawszy
Wielce zmarszczoną, w której się znaczyło,
Że przyszedł, albo już coś wykonawszy
Odważnie, abo coś chce czynić śmiele,
Więc go uprzedził nie myślący wiele.
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[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
„Zdrajco bezbożny, murze pobielony,
Miedzi w pozłocie, zakryta fałszywie,
Ach, przyjacielu w larwę ustrojony”,
Krzyknie. „Rozumiesz, iże co zdradliwie
Czynisz, ja nie wiem? Z czoła twego czytam,
Co jest [...]”. [K 137–138]

Maska stanowi tu synonim fałszu, ale fałszu jawnego, widocznego z daleka
jak pobielona ściana. Nie oznacza ona czegoś przesłoniętego, ukrytego, lecz przeciwnie – jest czytelnym piętnem zdrady i towarzyszy refleksji, że twarz nieomylnie
ujawnia ludzkie zamiary.
Straszne świata theatrum
Skoro każde ciało nosi w sobie zalążek śmierci, a każda tożsamość nieustannie
balansuje na progu zniszczenia, to relacje społeczne muszą być naznaczone szczególnym napięciem. W ekshibicji XIX czytamy:
Znajdują się więc dusze niewstydliwe
Tak dalece, iż nie dość na tym mają,
Iże prywatnie życie niecnotliwe
Wiodą, ale się swą zbrodnią udają
Tam, kędy w oczach ludzkich osobliwe
Świata theatrum; gdzie się nadymają
Plauzem bezbożnych i z tego się cieszą,
Że w kompaniji na zgubę się spieszą. [K 173–174]

Dzieło Kwiatkowskiego – wbrew temu, co może sugerować tytuł – stosunkowo
rzadko w sposób bezpośredni przywołuje topos theatrum mundi, choć stanowi on,
rzecz jasna, myślową podstawę całości. Tym bardziej interesujące są nieliczne
wzmianki o „świata theatrum”. Przytoczony fragment dostarcza ciekawej interpretacji tego motywu. Mamy tu do czynienia ze wspólnotą występku – niefrasobliwym
zbiorowym ludzkim działaniem w świecie, który stanowi przede wszystkim arenę
grzechu. Człowiek jest tu nieustannie i śmiertelnie zagrożony, grzech czyni go marionetką diabła, bo to on wydaje się głównym reżyserem theatrum mundi. Strategię
autora można chyba opisać jako pedagogikę lęku, Kwiatkowski rysuje bowiem
obraz świata, którego człowiek powinien się bać: świata, gdzie istnieje tylko grzech
i bezwzględna kara dla każdego, kto zgrzeszył. Grzech jest niemal nieodwracalny:
kto raz go popełnił, skazany jest na cierpienie za życia („czart swoje ma z ciebie
igrzysko”, K 178) i wieczne potępienie po śmierci („piekło na cię otwarło paszczękę”,
K 178). Przy tym od niebezpieczeństwa niepodobna uciec, bo stanowi ono część
nas samych – tkwi w ludzkim ciele:
Skłonności ciała sprosne i przeklęte,
Jakże dusz wiele ciągniecie do piekła,
Ciężar wasz chęci na niewstyd zawzięte,
Gorączka pieska, szalona i wściekła
Na dno piekielne ciągnie, niepojęte,
Kędy są męki i wieczność przewlekła. [K 178]

Teatr funkcjonuje w dziele Kwiatkowskiego jako metafora zagrożenia. W takim
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kontekście pojawia się w ekshibicji XXI, w której czytamy, że wojna jest „ukrzywdzenia, / Okrucieństw, gwałtów, zemst, zdzierstw wielorakich, / Także kwitnących
królestw spustoszenia, / Strasznym theatrum” (K 273). Jeśli wojna, będąca „powszechnych różnych zbrodni zgromadzeniem” (K 274), została porównana do teatru,
to dlatego, że jest on synonimem niebezpiecznego żywiołu, chaosu. W podobnym
znaczeniu teatr został wspomniany w ekshibicji IV:
[...] kiedy okręt płynął,
Morskie igrzysko z nim czyniły fale;
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Kiedy się rozbił, nieszczęśliwie zginął,
Wszystkie dostatki utraciwszy wcale,
A Piotr Serrany na morskie igrzysko
Poszedł i już był utonienia blisko. [K 44]35

Widowiskiem bywa także ludzkie ciało. Cudownie ocalony rozbitek zostaje zawieziony na dwór cesarski, by oglądano go nie tyle jako dowód Boskiej łaski, ile
jako żywy eksponat z gabinetu osobliwości:
A Piotr Serranus, który siedm lat strawił
Na owej wyspie, był zaprowadzony
Do Niemiec, kędy podziwienie sprawił
W dworze cesarza, przed którym stawiony,
Jak był obrosły, o swych nędzach prawił,
Którą powieścią cesarz ucieszony
Jako na zwierza dwornym patrzył okiem,
Tak niewidanym bawiąc się widokiem. [K 51]

Cielesne cierpienie również może być spektaklem, „widowiskiem”. Oto np.
w ekshibicji IX św. Petroniusz, by odkupić grzechy przyjaciela, za życia doświadcza
mąk piekielnych:
Padł na ziemię przez ciężkie powalenie
I wyciągniony jak trup leżał smutnie,
Nie ruszając się, chowając milczenie,
Wywróconymi oczami okrutnie
Strasząc; a gdy był w ułożeniu ciała
Tym, piersi i twarz strasznie mu ześniała.
I najmniejszego głosu nie wydawał,
Tylko zgrzytając straszliwie zębami
Znak dawał, jako w nieznośnych zostawał
Mękach. [...] [K 92–93]

Męczarniom tym przyglądają się jego współbracia zakonni wraz z przeorem:
Kiedy patrzali na to dziwowisko,
Wielkim lamentem z nim ubolewając,
Żeby na ziemi nie leżał tak nisko,
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O topice żeglugi w literaturze staropolskiej zob. m.in. W. K u b a c k i, Żeglarz i pielgrzym. Warszawa 1954. – E. K o t a r s k i, Sarmaci i morze. Marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI–
XVII wieku. Warszawa 1995. – J. T a z b i r, Ziemianin – żeglarz – podróżnik morski. Kształtowanie
się stereotypów w kulturze staropolskiej. W: Sarmaci i świat. Kraków 2001. – A. B o r k o w s k i,
Imaginarium symboliczne Wacława Potockiego: „Ogród nie plewiony”. Siedlce 2011, s. 255–284.
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Znieśli go stamtąd, na łóżku składając.
Tamże dopiero smutne widowisko:
Drżał strasznie wszystek, zębami zgrzytając
Tak, iż się zdało, że nie tylko wzruszą
Wszystkie się, ale i na proch się skruszą. [K 93]

Cierpienia św. Petroniusza są konsekwentnie opisywane w kategoriach performatywnych – jako „dziwowisko” i „widowisko” – mimo że ujawniają się w sposób
niezbyt spektakularny: wywrócone oczy, zsiniała twarz i zgrzytanie zębami to jedyne środki ekspresji ciała wystawionego na widok publiczny. Tymczasem widownia
staje się coraz liczniejsza:
Lecz gdy tymczasem owego zjawienia
Po mieście Sennach rozeszła się sława,
Zbiegli się ludzie dla jego widzenia. [K 94]

Opis przywodzi na myśl publiczne spektakle kaźni: tortury czy egzekucje ściągające tłumy spragnione „widoku cudzego cierpienia”. Męki św. Petroniusza mają –
podobnie jak w przypadku publicznych egzekucji – służyć jako przestroga, przypominająca, że na każdego czeka „otwarta piekielna paszczęka” (K 94).
Analogiczne widowisko autor opisuje w ekshibicji XII, kiedy to podczas uczty
na dworze reńskiego hrabiego zjawia się niezwykła postać:
Z początku zaraz bankietu odkryła
Straszna się scena, gdy monstrum człowieka
Przyprowadzone. Niewiasta to była
Wyschła, wybladła. Ta w kącie z daleka,
Między psy stojąc, na bankiet patrzyła. [K 110]

Kobieta okazuje się żoną hrabiego, ukaraną za domniemane cudzołóstwo. Zaaranżowany przez męża spektakl publicznego poniżenia powoduje fizyczną degradację jej ciała. Hańba jest tu przedstawiona jako śmierć za życia, skazująca kobietę na widmową, nieludzką egzystencję: „monstrum człowieka”, stojące między
psami w kącie. Piętno cudzołożnicy pomaga jej zrzucić rzekomy kochanek, który
z rozkazu hrabiego został ścięty. Jego martwa głowa – dzięki interwencji św. Uldaryka, także obecnego na uczcie – ożywa i potwierdza niewinność kobiety:
[...] zgnieły oznajmował
To język: „Jam z tą niewiastą nie zgrzeszył”,
I tym wyznaniem hrabiną pocieszył.
Zadziwili się wszyscy na głos głowy
Martwej. [...] [K 116]

Aby dać dodatkowy dowód, św. Uldaryk dokonuje kolejnego cudu:
Spod szubienicy trupa wykopując,
Wnieśli do izby, gdzie wszyscy czekali
Chciwie, ażeby na ten cud patrzali.
Była ta ludzi jako przedtem kupa,
Przy których, kiedy była porzucona,
Głowa ognieła, prawie u nóg trupa,
Od żadnej ręki ludzkiej nie ruszona,
Ale modlitwą Świętego Biskupa
Od nóg do szyje przyszła i złączona
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Tak, iż człek powstał już żywy na nogi,
Dziw i strach w ludziach pobudziwszy srogi. [K 116–117]

Opisane z naturalistyczną szczegółowością rozkładające się ciało, którego
„zgniły język” zaczyna przemawiać, a ścięta głowa w cudowny sposób przyrasta do
korpusu, stanowi – jak w nowożytnym teatrze anatomicznym – obiekt spojrzeń
tłumu, który „chciwie” mu się przypatruje. Reakcja widowni to „dziw i strach”,
znowu mamy zatem do czynienia z sytuacją podobną jak w teatrach anatomicznych,
gdzie przekraczano granicę między życiem a śmiercią, czemu towarzyszyły ciekawość
i podziw36. Teatr anatomiczny prezentował misterną budowę ludzkiego ciała i w ten
sposób kierował myśli widzów ku potędze Stwórcy. Cud św. Uldaryka – analogicznie – demonstruje Boską potęgę, posługując się martwym ludzkim ciałem jako
instrumentem:
Trudno wyrazić, jakie się mieszały
W ludziach afekty, którzy przy tym byli.
Już się do Boskiej pobudzili chwały,
Już Bogu dzięki uprzejmie czynili. [K 117]

Opisywane widowisko zmierza do odmiennej niż w teatrach anatomicznych
puenty: śmierć i towarzyszące jej procesy cielesnego rozkładu zostają tu cudownie
odwrócone i zmarły wraca do życia. Dopiero po 27 latach umiera ponownie, tym
razem śmiercią naturalną:
[...] w ozdobie
Potem cnót wielkich schodził z tego świata,
Jako przystało tak cudnej osobie,
Której cudownie przywrócone życie,
I zażył go też pewnie wyśmienicie. [K 119]

Również hrabina odzyskuje życie – symbolicznie, ale także zupełnie dosłownie
wracając do życia, które jej odebrano:
Jakby duch wstąpił w niewinną hrabiną,
Jakby się na świat urodziła prawie,
Miała pociechę. [...] [K 117]

Wyraźnie widać, że cielesna transgresja i wyzwolenie z diabelskiego widowiska
świata są możliwe jedynie w nadzwyczajnych warunkach i jedynie dzięki Boskiej
pomocy.
Theatrum życia ludzkiego ma być lustrem, w którym czytelnik może dostrzec
własną ułomność, a dostrzegłszy – wyrzec się jej. Autor przywołuje wprost motyw
zwierciadlanego odbicia, sugerując, że dzięki niemu człowiek może zyskać samoświadomość konieczną do zmiany. Bohater ekshibicji XXI –
[...] gdy swojej nie widzi
Szpetności twarzy, która się wydawa
Innym, za nie się bynajmniej nie wstydzi,
Lecz gdy w zwierciedle sprosna się postawa
Jego wyjawi, szpetnością się brzydzi
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Oraz przez wszelkie stara się sposoby,
Jakoby nabrać kształtu i ozdoby. [K 201]

Zachowania piętnowane wcześniej jako przejaw próżności – studiowanie swojego odbicia w lustrze czy zabiegi ozdabiania i formowania ciała – funkcjonują tutaj
jako metafora i konotują znaczenie pozytywne. Takie obrazowanie ludzkiego ciała
należy jednak w dziele Kwiatkowskiego do rzadkości. W finalnej i najdłuższej ekshibicji XXI autor pisze z uznaniem o nawróconym grzeszniku, że „nie miał respektu na swe własne ciało” (K 343). Świątobliwe udręczanie ciała przybiera zresztą
formy dość komiczne:
Posiłek jakiś przed śmiercią niesmaczny
Podany sobie przyjął z posłuszeństwa,
A lub w posiłku tym czuł dyzgust znaczny,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Rad, że z Chrystusem cierpieć trafiło się. [K 348–349]

Działanie wbrew ciału jest równoznaczne z uzdrowieniem duchowym:
To od doczesnych rzeczy oderwanie,
Uspokojenie duszy w nim sprawiło,
Ustało ciała rebelizowanie,
Od własnych pasyj insultu nie było. [K 343]

Ciało buntuje się więc przeciwko władzy duszy, jest wrogiem, którego trzeba
pokonać – inaczej się zginie. Wobec tego śmiertelnego niebezpieczeństwa rola człowieka polega na nieugiętym poskramianiu własnego ciała, jego popędów i skłonności. Autor zaleca wręcz rodzaj autotresury, przy czym narzędziem dyscyplinującym ma być wola:
Ugłaskać może lwy, srogie z natury,
I inne zwierze, że się posłusznymi
Staną, i bicia cierpią i klauzury;
I mocne dęby sposoby różnymi
Nagiąć się dadzą; i twarde marmury
Tak okrzesują, że się podobnymi
W statuach ludziom zdadzą być, i kolor
Cudny, i zwierciadł biorą na się polor.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Tak człowiek, lubo jako lew ognisty,
Może powoli dać się pomiarkować;
Lubo jako dąb jest zaderewisty,
Może na dobre dać się nakierować;
Lubo jak porfir twardy i skalisty,
Da się wykrzesać, da wypolerować
Roztropną sztuką [...] [K 198–199]

Przywoływane tu obrazowanie podkreśla opór, który napotyka człowiek dążący
do wyzwolenia z grzechu. Autor wspomina twarde substancje: marmur, porfir,
drewno dębowe, a spośród zwierząt do poskromienia wybiera lwa – alegorię dumy
i dzikiej siły. Te porównania akcentują paradoksalną moc ludzkiej ułomności, której przezwyciężenie wymaga czasu i determinacji. W pracy nad sobą wbrew sobie
człowiek „roztropny i zbawienia chciwy” (K 280) jest jednocześnie lwem i treserem,
marmurem i rzeźbiarzem – twórcą i tworzywem, a zatem musi wobec siebie samego używać siły czy wręcz przemocy:
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Gdy swoje przyjdzie łamać złe pragnienia,
Pasje i złe nałogi, tu boli,
Tu ich nie tykaj, tu sęk, utrudzenia
Boją się gnuśni, boją w cnotach pracy,
Ci okrutni dusz swoich zabijacy. [K 272]

W teatrze świata – zdaniem Kwiatkowskiego – możemy odegrać tylko jedną
z dwóch ról: tresera swojego ciała albo mordercy własnej duszy.
Zaprezentowana przez polskiego jezuitę wizja przywodzi na myśl emblemat otwierający Theatrum vitae humanae Boissarda: świat jest areną, na której udręczone
i bezbronne istoty są wystawiane na widok publiczny; okrutnym spektaklem, stanowiącym dla większości preludium do piekielnych kaźni. Na pierwszym planie
emblematu widać nagie ciała, pospołu torturujących i torturowanych, jedne wyprostowane, inne konwulsyjnie skręcone, jeszcze inne zakuwane w łańcuchy przez
szkielety. Podobną zasadę obrazowania odnajdujemy u Kwiatkowskiego: również
i tutaj ludzkie ciało jest opisane i wystawione na widok publiczny w rozmaitych,
budzących litość i grozę odsłonach. Ciało okazuje się tu dręczonym i dręczycielem –
politowania godną materią, odzwierciedlającą marność ludzkiej kondycji, i zarazem
wielkim niebezpieczeństwem, gotowym udaremnić jedyną możliwą ucieczkę od tych
kaźni: zbawienie. Owa podwójność to uderzająca cecha świata przedstawionego
w Theatrum życia ludzkiego. Za jej sprawą obraz ludzkiego ciała jest udramatyzowany, rozpięty między skrajnościami, dynamiczny, a także – podobnie jak cały świat
przedstawiony – ewokuje wrażenie nieustannego zagrożenia.
To poczucie wydaje się głęboko związane z toposem teatru świata i dochodzi do
głosu w wielu jego aktualizacjach. Towarzyszy też Janowi z Salisbury, gdy od Petroniusza kieruje się on wprost do Księgi Hioba (21, 7–13):
ci, których ziemia jeszcze nie połknęła, toczą nieustanną wojnę, bo – jako więźniowe swojego występku –
są wleczeni na karę jak wół na ofiarny ołtarz. Goniąc za swoimi pragnieniami, choć widzialni w swoich
ciałach na powierzchni ziemi, w rzeczywistości zostali już połknięci i żywcem spadają do piekła37.

Prowadzona przez ludzi gra odwraca ich uwagę od czyhającego niebezpieczeństwa:
I chociaż Pan zastrzegł dla siebie siedem tysięcy ludzi (1 Krl 19, 18), nieomal cały świat, zgodnie
z tym, co twierdzi nasz przyjaciel Petroniusz, odgrywa swoją rolę jak aktor, a aktorzy są zapatrzeni we
własną komedię i, co gorsza, tak nią pochłonięci, że stają się niezdolni, by powrócić do rzeczywistości,
gdy okoliczność tego wymaga38.

Ludzie, zaprzątnięci odgrywanymi rolami, są jak marionetki „szyderczej fortuny”, która swoimi wyrokami rzuca je to w górę, to w dół społecznej hierarchii,
a ostatecznie – skazuje na porażkę.
Życie człowieka wydaje się raczej tragedią niż komedią o tyle, że jego koniec jest niemal zawsze
nieszczęsny; mimo całej słodyczy świata, jakkolwiek zniewalającej, gorycz i żałoba czekają na końcu
radości39.

37
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J o h n o f S a l i s b u r y, op. cit., s. 190.
Ibidem, s. 191.
Ibidem, s. 192.
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– przestrzega Jan z Salisbury, po czym dodaje, że wszystkich nas, jakkolwiek
szczęśliwych czy spełnionych, fortuna czy Bóg postawią na śliskiej drodze (Ps 73, 5)
i zrzucą w przepaść.
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„MIKOŁAJA DOŚWIADCZYŃSKIEGO PRZYPADKI” JAKO POWIEŚĆ
PRZEJŚCIA
1
Spośród nowszych prac na temat powieści Ignacego Krasickiego Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki dwie wydają się szczególnie symptomatyczne dla pewnego
typu zainteresowań literaturoznawczych, otwierając pole konstatacji wykraczających
poza oświecenie: Teresy Kostkiewiczowej1 i Józefa Tomasza Pokrzywniaka2. Autorka w swym artykule podkreśla związek utworu z konwencjami gatunkowymi powieści edukacyjnej i ze schematem biograficznym jako osią kompozycyjną dzieła.
Zwraca uwagę na nazwisko znaczące głównego bohatera, które sugeruje, iż światy
zdobywane własną stopą, a nie zafiksowane w tekście odniesienia literackie, stanowią w tym przypadku właściwy materiał poddany obróbce narracyjnej. Nie liczy
się psychologia, jak w utworach mających takie ambicje, ani przygodowość, jak
w powieści pikarejskiej. Liczy się ruch, kierowany na zewnątrz, wolniejszy jednak
niż w kompulsywnie podejmowanej podróży, związany z poznawaniem nowych
środowisk i nabywaniem nowych doświadczeń. Pokrzywniak po prostu przyjął, iż
„perypetie Doświadczyńskiego są konsekwentnie realistyczne, rygorystycznie podporządkowane zasadzie prawdopodobieństwa”3.
Badacze nie porzucili swoich ścieżek interpretacyjnych także wtedy, kiedy
przyszło im zmierzyć się z wątkiem wyraźnie innorodnym, nipuańskim. Teresa
Kostkiewiczowa potraktowała rzeczywistość wyspiarską jako stan idealny, trudny
zresztą do realizacji w warunkach europejskich. Utopijność Nipuańczyków była
równoznaczna z nieosiągalnością ideału, nie wynikała zatem z fantazji piszącego,
ale z funkcji konstytutywnych przestrzeni stanowiącej wzorzec, utożsamiony
z umiarem i ładem społecznym, rozumianym jako horyzont ludzkich dążeń. Tomasz
Pokrzywniak uznał: „Druga księga powieści Krasickiego nie zakłóca konwencji
realizmu i prawdopodobieństwa, tak ważnej w pierwszej i trzeciej księdze; urzeczywistnia ją z taką samą starannością i skrupulatnością”4. Brawurowo streszczając
1

2
3
4

T. K o s t k i e w i c z o w a, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” – propozycja lektury. W: Studia
o Krasickim. Warszawa 1997. Jest to rozszerzona wersja artykułu, który ukazał się w „Roczniku
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” (R. XXVI–XXVII á1993ñ).
J. T. P o k r z y w n i a k, Realistyczna utopia (lub utopijny realizm) w „Mikołaja Doświadczyńskiego
przypadkach”. „Prace Polonistyczne” 2016.
Ibidem, s. 31.
Ibidem, s. 43–44.
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epizod nipuański, wzmocnił jego wymowę informacją – powtórzoną za Mieczysławem
Klimowiczem, który zaczerpnął ją z rozprawy Przemysława Mączewskiego 5 – iż
można uznać Nipuańczyków za kontynuatorów cywilizacji dawnych Indian, czyli
Inków. Traumą okrutnej konkwisty można więc tłumaczyć niechęć mędrca Xaoo
do wszystkiego, co przychodzi z Europy. W ten sposób literacka utopia, ubrana
w uprawdopodobniony kostium historyczny, stawała się całkiem realna.
Obie interpretacje łączy – jak łatwo zauważyć – nie tyle neutralizacja wątków
utopijnych, co sposób ich potraktowania. W dawniejszej praktyce badawczej skłaniano się ku dwudzielnemu modelowi lektury: opis rzeczywistych zachowań i podróży głównego bohatera kontrastowany był z jego robinsonadą. Mączewski dziejom
utopii i pobytowi Doświadczyńskiego na wyspie poświęca drugą część obszernej
rozprawy, zarzucając wątkom nipuańskim wtórność i powierzchowność. Pisze
wprost, że Krasickiego nie było stać na utopię „dużą, wykończoną”, ograniczył się
więc do epizodu6. Badacz dopatrzył się wpływów Morusa (Thomasa More’a), Przygód
Telemaka François Fénelona, a przede wszystkim Jeana Jacques’a Rousseau, nie
wykluczając wielu innych inspiracji. Ogólnie oceniał wątek nipuański krytycznie
„jako chimerę słabej fantazji Krasickiego, jako kompilację obcych wzorów”7. Bronisław Gubrynowicz tak wyraźnie problemu wyspy Nipu nie wyosobniał, nie widział
jednak w tej przestrzeni dynamiki fabularnej, a w księdze nipuańskiej dostrzegał
ujęcie przede wszystkim dyskursywne, polemiczne wobec tradycji z jednej strony
staropolskiej, z drugiej – russowskiej. Obie miały się, zdaniem badacza, nie sprawdzać w nowej rzeczywistości polskiej i w związku z tym stanowiły negatywną wskazówkę dla Komisji Edukacji Narodowej, poszukującej optymalnego modelu wychowania i nauczania8. Nieco inaczej potraktował te wątki Klimowicz w swoim wstępie
do BN-owskiego wydania powieści; widział w nich nie tylko przejaw uległości wobec
sposobów oświeceniowego filozofowania, ale także zarys myślenia mitycznego,
które przekierowuje uwagę na „powrót do źródeł”, czyli do pierwotnego stanu natury, rozumianego jako ideał i wzór działania9. Tego interesującego rozpoznania
niestety nie rozwinął. Dwudzielność świata realnego i utopijnego próbował przełamać – wbrew tytułowi i układowi książki – Roman Wołoszyński. W pracy Ignacy
Krasicki. Utopia i rzeczywistość uznał trzy księgi powieści za tożsame z jej trzema
planami: planem rzeczywistości, planem utopijnym i planem rzeczywistości intencjonalnej10. Ostatni element rozróżnienia obejmował, jak można się domyślać,

5
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9
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Jak wynika z erudycyjnego wywodu P. M ą c z e w s k i e g o („Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Szkic literacki. „Pamiętnik Literacki” 1904, z. 2, s. 191), wzmianki o „ustroju peruwiańskim”
były ulubionym motywem encyklopedystów francuskich, M o n t e s k i u s z a, J.-F. M a r m o nt e l a (dzieło: Les Incas ou la destruction de ľEmpire du Pérou, 1778) i Madame F. d e G r a f f i g n y
(Lettres d’une Péruvienne, 1748).
M ą c z e w s k i, op. cit., s. 190.
Ibidem, s. 141.
B. G u b r y n o w i c z, wstęp w: I. K r a s i c k i, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Oprac.
B. G u b r y n o w i c z. Wyd. 5., zmien., dopełn. przez J. K r z y ż a n o w s k i e g o. Wrocław 1950,
s. XII. BN I 41.
M. K l i m o w i c z, wstęp w: I. K r a s i c k i, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Oprac. M. K l im o w i c z. Wyd. 7, zmien. Wrocław 1975, s. XXXVII–XXXIX. BN I 41.
R. W o ł o s z y ń s k i, Ignacy Krasicki. Utopia i rzeczywistość. Wrocław 1970, s. 195.
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zamarkowane w powieści zmiany w życiu i gospodarstwie Doświadczyńskiego,
wprowadzone po powrocie do kraju. Nie podważał jednak zasadniczo separacji
wątków nipuańskich od materii realnej.
W propozycji interpretacyjnej Teresy Kostkiewiczowej – wracam do początku
wcześniejszego akapitu – takiego podziału nie ma. Doświadczenie nipuańskie zostało włączone do ścieżki edukacyjnej młodego szlachcica. Badaczka zaakcentowała relatywną samodzielność ujęć zaproponowanych przez Krasickiego w stosunku do utopii Rousseau, odwołującego się do koncepcji stanu natury, a w jednym
przypadku nawet istotną korektę wprowadzoną przez polskiego autora: Rousseau –
jak to podkreślał również Bronisław Baczko w rewelacyjnej i ciągle instruktywnej
rozprawie z roku 1962 – rzucił wieloznaczne hasło „powrotu do źródeł”11. Dzięki
Nipuańczykom – pisała Kostkiewiczowa – Krasicki uczył Doświadczyńskiego myślenia kategoriami społecznymi12, które miały, dodajmy, konotacje progresywne,
dotyczyły zawsze tego, co będzie, a nie tego, co było. To ukierunkowanie przyszłościowe wykraczało poza intencjonalność w rozumieniu Wołoszyńskiego, który
używał tego pojęcia raczej w znaczeniu potocznym niż ściśle filozoficznym, np.
heideggerowskim, i sprowadzał je po prostu do zamiarów podmiotowych. W artykule Teresy Kostkiewiczowej, niezależnie od tempa i stopnia realizacji projektowanych zamierzeń, kategorie społeczne odnosiły się do określonego, konkretnego
kontekstu historycznego, a nie do wewnętrznych (duchowych) zamysłów bohatera
czy autora.
Odziedziczone napięcie między realnością (rzeczywistością) a utopią jeszcze
inaczej rozwiązał Tomasz Pokrzywniak. Odwoławszy się – jak sam to określił – do
lapidarnej definicji Michała Głowińskiego na temat konwencji realizmu powieściowego, uznał, iż:
nipuańska rzeczywistość jest tak samo realistyczna, jak rzeczywistość Szumina, Warszawy, Paryża,
Ameryki Południowej czy Hiszpanii. Z perspektywy przeciętnego odbiorcy, według kryteriów przyjętej
moralności i zasad zdrowego rozsądku, realia wyspy mieszczą się w prawach rządzących rzeczywistością13.

Pokrzywniak nie poszedł tutaj za głosem innych interpretatorów powieści,
także tych współczesnych Krasickiemu, jak Franciszek Ksawery Dmochowski,
którzy wytykali autorowi sztuczność, zapożyczenia, liczne niekonsekwencje i odwoływanie się do sytuacji słabo uprawdopodobnionych. Zdaniem badacza, księga
druga nie różniła się zasadniczo od dwu pozostałych; zawierała więcej materiału
dyskursywnego, lecz wciąż była bardzo powieściowa, poddawała się streszczeniu,
miała swoją energię fabularną, logiczny przebieg: Mikołaj Doświadczyński poznał
i docenił wartości nipuańskiej społeczności, ale pragnął wrócić do swoich. Wiedząc,
że izolacja wyspy stanowi podstawę jej ustroju, i znając nieuchronność kary, jaka
groziła tym, którzy podjęliby próbę ucieczki (po co uciekać z raju?), skorzystał
z przypadkowo odkrytej, wyrzuconej na brzeg łodzi, przygotował się do wypłynięcia
i w sprzyjającym momencie wprowadził swoją ideę w czyn.

11
12
13

B. B a c z k o, Natura i historiozofia. „Studia Filozoficzne” 1962, nr 1.
K o s t k i e w i c z o w a, op. cit., s. 94.
P o k r z y w n i a k, op. cit., s. 40.
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2
Co wnosi do wiedzy na temat powieści Krasickiego interpretacja ściśle integrująca
księgę drugą z dwiema pozostałymi, wątki nipuańskie z warszawskimi, lubelskim,
paryskimi i innymi? Pożytki płynące z tak wyciętej matrycy interpretacyjnej są
oczywiste: Krasicki powieściopisarz, chwalony i doceniany za umiejętne wykorzystanie dziedzictwa europejskiej literatury, wychodzi z roli – przyznawanej wielu
pisarzom epok przednowoczesnych – zdolnego beneficjenta kulturowej wspólnoty,
stając się twórcą świadomym zadań, jakie chce podjąć, w pewnym sensie – zupełnie wolnym, swobodnie poruszającym się po wielojęzycznej republice słowa. Formułując tę opinię, nie usiłuję dowartościować polskiego autora. Nie jest to konieczne i nie byłoby sensowne. Staram się raczej w inny sposób popatrzeć na przedmiot
i ujęcia komparatystyki, szczególnie tej, która obejmuje literaturę dawną (w Polsce
liczoną po kres wieku XVIII). Tu już nie chodzi o odrzucenie wpływologii, bo tego
dokonano znacznie wcześniej, choć może nie dość skutecznie; idzie o ulokowanie
wartości dzieła nie w elementach jego struktury, elementach często zapożyczonych, zasłyszanych, należących do opinio communis publiczności czytającej, przejętych zgodnie z konwencjami epoki bez poczucia jakiegokolwiek nadużycia, ale
w strukturze całości, która – jeśli istotnie mamy do czynienia z dziełem artystycznym wysokiej próby – jest tworem integralnym, skontekstualizowanym, wnoszącym własne znaczenia, rozpoznawane na innym terytorium kulturowym, wplecionym
w inną historię, po prostu i bezapelacyjnie nowym.
I chociaż z prawdziwą rozkoszą zagłębiam się w komentarze Mączewskiego,
wskazującego z imponującą erudycją dzieła, które czytał lub mógł czytać Krasicki,
jego zasób biblioteczny, bogactwo wątków zaczerpniętych z rozmaitych źródeł, to
jednak z większym przekonaniem skłaniam się do kierunku interpretacyjnego
wyznaczonego pracami Teresy Kostkiewiczowej i Tomasza Pokrzywniaka. Badaczka konsekwentnie wskazuje na doświadczenie biograficzne rozumiane jako element
scalający wyprawę w świat:
Wyruszał [na wyprawę] młodzieniec odznaczający się sarmacką samowolą i indywidualizmem,
dążący jedynie do spełnienia własnych pragnień, osiągnięcia przyjemności i zaspokojenia ambicji, które
wzniecało w nim zetknięcie z obcymi wzorami kulturowymi. Wrócił człowiek przekonany o konieczności
działania w interesie społecznym. „W przeciągu lat dziesięciu dworak w Warszawie, w Paryżu galant,
oracz w Nipu, niewolnik Potozy, szalony w Sewilli – zostałem w Szuminie filozofem” – mówił o sobie14.

Teresa Kostkiewiczowa pisze o utopijnych wartościach, nierealizowalnych
w przestrzeni europejskiej, ale samych doświadczeń nie dzieli na rzeczywiste i zmyślone. Jedne i drugie składały się na aktywistyczny wariant biografii budowanej
w ruchu, w podróży. W tym ujęciu Mikołaj jawi się jako protoplasta poszukującego
(problematycznego, jak by powiedział György Lukács) bohatera powieści XIX-wiecznej, z gruntu realistycznej. Luigi Marinelli przedłuża te powinowactwa i obejmuje
nimi także prozę XX-wieczną, dostrzegając rodzaj analogii między niedojrzałością
Doświadczyńskiego, niedojrzałością bliską ujęciu Kanta, co zostało dodatkowo
podtrzymane w interesującym artykule Bożeny Shallcross15, a zmaganiami z formą,
14
15

K o s t k i e w i c z o w a, op. cit., s. 96.
B. S h a l l c r o s s, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Czytając Krasickiego z Kantem. W zb.:
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jakie stały się udziałem bohaterów Gombrowicza16. Nawet jeśli uznamy tę opinię
za wstępną hipotezę wymagającą rozwinięcia i dalszych uzasadnień, to kierunek
myślenia motywujący jej powstanie i scalający jej interpretację – wielostronna,
indywidualna aktywność Doświadczyńskiego, podejmowana na własne ryzyko – jest
zupełnie jasny.
Z kolei Pokrzywniak uzmysławia nam, że jedne i drugie „awantury” bohatera
powieści były równie prawdopodobne, albo przeciwnie – równie fantastyczne. Zastosowana w artykule technika brawurowych streszczeń wydobywa z dziełka Krasickiego niewiarygodną dynamikę działań, zwrotów akcji, zbiegów okoliczności,
niespodzianek, przypadków. Dlaczego mamy kwestionować możliwość znalezienia
się na wyspie Nipu, skoro nie kwestionujemy cudownego ocalenia z morskiej burzy,
gestów wspaniałomyślnych znajomych, którzy wyzwolili Doświadczyńskiego z pracy w kopalni i suto wyposażyli na dalszą podróż, kolejnego cudownego ocalenia ze
szpitala dla umysłowo chorych? Szukając powodów nie tyle akceptacji dla wydarzeń
tak mało prawdopodobnych, co argumentów na rzecz zrównania statusu doświadczeń nipuańskich z innymi, Pokrzywniak wprowadza refleksję nad kategorią odbiorcy: kwestię bardzo ważną i na ogół pomijaną przez historyków literatury.
Tymczasem rzecz jest kluczowa, powieść – jako gatunek, wtedy funkcjonujący
jeszcze poza uznaną hierarchią estetyczną – była adresowana także do odbiorcy
mniej wykształconego, mniej obytego z nauką i literaturą wysoką, a przy tym
ukształtowanego przez romanse, biorące całkowity rozbrat z logiką. Juliusz Kleiner
przyjął nawet, że Krasicki mocno uwewnętrznił tę wiedzę, a może nawet ekscytował
się świadomością tworzenia dzieła, które miało trafiać w ręce mało wyrobionego
czytelnika, co zresztą potwierdza się, gdy przywołujemy w pamięci niektóre elementy przedmowy do powieści17 albo inne fragmenty utworu. Wyłuskując okruchy
koncesji na rzecz łzawego sentymentalizmu, zaczerpniętego głównie z prozy Stanislasa de Boufflersa, badacz pisał:
Przez czas jakiś Przypadki Doświadczyńskiego wyraźnie przeciwstawiają się romansowej niezwykłości. Krasicki pokazuje, że zwykłe koleje życia starczą, by napisać powieść. Ale typ powieści zmienia
się, gdy bohater zaczyna podróż morską; ponieważ urodził się po Robinsonie, musi doznać rozbicia
okrętu, cudownie ocaleć i – zamieszkać na wyspie nieznanej, chociaż nie bezludnej. Teraz autor zdaje
się mówić miłośnikom „awantur”: jeżeli żądacie tego, co dają zwykle romanse, będziecie i to mieli. Chcecie katastrof i nadzwyczajnych zwrotów losu? Doświadczyński ucieknie jako bankrut i na morzu dalekim
uratuje się jako rozbitek. Chcecie egzotyczności? Doświadczyński zamieszka na wyspie nie znanej nikomu. Chcecie fantazji? Z tym kwestia trudniejsza, bo – jak zaświadczy jaskrawo Historia – fantazji bujnej
Książę Biskup nie posiadał. Ale starał się, by w jego dziele nie odczuwano braku fantazji18.

16

17

18

Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje. Red. M. P o p i e l, T. B i l c z e w s k i, S. B i l l.
Kraków 2020.
L. M a r i n e l l i, Doświadczyński, Our Contemporary. Transl. from the Italian J. D e n t o n. W zb.:
Another Canon. The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context. Eds. G. B o r k o w s k a,
L. W i ś n i e w s k a. Transl. U. P h i l l i p s. Wien–Zurich 2020.
Zob. np. następujący passus: „Są tacy autorowie, którzy znając wytworność dzieła swojego, a miałkość umysłu innych ludzi, pełni kompasji nad czytającym gminem, raczą się upodlać i zniżać dla dobra pospolitego, tłumacząc to w przedmowie, czego w księdze zrozumieć trudno” (K r a s i c k i, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki áoprac. K l i m o w i c zñ, s. 6; kolejne cytaty z tego wydania dzieła K r a s i c k i e g o oznaczam w tekście głównym literami MD, po których podaję numer stronicy).
J. K l e i n e r, Z badań nad stosunkiem Krasickiego do literatur obcych. 1: Ślady sentymentalizmu
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Pokrzywniak szedł w podobnym kierunku, choć wybrał drogę nie wprost służącą obranemu celowi: akcentował realizm powieści, równie dobrze mógłby akcentować jej fantastykę. Był przekonany, że nieścisłość ówczesnych map, a przede
wszystkim brak wiedzy geograficznej i każdej innej pozwoliły zwykłemu czytelnikowi epoki Krasickiego przełknąć jego fantazję jako najprawdziwszą prawdę i że
sposób percepcji dzieła zmieniał się w kolejnych stuleciach, co nie oznacza, iż
próba czytania w sposób dostępny odbiorcy XVIII-wiecznemu nie pociąga i nie
przynosi profitów:
Najsilniejsze wrażenie czyniła nieznana, przypadkowo odkryta wyspa i jej mieszkańcy, chroniący
konsekwentnie swą tożsamość. Z perspektywy czasu, w kategoriach historycznoliterackich, druga
księga powieści musi być uznana za utopię. Późniejsi badacze już nie uważali jej za konstrukcję niedorzeczną i nieszczęśliwie pomyślaną i poddali wnikliwym analizom i interpretacjom rozmaite jej aspekty;
jej genezę i uwarunkowania, jej konteksty, funkcje, przesłanie ideowe, jej miejsce w systemie wartości
wyznawanych przez Krasickiego. Mimo to warto czytać opowieść o Nipuanach tak, jak czytali ją – zgodnie z intencją autora – ówcześni czytelnicy; jako opowieść o Indianach, którym udało się uciec przed
podbojem19.

Zgodnie z wywodem Pokrzywniaka wydaje się, iż to inne czytanie powieści przez
XVIII-wiecznego odbiorcę, branie za prawdę dzikich fantazji lub fantazji tylko nieco uładzonych, być może ugruntowane w nawykach i kompetencjach kulturowych
wyniesionych z lektury dzieł romansowych poprzednich epok, musiało uwzględniać
odmienne (od później obowiązującego) rozumienie realności, realizmu. Pokrzywniak
chciał nieco uprościć swoje zadanie i postanowił udowodnić, że powieść Krasickiego da się podciągnąć pod jeden zdroworozsądkowy wzór dopuszczalnego uprawdopodobnienia niezwykłości; stąd cytat z rozprawy Głowińskiego, ogólnie omawiającej
kwestie realizmu powieściowego. W tym punkcie mnie nie przekonał. Jeśli przygody Doświadczyńskiego brano za realne, to nie dlatego, że i w taki sposób można
było na nie spojrzeć przy pewnym niedoprecyzowaniu pojęcia realizmu (realności),
ale dlatego, że nieco inaczej postrzegano w epoce Robinsonów i Doświadczyńskich
sferę realnego.
Niekompatybilność sposobów odbioru XVIII-wiecznej powieści, na pozór tylko
identycznych z rozwiązaniami zastosowanymi wobec późniejszych realizacji gatunku, pochopnie założona (i oceniona powierzchownie) zgodność z przyjętymi później
konwencjami realizmu łączy się z inną jeszcze właściwością, którą chętnie nazwałabym usytuowaniem na progu. Tej cesze chciałabym najpierw poświęcić kilka zdań.
3
Autograf powieści zawiera, pominiętą w pierwodruku i w następnych wydaniach,
dedykację skierowaną do Józefa Boznańskiego herbu Nowina. W jej końcowym
fragmencie Krasicki pisał:
Dziwisz się mojej powieści? Sprawiedliwą masz nader przyczynę; przyznasz jednak, że prawdę mówię, gdy ci wiernie opowiem, jakim sposobem zdobyłem oryginalny manuskrypt Przypadków Doświad-
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w „Przypadkach Doświadczyńskiego”. W: O Krasickim i o Fredrze. Dziesięć rozpraw. Wrocław 1956,
s. 45–46.
P o k r z y w n i a k, op. cit., s. 45–46.
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czyńskiego. Pamiętasz WWMPan, jakeśmy byli na Wielkanoc u Wielmożnej Jej MćPani Podczaszynej?
Pamiętasz WWMPan zapewne, że w tym domu jedliśmy wyborne placki i kołacze, ów prześcielany powidłami, któregoś mi WWMPan zachwalił i któregośmy potem razem w stancji WWMPana zjedli, był według
zwyczaju podesłany papierem. Gdym odchodził od stancji, zwykłą wzruszony ludzkością, dałeś mi
resztę owego kołacza. Postrzegłszy pisany na spodzie papier, znalazłem większymi literami napisane:
Rozdział trzynasty. Przeczytałem kilka periodów owego rozdziału i to odkrycie wzbudziło we mnie ciekawość szukania reszty. Znalazł się szczęściem cały, mało nadwerężony manuskrypt w apteczce Wielmożnej Jmć Pani Podczaszynej, ten wydrukowany ofiaruję WWMPanu, zostając z winnym szacunkiem
i wdzięcznością Wielmożnego WMPana uprzejmie życzliwy brat i sługa powolny N.N. [MD 4, przypis*]

Krasicki przygotował dedykację, która w postaci żartobliwej realizowała konwencję odnalezionego rękopisu; ostatecznie nie wprowadził jej do tekstu publikowanego. Wahanie dotyczące tej kwestii wydaje się symptomatyczne. Dedykacja,
czytana łącznie z autotematycznymi komentarzami rozdziału siedemnastego powieści, gdzie autor wyznaje: „Gdybym się chciał trzymać tonu romansów, z historii
Julianny zrobiłbym księgę czwartą” (MD 193), buduje przejście między powieścią
„starą” a „nową”. Jak kapitalnie rzecz przedstawia John Bender, powieść XVIII-wieczna (badacz ma na myśli – oczywiście – utwory angielskojęzyczne, ale, jak
widać, zjawisko jest szersze, w ostatniej ćwiartce XVIII wieku daje się zauważyć
również na gruncie polskim) stanowi postać graniczną gatunku, który ulega przeistoczeniu. Odwołując się do przypadku Henry’ego Fieldinga jako autora Historii
życia Toma Jonesa (1749), Bender stwierdzał, że pisarz „znalazł się w dziwnej pozycji między starym światem powieści, rozumianym jako fakt, a nowym, tożsamym
z fikcją” („had been poised strangely between the old world of the novel as fact and
the new world of the novel as fiction”20). Można powiedzieć, że 30 lat później w podobnym punkcie był biskup Krasicki. Zabawa z odnalezionym rękopisem wydawała mu się na tyle ciekawa, że ją podjął, i na tyle nieaktualna, że nie zdecydował się
jej kontynuować. Intrygująca w ujęciu Bendera jest też paralela fakt–fikcja. Autor
powieści dawnej, mimo wielu nieprawdopodobieństw, uwiarygodniał ją, utrzymując,
iż to relacja z wydarzeń rzeczywistych (czemu służyła – rzecz jasna – także konwencja odnalezionego manuskryptu). Powieść nowa popada w fikcjonalność, jak to ujął
Bender, idąc za Danielem Defoe21, ale konstruowano ją tak, by pozostawała w granicach tego, co prawdopodobne. Zauważmy: fictionality wymagało z założenia
ostrzejszych restrykcji niż factuality (w XVIII-wiecznym kostiumie)!
Luigi Marinelli, parafrazując formułę Teresy Kostkiewiczowej, która w jednej ze
swych książek nazwała epokę oświecenia „progiem naszej współczesności”, akcentował „pograniczność” także omawianej tutaj powieści Krasickiego. Marinelli doceniał
przede wszystkim nowoczesność autora, a pograniczność oznaczała w jego interpretacji głównie wychylenie w przyszłość22, ale nośność semantyczna metafory nie
wyklucza przypisania jej innych znaczeń. Można to określenie rozumieć ideologicznie, jako otwarcie nowej karty zakładającej nieostre zerwanie z sarmatyzmem lub
krytyczny do niego stosunek (i to znaczenie jest bliskie przede wszystkim autorce
przytoczonej metafory), lecz można je rozumieć również w sposób pokrewny ujęciom
20
21
22

J. B e n d e r, Enlightenment Fiction and the Scientific Hypothesis. W: Ends of Enlightenment. Stanford [2012], s. 50.
Ibidem.
M a r i n e l l i, op. cit., s. 34.
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innych cytowanych badaczy (Kleiner, Pokrzywniak, a także – w odniesieniu do materiału anglojęzycznego – Bender), którzy podkreślali różnie usytuowany w kulturach
europejskich moment przesilenia (lub paradoksalnie: łączliwości) między dawnymi
a nowymi modelami narracji powieściowej. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
to utwór pozwalający wytropić tę „progowość” na wielu planach.
Zachęca do tego sam Krasicki, nie tylko wspomnianym już wahaniem w stosunku do dedykacji, ale także zarysowaną architektoniką powieściową, która akcentuje miejsca progowe, punkty przejścia:
Przedmowa do książki jest co sień do domu, z tą jednak różnicą, iż domowi być bez sieni trudno,
a książka się bez przedmowy obejdzie. Starożytni autorowie nie znali przedmów; ich wynalazek, tak jak
i innych wielu rzeczy mniej potrzebnych, jest dziełem późniejszych wieków. [MD 3]

Przedmowa, podobnie zresztą jak dedykacja, elementy nieobce również powieści przedoświeceniowej, zaliczała się do nieoczywistego wyposażenia gatunku powieściowego, wyposażenia, które – niezależnie od tego, czy miało precedensy – służyło realizacji nowych zadań nałożonych na powieść w późnej nowożytności i u progu epoki nowoczesnej: „ta moda najbardziej panuje, gdy kunszt autorski został
rzemiosłem”23. Towarzyszyło temu inne zjawisko: pisanie zawodowe, zarabianie na
życie wierszówkami, a to – zdaniem Krasickiego – zachęcało do rozciągania narracji. Opinia autora zakrawała na żart lub lekką złośliwość wobec środowiska literatów, ale nie była daleka od prawdy. Czytając prozę XIX-wieczną (w Polsce boom
powieściowy jest nieco późniejszy), często ulegamy podobnemu wrażeniu. Mechanizmy rynkowe miały wpływ także na inne – według Krasickiego – motywacje
uzasadniające zamieszczanie przedmów: autor niepewny wymowy dzieła formułował w przedmowie jego wykładnię, zachęcał do podjęcia trudu lektury (moglibyśmy
dodać: i zakupu książki), dowartościowywał wysiłek twórczy, uprzedzał głosy
krytyki.
Przejściowość czy progowość powieści ujawnia się – rzecz jasna – nie tylko na
granicy między przedmową a częścią właściwą dzieła. Przenika ona różne warstwy
tekstu, zarówno te dyskursywne, jak i te fabularyzowane, a przede wszystkim
„mieszane”, które w utworze Krasickiego przybierają formułę rozważań autotematycznych podejmowanych przez pierwszoosobowego narratora, na ogół w sytuacjach
motywowanych biegiem zdarzeń (Doświadczyński, dojrzały, wiedziony potrzebą
refleksji, porównuje rozwój fabuły własnego życia z rozwiązaniami romansowymi).
Dobry przykład takiej konstrukcji dostarcza rozdział siedemnasty, gdzie bohater
snuje wywody na temat sposobu budowania fabuły w tradycyjnych romansach,
tożsamych ze „zbiorem osobliwych przypadków” (MD 192), by na koniec przyznać
się do częściowego powielenia owego wzoru:
Poznanie się prawie nowe z Julianną po tylu awanturach i dziesięcioletnim niewidzeniu zarywa
coś na romans, z tą tylko różnicą, iżeśmy się zeszli w jej własnym domu, nie szukając się wzajemnie po
ziemi i morzu. [MD 193]

W tym samym rozdziale bawi się Doświadczyński w wymyślanie hipotetycznej
narracji romansowej, w którą wpisuje losy Julianny ten years before, pełne gotyc-
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kich nieprawdopodobieństw i okropności, przemocy (porwanie i uwięzienie), cudownych ocaleń, szczęśliwych spotkań i niejasnych zbiegów okoliczności. Klimowicz
opatruje ów rozdział jednoznacznym komentarzem: „Fragment ten jest drwiną
z fantastycznych przygód kochanków, które były głównym motywem dawnych romansów” (MD 193, przypis 2), ale rzecz nie rysuje się tak prosto. Zauważmy, że
Krasicki odszedł od wzoru romansowego – niezupełnie. Przecież opowiedziane przez
niego przygody Mikołaja są również pełne niewiarygodnych zdarzeń, fortunnych
i niefortunnych zwrotów akcji, cudownych gestów bezinteresownej dobroci. Stopień
uprawdopodobnienia jego kolei losu wydaje się wyższy, a wymowa całości poważniejsza. Ale wymienionych analogii z ujęciem romansowo-gotyckim ani bohater,
ani autor nie negują i nie odrzucają. Krasicki akcentuje je, uważając, że są tym
samym co przejście między sienią a domem właściwym.
Wielu krytyków i historyków literatury dostrzegało oscylowanie Krasickiego
między dawnym a nowym. Np. Józef Ignacy Kraszewski pisał o tym z nieukrywaną irytacją i zdziwieniem, choć wiele decyzji biskupa rozumiał jak nikt inny. Wytłumaczenia dla jego zaskakujących fantazji („okoliczności łagodzącej”, jak się
wyraził) szukał nie w samym autorze, ale w czasach oświeceniowego starcia różnych
racji światopoglądowych i estetycznych, z którego Krasicki i tak wyszedł obronną
ręką:
Po Banaluce i Argenidzie, po Leonildzie i Koloandrze, dosyć postawić Doświadczyńskiego, aby
zmierzyć postęp nim uczyniony.
Zamiast oklepanych przygód dwojga kochanków, znaleźć w powieści tyle głębokich pomysłów, tyle
filozofii w kwiaty poubieranej wykwintnie, było rzeczą nową i wielką. […] Zbliżanie się do jakiegoś stanu
natury stawało się niepoścignionym zadaniem. Należało najprzód, jeśli nie pozakopywać noże [aluzja
do epizodu powieści – G. B.], to wiele prawd uznanych za takie pochować i usunąć. Wszelką sztukę
miała zastąpić ta nieokreślona natura i stan dzikich lasu mieszkańców!
Wiek XVIII chorował już na marzenia pastusze, ale pasterki ubierały się w jedwabie, a pasterze
karmili się ostrygami24.

Nipuańczycy byli dalej mało wiarygodni, lecz nieco bardziej uprawdopodobnieni niż bohaterowie innych fantazji, niż przywołane pasterki w jedwabiach. Za motywację nadrzędną wstąpienia na drogę utopii (choć tego określenia krytyk nie
nadużywał) uznał Kraszewski „dziecinnie” zrealizowaną potrzebę włączenia się
w obowiązujące nurty epoki. A może jednak – dorzucam – pisarz zbyt mocno uwierzył (a my razem z nim), że Krasicki to głównie ideolog oświeceniowego postępu,
rezoner, publicysta, promotor zmian postulowanych w duchu nowoczesności. Role
te realizował umiejętnie i skutecznie, ale był też, a może przede wszystkim, artystą,
twórcą, wolnym duchem, swobodnie korzystającym z tysiącznych możliwości, jakie
podsuwała literatura, a szczególnie powieść w momencie ewolucji gatunkowej.
Chwili przejścia między fantazją – wywiedzioną nie tylko z romansu, lecz także
z antycznej odysei, nieokiełznaną, niepodporządkowaną logice – a nowym modelem
racjonalnej spójności fabularnej nie mógł nie zauważyć. I – w jakimś stopniu – nie
zdyskontować, nie docenić.

24

J. I. K r a s z e w s k i, Krasicki. Życie i dzieła. Kartka z dziejów literatury XVIII wieku. Warszawa–
Kraków 1879, s. 135.
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4
Powieść przejścia, powieść progu, kryje różne jakości estetyczne w ich XVIII-wiecznym wydaniu. Powracam do stwierdzenia, którym posłużył się Klimowicz: „mit
stanu natury”25. W omawianym utworze Krasickiego znawca literatury oświecenia
zlokalizował russowską postać owego mitu. Nakładając tę obserwację – jak się
mogło wydawać – poboczną, dalej nie rozwijaną, na inne rozpoznania dotyczące
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków, istotnie poszerzamy pola badawcze.
Okazuje się, że dzieło Krasickiego dialoguje nie tylko z poetyką i konkretnymi realizacjami narracji romansowej, ale też z opowieściami mitycznymi. Mit w wersji
russowskiej pojawia się w księdze drugiej; możemy uzupełnić to spostrzeżenie
o kolejne ucieleśnienia mityczne, usytuowane w innych zawęźleniach narracji.
Ikoniczne zaplecze postaci Doświadczyńskiego stanowią co najmniej trzy figury –
Odysa (Telemaka), Robinsona i Don Kichota. Mikołaj jest dzielnym podróżnikiem,
zmierzającym konsekwentnie do swojej Itaki, gdzie chce być dobrym władcą; jak
bohater Daniela Defoe jest też pracowitym i odważnym kowalem swego losu; a także uleczonym z chorobliwych fantazji, ale nie z potrzeby miłości – Don Kichotem.
Powieść XVIII-wieczna przejmuje więc funkcje romansu i funkcje mitu, przykrawając je do swojej zracjonalizowanej struktury. Przywoływany już tutaj John Bender
szuka definicji mitu w pracach antropologicznych Bronisława Malinowskiego 26.
Dlaczego tam? Autor tego nie wyjaśnia, snując misterną pajęczynę konotacji, w którą chcemy się wplątać, choć nie bezrefleksyjnie. Bender podkreśla za Malinowskim,
że w społeczeństwach pierwotnych („dzikich”) mit pełni funkcję nie tylko opowieści,
ale przede wszystkim prawdy przeżywanej. Jak to ujmuje antropolog: „nie ma on
[tj. mit] charakteru fikcji, takiej jak nowoczesna powieść, lecz żywej rzeczywistości”27.
Gdyby chodziło o wrażenia lekturowe Nipuańczyka, nawiązanie byłoby jak najbardziej zrozumiałe i zasadne. Chodzi jednak przecież o sposób odbioru powieści przez
XVIII-wiecznego czytelnika! Bender aktualizuje – na zasadzie milcząco sugerowanej
homologii między naiwnością ludów pierwotnych a naiwnością odbiorców najwcześniejszych powieści – różne tropy teoretyczne (poza Malinowskim także np. Northrop
Frye), by przyjąć, iż proces przyswajania narracji powieściowej, nasyconej nieprawdopodobnymi epizodami, przybierał u progu narodzin nowoczesnej postaci gatunku
formę pokrewną recepcji mitu. Nieprawdopodobne nie było postrzegane jako nierealne, nie podlegało miarom logiki. Przeciwnie, włączało się na zasadzie przekraczania, a raczej omijania rozumowych barier – w sferę realnego. Mit stanowił jedną
z postaci owego factuality, które nie wymagało uzasadnienia, uprawdopodobnienia,
wskazywania logicznych motywacji. A jeśli w taki sposób odbywała się w XVIII-wiecznej powieści „przejścia” recepcja niewiarygodnej fabuły, zdumiewających
przypadków losowych, to możemy przyjąć, iż ówczesny realizm różnił się zasadniczo
od jego postaci późniejszej, opartej na mimetycznym odtworzeniu „zwykłej” rzeczywistości pozatekstowej. Realne nie kłóciło się z nieprawdopodobieństwem. Realne,

25
26
27

K l i m o w i c z, op. cit., s. XXXIX.
J. B e n d e r, The Novel as Modern Myth. W: Ends of Enlightenment, s. 100–101.
B. M a l i n o w s k i, Mit w psychologii ludów pierwotnych. W: Szkice z teorii kultury. Przeł. H. B uc z y ń s k a, H. S t a s i a k, T. Ś w i ę c k a. Warszawa 1958, s. 476.
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czyli ustanowione i przeżywane, było tożsame z tym, co niósł mit na swoich skrzydłach: mit podróżnika, mit zdobywcy, mit marzyciela. Jak wiemy, w przypadku
przygód Mikołaja Doświadczyńskiego te matryce mityczne ulegały znacznym modyfikacjom, nie tracąc jednak kontaktu z kulturowymi pierwowzorami. I być może –
korzystając także z przysługujących im sposobów recepcji.
Ustalenia (czy hipotezy) na temat realizmu XVIII-wiecznej powieści nie pozostają bez wpływu na stan ogólnej wiedzy historycznoliterackiej. Opublikowana
w roku 1957 słynna praca Iana Watta The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson, and Fielding (polski przekład: Narodziny powieści. Studia o Defoe’em,
Richardsonie i Fieldingu) ustanawiała kanoniczną postać gatunku, utożsamiając
ją z realizmem – jak to ujmował Watt – formalnym, zakładającym, iż „powieść jest
pełnym i autentycznym sprawozdaniem z ludzkich doświadczeń”28, albo z realizmem
oceny (realism of assessment), zarezerwowanym dla sytuacji, w których fabuła bywa
rozhuśtana jak chorągiew na wietrze, ale konkluzja formułowana na podstawie jej
biegu pozostaje zgodna z mądrą, rozsądną „oceną życia”29. W obu przypadkach –
tak rozumiana powieść realistyczna urastała do rangi punktu zwrotnego w dziejach
gatunku; polskie tłumaczenie tytułu monografii Watta wyostrzało jeszcze tę kwestię:
realizm mimetyczny dawał początek powieści, stanowił warunek jej narodzin.
Coraz częściej pojawiało się jednak pytanie o łączność powieści nowoczesnej
z jej romansową prehistorią30, a także o sposób konstruowania iluzji prawdziwości;
książka Watta zajęła pozycję dzieła tyleż podziwianego za stworzenie klasycznego
ujęcia gatunku, co krytykowanego za najróżniejsze przewiny, m.in. za normatywizm,
androcentryzm, imperializm (preferowanie wzorca anglojęzycznego). Nie miejsce tu
na referowanie tej arcyciekawej i obszernej dyskusji, ograniczę się wyłącznie do
przypomnienia jednego z argumentów wysuniętych przeciwko Wattowi, a właściwie
przeciwko oczywistemu kierunkowi rozwoju: powieści nowoczesnej; jak to ujęła
Catherine Gallagher w polemicznie zatytułowanym dziele The Rise of Fictionality,
kluczowe osiągnięcie powieści XVIII-wiecznej (głównie trzeba mieć na myśli powieść
angielską) polegało nie na dążeniu do coraz pełniejszej formy realizmu (mimetycznego), ale na powołaniu do życia – wykorzystującej kategorie prawdopodobieństwa –
powieściowej fikcji, która odtąd będzie zastępować konwencję opowieści prawdziwej31. Realizm mimetyczny pełnił funkcję produktu ubocznego tej operacji.
Nieco inaczej sprawa przedstawiała się tam, gdzie struktury narracyjne przechowywały residua mityczne. Zachwianie regułami prawdopodobieństwa nie znosiło – jak w przypadku powieści Krasickiego – poczucia realności. Pozwalało mu
trwać na innych zasadach.

28
29
30

31

I. W a t t, Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Przeł. A. K r e c z m a r.
Warszawa 1973, s. 33.
Ibidem, s. 351–352.
Na gruncie polskim stawiał je m.in. P. B o h u s z e w i c z w pracy Od „romansu” do powieści. Studia o polskiej literaturze narracyjnej (druga polowa XVII wieku – pierwsza połowa XIX wieku) (Toruń
2016).
C. G a l l a g h e r, The Rise of Fictionality. W zb.: The Novel. Ed. F. M o r e t t i. T. 1. Princeton 2006.
Korzystałam z wersji internetowej: http://assets.press.princeton.edu/chapters/si17_8150.pdf (data
dostępu: 24 II 2021). Zob. też M. F l u d e r n i k, The Fiction of the Rise of Fictionality. „Poetics
Today” 2018, nr 1.
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“MIKOŁAJA DOŚWIADCZYŃSKIEGO PRZYPADKI” (“ADVENTURES OF NICOLAUS
DOŚWIADCZYŃSKI”) AS A BORDERLINE NOVEL

The authoress of the paper treats Ignacy Krasicki’s work Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (Adventures of Nicolaus Doświadczyński, 1776) as a borderline form between the romance and the epopee
on the one hand, and the modern novel on the other hand. The borderline manifests itself in the various complications of the plot and narration, while its most vivid expressions are the mythical remains
that allow to project the life of Nicolaus on the patterns developed by Odysseus (Telemachus), Robinson
Crusoe, and Don Quixote. A discrete reference to the mythical makes it impossible to reduce the novel’s
realism to formal realism (in Ian Watt’s view) and thus, as suggested by Tomasz Pokrzywniak, to mimetic imitation of historical reality, or to a biographic formula, as Teresa Kostkiewiczowa conceives of
the problem. It can be assumed that the 18th c. reader received the novel’s myth indirectly, as a living
truth.
The authoress also marks the shift of the research field in reference to the old novel; previously,
the old novel was seen as an example of a realistic attack on literature, while today attention is paid to
a widespread introduction of fictionality as a mode of telling the story (fictionality solidified by probability rules) that substitutes the convention of a regained authentic (a manuscript).
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ORIENTALNE LEKTURY KRASICKIEGO – PRZYCZYNEK DO BADAŃ
NAD ERUDYCJĄ PISARZA
Wśród wielu cech, jakie można przypisać Ignacemu Krasickiemu, jedną z najpełniej
zaznaczających się w jego życiu i twórczości była niewątpliwie erudycja1. Dowód
na wagę, jaką XBW przywiązywał do lektury, stanowi choćby jego biblioteka, której
różnorodność pozwala objąć i docenić praca Jadwigi Rudnickiej i Sante Graciottiego2. Książki i czytelnictwo powracały też jako temat chyba we wszystkich dziełach3 –
niewłaściwe lektury psuły młodego Doświadczyńskiego i żonę modną, bohaterkę
satyry, do czytania tych właściwych zachęcał Krasicki w „Monitorze”, w Panu
Podstolim i Uwagach doradzał, jak wyposażyć bibliotekę. Ostatni z wymienionych
utworów pełen jest zresztą śladów lektur Księcia Biskupa, zarówno tych nieświadomych, przypadkowych reminiscencji, jak i wyrażonych wprost opinii, odwołań
i ocen, przytoczonych cytatów. Nawiasem mówiąc, trudno się dziwić, Uwagi są
wszak zbiorem esejów, a ten gatunek dialogiczność – i to nie tylko na poziomie
nadawca–odbiorca, lecz także na wyższym, Bachtinowskim, między myślą a myślą,
tekstem a tekstem4 – ma wpisaną w samą swoją istotę5. Wśród wielu ksiąg, książek
i książeczek wymienionych, wspomnianych, zacytowanych w zbiorze, wśród niemal
intymnych zwierzeń urzeczonego czytelnika i słów krytyki nasyconych ironią, znajdują swoje miejsce dwa ciekawe dzieła, jak się wydaje – szerzej znane na zachodzie
1

2
3
4

5

Ewidentnie widać to np. w artykule M. G ó r s k i e j (O wyborze ksiąg i bibliomanii: „Biblioteki”.
W zb.: Czytanie Krasickiego. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a, R. D o k t ó r, B. M a z u r k o w a.
Warszawa 2014), w którym autorka tropi mniej i bardziej wyraźne ślady lektur I. Krasickiego.
Inwentarz biblioteki Ignacego Krasickiego z 1810 r. Oprac. S. G r a c i o t t i, J. R u d n i c k a. Wrocław 1973.
Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, „Księgi, wiersze, dzienniki...” O poglądach na książki i czytanie
w epoce oświecenia i pismach Ignacego Krasickiego. W: Studia o Krasickim. Warszawa 1997.
M. B a c h t i n (Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. M o d z e l e w s k a. Warszawa 1970,
s. 134) pisał o F. Dostojewskim, że „odkrył [on] dialogową naturę wszelkiej idei, wszelkiej świadomości oraz wszelkiej działalności, choćby tylko częściowo świadomej”.
Z. G i e r c z y ń s k i (wstęp w: M. d e M o n t a i g n e, Próby. Ks. 1. Przeł. T. Ż e l e ń s k i áB o yñ.
Oprac., wstęp, koment. Z. G i e r c z y ń s k i. Wyd. 2. Warszawa 1985, s. 40) pisze: „Próby [...] roją
się od cytatów łacińskich (greckie są nieliczne), spotyka się je niemal na każdej stronie. Nie służą
one zresztą tylko ozdobie dzieła: często Montaigne posługuje się nimi dla wyrażenia myśli, których nie chce wyrazić po francusku”. S. B l a c k (Of Essays and Reading in Early Modern Britain.
Basingstoke 2006, s. 20) natomiast tak definiuje esej: „W eseju tworzy się przestrzeń, w której
refleksja nad myślą jest ważniejsza niż jej pochodzenie, przestrzeń, w której powtórzenie myśli jest
wybaczalne przez sam fakt, że została znów użyta czy też – co nieuniknione – użyta w nowy sposób”.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady – K. L.-S.
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Europy niż w Rzeczypospolitej. Celem niniejszego artykułu o rysie przyczynkarskim
jest właśnie wskazanie na te „europejskie” lektury Krasickiego.
Przestrogi, które Nabi Effendi synowi swojemu zostawił
W Uwagach wśród zamieszczonych utworów, balansujących na pograniczu klasycznego eseju i charakterystycznego dla XVIII-wiecznych periodyków angielskich
periodical essay, wypracowanego przede wszystkim przez Josepha Addisona i Richarda Steela w tygodniku „The Spectator”6, znajdują się też zbiory maksym wyjęte z różnych źródeł (czasem wymienionych w tytule, np. Zdania filozofów z Diogenesa Laercjusza czy Maksymy Teognisa z Megary, a czasem nie, np. Myśli, Myśli
różne). Zbiory te składają się wyłącznie z sentencji mniej lub bardziej uporządkowanych tematycznie, niepołączonych w żaden sposób7. Jednym z nich są właśnie
Przestrogi, które Nabi Effendi synowi swojemu zostawił. W najnowszym wydaniu
Uwag w opracowaniu Zdzisława Libery znaleźć można tylko wyjaśnienie (zaczerpnięte zresztą ze Zbioru potrzebniejszych wiadomości8, co pozwala czytelnikowi poznać
ówczesny stan wiedzy i objąć szerszym spojrzeniem horyzonty wiedzy Księcia Biskupa) tytułu effendi, nie ma jednak informacji, kim ów Nabi był ani jak trafił do
dzieła Krasickiego. Obecnie dostęp do księgozbiorów i łatwość wyszukiwania informacji, jaką oferuje badaczom różnych dziedzin nowoczesna technologia, ułatwiają
poszukiwanie odpowiedzi na tego rodzaju pytania.
W roku 1770 we Francji ukazało się 2-tomowe dziełko zatytułowane Mêlanges
de littérature orientale (Miscellanea literatury orientalnej)9, które wyszło pod nazwiskiem Denisa-Dominique’a Cardonne’a, tłumacza z języków orientalnych, opiekuna królewskiej biblioteki i profesora Collège Royal, jak przeczytać można na stronie
tytułowej. O samym autorze dużo więcej nie wiadomo. Urodził się w 1721 roku,
zmarł w 1783 roku, 20 lat życia spędził w Konstantynopolu, był autorem Histoire
de l’Afrique et de l’Espagne sous la domination des Arabes (Historii Afryki i Hiszpanii pod panowaniem arabskim), oraz przełożył m.in. również bajki Bidpaia
(w dziełach Krasickiego zapisywanego jako Pilpaj10) i Amstala Lokmana el-Hakima.
We wstępie można jeszcze znaleźć informację, że zdecydował się wydać Mélanges
de littérature orientale ze względu na zainteresowanie czytelników taką literaturą,
o czym świadczył sukces Tysiąca i jednego dni oraz Tysiąca i jednej nocy11. Przy6
7

8
9
10

11

Definicję tej odmiany eseju podaje J. M. K u i s t (Periodical Essay. Hasło w: Encyclopedia of the
Essay. Ed. T. C h e v a l i e r. London 2006, s. 1375–1377).
Kierując się zacytowaną wcześniej definicją Blacka, można również uznać, że w zbiorze esejów
znajduje się miejsce dla tych sentencji. Wspomina o nich i poddaje tropy genologiczne D. K a l i n o w s k i („Uwagi” Ignacego Krasickiego na tle europejskiej tradycji pism moralistycznych. „Słupskie
Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2002, s. 28).
Zob. Z. L i b e r a, przypisy w: I. K r a s i c k i, Uwagi. Wstęp, oprac. Z. L i b e r a. Warszawa 1997,
s. 411.
Mélanges de littérature orientale. Traduits de différens manuscrits turcs, arabes et persans de la
Bibliothèque du Roi par D.-D. C a r d o n n e. T. 1–2. Paris 1770.
Zob. bajkę I. K r a s i c k i e g o Gołębie (w: Pisma poetyckie. Oprac. Z. G o l i ń s k i. T. 2. Warszawa
1976, s. 157) z drugiej części Bajek nowych z dopiskiem „z indyjskiego Pilpaja” i artykuły Lokman
i Pilpaj (w: Dzieła. Nowe i zupełne wydanie. T. 3. Wrocław 1824).
Chodzi o dzieła Les Mille et Un Jours, contes persans P. D e L a C r o i x i Les Mille et Une Nuits
A. G a l l a n d a.
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wołuje w nim zresztą nazwiska swoich poprzedników na polu literackim – Pétisa
de la Croix, Antoine’a Gallanda i Barthélemy’ego d’Herbelot. Cardonne pragnie, jak
pisze, uzupełnić ich dzieła drobiazgami wybranymi z królewskiej biblioteki. Wśród
tych drobiazgów – anegdot, opowieści, poezji – znajduje się też „traktat o wychowaniu, czyli rady ojca dla jego syna, pióra Nabiego Effendi”12. Traktat ten opatrzony jest tytułem Conseils de Nabi Efendi à son fils (Rady Nabiego Effendi dla jego
syna), przetłumaczonym dosłownie przez Krasickiego. Kompilacja Cardonne’a
cieszyła się chyba sporą popularnością, gdyż wydano ją w wersji 2-tomowej również
w 1772 roku i w roku 1788 w jednym tomie, w którym – jeśli wierzyć informacji na
stronie tytułowej – znalazły się także fragmenty tłumaczone przez Gallanda 13.
W roku 1771 ukazał się po raz pierwszy angielski przekład zatytułowany A Miscellany of Eastern Learnings (Zbiór nauk wschodnich)14, drugą edycję wydano rok
później15. O ich poczytności świadczyć może występowanie odwołań i cytatów w tak
zróżnicowanych pozycjach, jak „The Lady’s Magazine”, gdzie znajdują się dwa „rozdziały” Conseils (poświęcone bogactwu i szyderstwu) jeszcze w języku francuskim
(zaczerpnięte wprost z Mélanges) 16; The Modern, Polite, and Fashionable Letter
Writer (Współczesny grzeczny i modny korespondent)17, gdzie fragment rozważań
o poezji przedstawiony jest w formie listu, odwołanie do tej części Conseils pojawia
się także na marginesie poematu Living Poets and Poetesses (Żyjący poeci i poetki)
Nicholasa Michella18, na stosunek Nabiego do alchemii powołuje się The Encyclopaedia Britannica19, a profesor Warington W. Smyth cytuje go w swoim wykładzie
o mineralogii i sztuce wydobywczej20. O tym, że traktat służy jako ilustracja kultury tureckiej w The Present State of Turkey (Obecny stan Turcji) Thomasa Thorn12
13

14

15

16
17

18
19
20

D.-D. C a r d o n n e, Préface. W zb.: Mélanges de littérature orientale, t. 1, s. [6].
Mélanges de littérature orientale. Traduits de différens manuscrits turcs, arabes et persans de la
Bibliothèque du Roi par D.-D. C a r d o n n e. On y a joint les paroles remarquables et les bons
mots des Orientaux, suivant la traduction de A. G a l l a n d. Traduit dans le siècle dernier par
A. G a l l a n d. La Haye 1788.
Odnotowuje go np. katalog W. M a r s d e n a (A Catalogue of Books and Manuscripts Collected with
a View to the General Comparison of Languages, and the Study of Oriental Literature. London 1827,
s. 262): „1771. A Miscellany of Eastern Learning. Translated from Turkish, Arabian, and Persian
Manuscripts, by M. Cardonne. Translated into English. London 1771, 12mo”, w części Catalogue of
Works Chronologically Arranged in Each Class of Language, w dziale Polyglot. Universal. Oriental.
General.
Wspominają o tym fakcie redaktorzy „The Monthly Review” (t. 46 áJanuary/Juneñ á1772ñ, s. 624),
choć nie mają o tym wydaniu najlepszej opinii: „Ponieważ teksty w tym zbiorze dobrane są przypadkowo i bez troski o wybór, nie przynosi on chwały swojemu twórcy, a jeszcze mniej przynosi jej
przekład w tej [drugiej] edycji angielskiemu tłumaczowi. Pierwszemu zabrakło smaku i zdolności
sądzenia, drugi, oprócz braku tychże, zdaje się nie rozumieć nie tylko języka francuskiego, lecz
także ojczystego”.
„The Lady’s Magazine” 1771 (November), s. 224.
The Modern, Polite, and Fashionable Letter Writer: Consisting of Select and Original Letters, in Elegant
and Choice Language, on All Important Subjects of Life [...]. Introd., study E. S e a f o r t h. London
[1855], s. 135.
N. M i c h e l l, Living Poets and Poetesses. A Biographical and Critical Poem. London 1832, s. 27.
Alchemy. Hasło w: The Encyclopaedia Britannica. A Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature. Ed. W. H. D e p u y. T. 1. Chicago 1895, s. 464.
W. W. S m y t h, On the Value of an Extended Knowledge of Mineralogy nad the Processes of Mining.
(Being the Introductory Lecture to the Course of Mineralogy and Mining). „Records of the School of
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tona21, można by nawet nie wspominać. W publikacji o takiej tematyce odniesienia
do Conseils są raczej oczywiste.
Krasicki w swojej bibliotece miał egzemplarz Mélanges (nie był to zapewne
przypadek, jeśli wziąć pod uwagę, że z wymienionych przez Cardonne’a autorów
w jego księgozbiorze znaleźć można zarówno Baśnie tysiąca i jednej nocy (Les Mille
et Une Nuits) w przekładzie Gallanda, jak i Bibliothèque orientale (Bibliotekę orientalną) d’Herbelota22, i to z tego wydania Mélanges najprawdopodobniej zaczerpnął
materiał do rozdziału w Uwagach. Cardonne zamieścił Conseils w swoim dziele,
opatrując je przypisem, w którym oprócz krótkiego objaśnienia, kim był Nabi, powtarzał wyrażoną już we wstępie myśl:
Przekonałem się, że tłumaczenie tych rad mogłoby być interesujące, ponieważ może nam dać wyobrażenie o moralności Turków. Bylibyśmy najpewniej zaskoczeni, widząc, że myślą oni o wielu rzeczach
podobnie do nas; a zatem idee uczciwości, sprawiedliwości i cnoty są takie same u wszystkich ludów23.

Niewykluczone, iż przekonanie to podzielał i XBW, dlatego zdecydował się przybliżyć swoim czytelnikom rady Nabiego w przekładzie Cardonne’a. Nietrudno było
dać wiarę słowom Francuza, czytając jego elegancki, czysty i zwięzły przekład.
Krasicki wybrał z niego to, co było mu bliskie, czasem tłumacząc dosłownie, często – jak miał w zwyczaju, choćby adaptując artykuły z tygodnika „The Spectator” –
skracając i wydobywając samo sedno refleksji. Jako egzemplifikacja może posłużyć
rozdział Sur le vin et sur l’opium (O winie i opium), który polski pisarz ujął w jedną
myśl: „Pijaństwo jest rzeczą sprosną, zelżywą; nie tylko pijaka trzeźwy, ale i zwierzę
zawstydza”24. W wersji francuskiej po pochwale wina użytego w mierze znaleźć
można fragment, który najbliższy jest sensem aforyzmowi Krasickiego:
Wino degraduje tego, kto je pije w nadmiarze, i sprawia ono, że tracimy rozum, który powinien być
naszym przewodnikiem; rujnuje ono naszą reputację i zamyka nam na zawsze drogę do zaszczytów
i godności25.

Warto zwrócić uwagę, że przytoczone w tym cytacie argumenty niemal dokładnie pokrywają się z tymi, z których korzystał młody ksiądz Krasicki w artykułach
zamieszczonych w „Monitorze” przeciw pijaństwu26. Czasami zachował metafory,
dodając do nich krótkie objaśnienie, jak w przypadku aforyzmu o nauce: „I w na-

21

22

23
24
25
26

Mines and of Science Applied to the Arts” t. 1, cz. 1 (1852): Inaugural and Introductory Lectures to
the Courses for the Session 1851–1852, s. 125.
Th. T h o r n t o n, The Present State of Turkey: or Description of the Political, Civil, and Religious,
Constitution, Government, and Laws of the Ottoman Empire. T. 1. Wyd. 2, popr. i uzup. London
1809, s. 62–63.
Zob. Pozycja [1421]: Nouveau mélange de littérature orientale par mr Cardonne. Paris, vol. 2, broché.
W zb.: Inwentarz biblioteki Ignacego Krasickiego z 1810 r., s. 123. – Pozycja [1447]: Mélange de
littérature orientale par mr Cardonne. Tomów 2 w 1ej księdze, en broché, in 8vo. W zb.: jw., s. 125. –
Pozycja [1152]: Les Mille et Une nuits. Genève, 9 tomes, 1790, avec figures, en veau, in 8vo. W zb.:
jw., s. 100. – Pozycja [538]: Bibliothèque orientale ou dictionnaire universel par mr d’Herbelot. 4to
á?ñ vol., carton, in 4to. W zb.: jw., s. 57.
Mélanges de littérature orientale. Traduits de différents manuscrits turcs, arabes et persans de la
Bibliothèque du Roi. Par D.-D. C a r d o n n e. [Wyd. 2.] T. 2. Paris 1772, s. 162–163, przypis (a).
I. K r a s i c k i, Przestrogi, które Nabi Effendi synowi swojemu zostawił. W: Uwagi, s. 385.
Mélanges de littérature orientale, t. 2 (1772), s. 198.
„Monitor” 1766, nry 14, 19, 31, 81.
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ukach, i w każdej porze życia bez pracy i cierpliwości nic się stać nie może; bez
bicia w skrzydła ptak nie podleci; kruszec głęboko i perły w morzu są na dnie”27,
w tłumaczeniu Cardonne’a zaczynającym się od zachęty do czytania najlepszych
autorów, po której następuje już fragment przełożony przez XBW:
Czy ptak bez skrzydeł ośmiela się wzbić w powietrze? Drogocenna muszla, która otacza perłę, nie
znajduje się na powierzchni wody; to z głębi morza i pokonując tysiące niebezpieczeństw, trzeba ją wyławiać28.

Podane egzempla stanowią jedynie rzut oka na przyzwyczajenia translatorskie
Księcia Biskupa, którym należałoby poświęcić uwagę badawczą.
Warto jeszcze zadać pytanie, kim był Nabi Effendi, który pozostawił po sobie te
przestrogi. Według współczesnych źródeł Nabi Yusuf urodził się w Urfie w roku 1642,
zmarł w 1712 roku w Stambule, był mistrzem gazelu, stosował styl kwiecisty, tworzył poezję w językach arabskim, tureckim i perskim, a wśród jego najsławniejszych
dzieł znajdują się Nasihatname-i Ebulhayr (áKsięga rad dla Ebulhayrañ, zwana też
Hayriye), Münşeat (listy) oraz Fethname-i Kameniçe (Księga o zdobyciu Kamieńca)29.
Z przypisów i wstępów dowiedzieć się można, że był też zaufanym sułtana lub paszy30 Mustafy31, po śmierci którego złożył urząd i osiadł w Aleppo, gdzie stworzył
wierszowany zbiór porad dla swojego, wówczas 8-letniego, syna32. Kilka lat później
został wezwany do Konstantynopola33, gdzie mieszkał do końca życia. Wszyscy
autorzy, którzy poruszali kwestie biograficzne czy to w przypisie, czy we wstępie,
podkreślają, że Nabi był wśród swoich rodaków uważany za znakomitego poetę
oraz prozaika i jego dzieła należą do klasyki literatury tureckiej.
Zainteresowanie utworem Nabiego najsłynniejszym również w jego ojczyźnie
było dość długotrwałe. W roku 1857 pojawił się nowy francuski przekład wydany
wraz z tureckim oryginałem oraz obszernym komentarzem. Autorem tego przekładu
był Abel Pavet de Courteille, orientalista i – podobnie jak jego poprzednik – profesor
Collège de France. Tłumaczenie de Courteille’a znacząco różni się od wersji Cardonne’a. Przede wszystkim nie jest to zbiór sentencji i porad, lecz spójny tekst, choć
także napisany prozą. Zawiera też cechy charakterystyczne dla kultury, w której
powstał, zwłaszcza kwiecisty i bogaty język, pełen apostrof, metafor i porównań.
W zestawieniu z jasną i prostą, wolno chyba zaryzykować twierdzenie – oświeceniową prozą Cardonne’a, wydaje się rzeczywiście egzotyczny. Za przykład posłużyć może
choćby początek rozdziału poświęconego nauce. Oto tłumaczenie de Courteille’a:
27
28
29
30

31

32
33

K r a s i c k i, Przestrogi, które Nabi Effendi synowi swojemu zostawił, s. 382.
Mélanges de littérature orientale, t. 2 (1772), s. 180.
Zob. Nabi Yusuf. Hasło w: Encyklopedia PWN. Na stronie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/
Nabi-Yusuf;3945030.html (data dostępu: 13 II 2021).
Zob. Mélanges de littérature orientale, t. 2 (1772), s. 162. Zob. też S m y t h, op. cit., s. 125. – Conseils
de Nabi Efendi à son fils Aboul Khair. Publiés en turc avec la traduction française et des notes par
A. P a v e t d e C o u r t e i l l e. Paris 1857, s. I.
W rzeczywistości był to wielki wezyr Kara Mustafa, z którym Nabi Yusuf wyprawił się na wojnę
z Polską. Brał wtedy udział w oblężeniu i zdobyciu Kamieńca Podolskiego, co zresztą opisał. Zob.
Biographical Encyclopaedia of Islam. Ed. M. T. H o u t s m a. New Delhi 2006, s. 901. – Islâm Ansiklopedisi. Na stronie: https://islamansiklopedisi.org.tr/nabi/ (data dostępu: 14 II 2021).
Conseils de Nabi Efendi à son fils Aboul Khair, s. 4.
Ibidem, s. I.
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O, młody krzewie, ozdobo łąki edukacji, ty, który oświecasz serce i oczy twojego ojca, poświęć noc
i dzień studiowaniu szlachetnej nauki; nie pozostawaj nieokrzesańcem pogrążonym w ignorancji34.

„Poświęć, mój synu, świeżość swojego umysłu studiowaniu nauk ścisłych; one
są nieskończoną wartością w życiu” – pisze Cardonne35.
Różnice są wyraźne. Co ciekawe, de Courteille, mimo że zatytułował swój przekład dokładnie tak samo jak jego poprzednik, we wstępie nie wspomniał nawet
o wcześniejszym o ponad pół wieku dziele Cardonne’a, ani o jego angielskich tłumaczeniach. Natomiast praca Courteille’a została odnotowana na Wyspach Brytyjskich, informacja o jej ukazaniu się pojawiła się w „The Eclectic Magazine of Foreign
Literature, Science and Art” w czerwcu 1857 z komentarzem: „Uznani badacze
kultury orientalnej potwierdzili, że jest to dobrze wykonane tłumaczenie”36. Wzmianki o dziele Nabiego są też podawane czy to jako przykład orientalnej moralistyki
w artykule poświęconym charakterowi Turków, czy to jako komentarz do Księgi
Przysłów37. W wieku XIX ma miejsce jeszcze jeden epizod polski tureckiego pisarza.
W ósmym tomie Nowego Korbuta uwieczniony jest Antoni Muchliński, orientalista.
Wśród jego licznych prac z zakresu historii, językoznawstwa czy geografii, w dziale
Przekłady znaleźć można następujący zapis: „Przekład Hajrije, poematu obyczajowego osmańskiego poety Nabi-effendi”38. Tajemnicze Hajrije (we francuskiej wersji
Khairiyé) to nic innego jak Przestrogi, które Nabi Effendi synowi swojemu zostawił,
a zatem mniej więcej w tym samym czasie, gdy pojawiło się francuskie tłumaczenie
de Courteille’a wierne oryginałowi, powstało także polskie, jak można się domyślać,
uwzględniając wykształcenie Muchlińskiego, wierniejsze oryginałowi niż zapośredniczona wersja Krasickiego. Niestety rękopis owego przekładu zaginął. Gdyby tak
się nie stało, prawdopodobnie tajemniczy Nabi Effendi z Uwag byłby lepiej znany
polskiemu odbiorcy.
Myśli i zawarte w nich nauki Hikara wezyra dla syna jego, Nadana
Przestrogi, które Nabi Effendi synowi swojemu zostawił są ostatnim rozdziałem
w Uwagach Krasickiego. Poprzedza je zbudowany w podobny sposób zbiór aforyzmów zatytułowany lakonicznie Myśli. Znajdują się w nim różne aforyzmy, anegdota o Mikołaju Mileckim i Janie Zamoyskim czy o kardynale Richelieu. Czytamy
w krótkim wprowadzeniu:
Hikar, wezyr sułtan [!]39, doszedłszy lat zgrzybiałych, otrzymał pozwolenie złożyć urząd, który przez

34
35
36
37

38
39

Ibidem, s. 13.
Mélanges de littérature orientale, t. 2 (1772), s. 177.
„The Eclectic Magazine of Foreign Literature, Science and Art” 1857 (June), s. 288.
W. R. S. R a l s t o n, Turkish Story-Books. „The Nineteenth Century. A Monthly Review” 1877, t. 1
(March/July), s. 24. – S. C. M a l a n, Original Notes on the „Book of Proverbs”. Mostly from Eastern
Writings. T. 2. London 1892, s. 317–318.
Muchliński Antoni. Hasło w: Nowy Korbut. T. 8: Romantyzm. Hasła osobowe K–O. Oprac. Zespół
pod kier. I. Ś l i w i ń s k i e j i S. S t u p k i e w i c z a. Warszawa 1969, s. 430.
To prawdopodobnie literówka, w edycji XIX-wiecznej jest „wezyr sułtana” – zob. I. K r a s i c k i,
Przestrogi, które Nabi Effendi synowi swojemu zostawił. W: Dzieła. T. 6: Dzieła prozą. Edycja nowa
i zupełna. Red. F. K. D m o c h o w s k i. Warszawa 1803, s. 442.
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długi czas chwalebnie piastował; a że monarcha chciał mieć syna jego Nadana po nim następcą, takie
mu ojciec na piśmie przesłał nauki [...]40.

Potem pojawia się niezbyt długi ciąg złotych myśli dotyczących właściwego stosunku do objętej władzy, pochlebstwa, bogactwa, relacji do pana i do podwładnych.
Ciekawy zbieg okoliczności, iż na końcu Uwag Księcia Biskupa znajdują się dwa
zbiory rad ojców dla synów, zaczerpnięte z kultury Orientu, pisane przez osoby
obdarzone wysokim statusem społecznym. Dodać można jeszcze, że znów XBW
przeszczepia na grunt polski fragmenty dzieła należącego do klasyki twórczości
Wschodu. Różnica między tymi dwiema pracami wynosi jednak prawie tysiąc lat.
Wypada zacząć od sprostowania – wezyr nie nazywał się Hikar, lecz Ahikar, wymieniony z imienia Nadan nie był jego synem, lecz siostrzeńcem, adoptowanym i wychowywanym jak syn. Sama historia zaś pochodzi z VI bądź V wieku przed Chrystusem i uznaje się ją za jedno z pierwszych dzieł literatury międzynarodowej, jako
że cieszyła się sławą na całym Bliskim Wschodzie, w zachodnioeuropejskim kręgu
kulturowym jej tytuł tłumaczono jako The Story of Ahikar, Words of Ahikar, Histoire
et sagesse d’Ahikar l’Assyrien, a nawet – w polskim przekładzie z 2010 roku – jako
Historia i mądrość Achikara Asyryjczyka. Sama opowieść jest prosta: Ahikar, skryba Sennacheryba i Asarhaddona, by mieć dziedzica, adoptuje siostrzeńca Nadana,
potem zaś przedstawia go swojemu panu z myślą, że zostanie on jego następcą.
Nadan rzeczywiście przejmuje urząd po wuju, po czym spiskuje, by oskarżyć go
o zdradę stanu i pozbawić życia. Spisek się udaje, ale Ahikar unika śmierci za sprawą wdzięcznego strażnika więziennego. Z czasem spisek zostaje odkryty, Ahikar
oczyszczony z zarzutów, a Nadan ukarany. Taka jest główna fabuła opowieści, w innych wersjach wzbogacona o historię o wyprawie Ahikara do Egiptu, gdzie bohater
odpowiada na pytania Faraona i zadziwia go swoją mądrością. Dzieje Achikara
uzupełniają dwa zbiory maksym, czyli właśnie owa Sagesse d’Ahikar (Mądrość Ahikara), analogiczna do Mądrości Syracha czy Księgi Mądrości41. Historia Ahikara
miała wiele przekazów, od syryjskich, aramejskich czy arabskich, po greckie czy
staro-cerkiewno-słowiańskie. Sam Ahikar zaczynał jako politeista, lecz z czasem
w różnych wersjach przedstawiany był jako wyznawca religii monoteistycznej. Wpływów opowieści upatruje się zarówno w biblijnej Księdze Tobiasza lub w Nowym
Testamencie, jak i w twórczości Demokryta, Teofrasta, Menandra, w historii Ezopa
czy wspomnianego już Lokmana. Według tradycji Ahikar pojawia się w Księdze
Tobiasza jako bratanek Tobiasza-ojca. W Wulgacie występował pod imieniem Achior,
a Nadan jako Nabat. I rzeczywiście w przekładzie Biblii pióra Jakuba Wujka znajduje się krótkie zdanie: „I przyszli Achior i Nabat, cioteczni bracia Tobiaszowi, weseląc się, do Tobiasza, i radując się z nim ze wszystkiego dobra, które przeciw niemu
Bóg był pokazał” (Tb 11, 20)42.
40
41
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I. K r a s i c k i, Myśli. W: Uwagi, s. 377.
Głównym źródłem wiedzy o Ahikarze w mojej pracy jest wstęp F. N a u do wydania Histoire et
sagesse d’Ahikar l’Assyrien (fils d’Anael, neveu de Tobie) (Traduction des versions syriaques avec
les principales differénces des versions arabes, arménienne, grecque, néo-syriaque, slave et roumaine. Introd., trad. F. N a u. Paris 1909).
Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu
z XVI w. i wstępy ks. J. F r a n k o w s k i. Wyd. 3. Warszawa 2000, s. 790.
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Wybrane przez Krasickiego maksymy pochodzą więc z tekstu stanowiącego
niewątpliwie fundament zarazem dla literatury Bliskiego Wschodu, jak i śródziemnomorskiej. Wagę dzieła doceniano w Europie Zachodniej, badając je i tłumacząc
praktycznie od początku XVIII wieku43. Autor przekładu z 1909 roku, François
Nau, wymienia zarówno francuskie, jak i niemieckie tłumaczenia nowożytne. Sam
zaś, choć opiera się na wersji syryjskiej, wskazuje także różnice między odmiennymi rękopisami, tworząc rozbudowany i budzący podziw aparat krytyczny.
Czy zatem Książę Biskup miał świadomość, że dla swoich czytelników czerpał
mądrość ze źródła tak dawnego i poważnego? Najprawdopodobniej nie. Wersja,
którą znał Krasicki, pochodziła bowiem z kolekcji Le Cabinet des fées (Gabinet
wróżek), będącej dodatkiem czy też kontynuacją Baśni tysiąca i jednej nocy 44.
Dzieje Ahikara nosiły w owym wydaniu tytuł Histoire de Sinkarib et ses deux vizirs
(Historia Sinkariba i jego dwóch wezyrów). Pozycja ta znajdowała się w książęcej
bibliotece45, Krasicki mógł więc z łatwością sięgnąć po nią przy pracach nad artykułami do Uwag. Jak pisał Nau:
Ogólnie rzecz biorąc, w wydaniu Le Cabinet des fées dialogi są wydłużone i wymyślone, wyolbrzymiona została rola żony Ahikara; tymczasem przysłowia często są nowe i występują mniej licznie niż
w innych edycjach46.

I rzeczywiście – w porównaniu z 95 maksymami w pierwszej i 46 w drugiej
serii mądrości Asyryjczyka – Histoire de Sinkarib zawiera ich stosunkowo niewiele,
bo tylko 28, a Krasicki wybrał z nich 18.
Przekład jest, jak na Księcia Biskupa, bardzo wierny, prawdopodobnie dlatego,
że w wydaniu z Le Cabinet des fées same maksymy ujęte zostały zwięźle, wydobywając esencję lub trafnie podsumowując kilka sentencji z oryginału. Przykładowo
w edycji Nau na początku rad Ahikara padają takie zdania:
Tak, mój synu Nadanie, jeśli słuchasz moich słów, zamknij je w Twoim sercu i nie ujawniaj ich innym,
z obawy przed piecem ognistym, który może spalić Twój język i spowodować ból ciała i chorobę Twojego
umysłu [...]. O, mój synu, jeśli słyszysz słowo, nie ujawniaj go nikomu i nie mów nic o tym, co widzisz [...].
O, mój synu, kieruj Twą ścieżką i Twoim słowem, słuchaj i nie spiesz się z daniem odpowiedzi 47.

Zamiast tych zdań Denis Chevis w swoim przekładzie Le Cabinet des fées notuje krótko: „Sekret, który się wymyka, pali język; hałas, który poprzedza projekt
lub mu towarzyszy, niszczy go”48, co Krasicki tłumaczy wiernie, acz jeszcze zwięźlej: „Sekret objawiony pali język; ogłoszone przedsięwzięcie psuje dzieło”49. Prześledzenie sposobów „zagęszczania” treści w jak najkrótszej, najprostszej do zapamiętania formie – w czym XBW jako autor Bajek i przypowieści wykazał się prawdziwym
43
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Najstarsze wymienione przez N a u (op. cit., s. 15) tłumaczenie pochodzi z 1708 roku.
Continuation des Mille et Une Nuits, contes arabes. Traduits littéralement en françois par D. C h av i s. Rédigés par J. C a z o t t e. T. 2. Paris 1788.
Pozycja [1152], s. 100. Edytorzy wyjaśniają, że z tych dziewięciu tomów pięć pierwszych było
w przekładzie Gallanda, a cztery następne w przekładzie Chavisa i Cazotte’a oraz że był to przedruk
z wydania w Le Cabinet des fées.
N a u, op. cit., s. 15.
Histoire et sagesse d’Ahikar l’Assyrien, s. 154–156.
Continuation des Mille et Une Nuits, s. 277.
K r a s i c k i, Myśli, s. 379.
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mistrzostwem – oraz analiza treści, jakie wybrał i jakie odrzucił, są materiałem na
osobne ciekawe rozważania.
Z obserwacji tych i, być może, nużącego śledzenia książek, które Krasicki trzymał w ręku, a co istotniejsze – w głowie, kiedy pisał eseje mające złożyć się na jego
ostatnie, wydrukowane już pośmiertnie, dzieło, wynika kilka wniosków. Po pierwsze,
wyraźne staje się zainteresowanie autora dla literatury i kultury Orientu (a wydaje
się, że należałoby je rozciągnąć także na Daleki Wschód, przede wszystkim na Chiny), które nie ograniczało się jedynie do stylizacji w Powiastkach wschodnich, paru
artykułów w dziele O rymotwórstwie i rymotwórcach czy haseł w Zbiorze potrzebniejszych wiadomości. Liczba oraz wybór pozycji bibliograficznych dotyczących owej
tematyki oraz fakt, że XBW potrafił nie tylko zabłysnąć erudycyjnymi wzmiankami
o nich, lecz również przyswoić ich treść do takiego stopnia, by – jak pisał Scott
Black – „używać” ich do przedstawienia swoich myśli, przekonań, rad, wskazuje na
rzeczywistą znajomość tych lektur. Po drugie, istnieje różnica między posiadaniem
biblioteki a korzystaniem z niej. Autor sam zdawał sobie z tego sprawę, proponując
nieczytającym właścicielom takich przybytków, z charakterystyczną dla siebie pogodną, choć dotkliwą ironią, by zastąpili książki oprawnymi w skórę drewnianymi
klockami, co pozwoli im zaoszczędzić pieniądze50. Niniejszy artykuł, zainspirowany
rozważaniami Teresy Kostkiewiczowej nad znaczeniem lektury, rolą książek i zaletami oraz wadami druku51, stanowi, mam nadzieję, niewielki fragment mozaiki
literackich upodobań Krasickiego, które pieczołowicie zebrała i przedstawiła we
wspomnianym już artykule Magdalena Górska52, wyliczając książęce lektury wymienione w przywołanych tu Bibliotekach oraz prezentując dzieła tak mu bliskie,
że miał je przy sobie w dniu swojej śmierci. Po trzecie, mimo istnienia wielu studiów
nad życiem i twórczością Krasickiego ciągle odnaleźć można białe plamy lub obszary mniej zbadane. Oprócz zaznaczonych wcześniej kwestii warsztatu translatorskiego oraz kryteriów wyboru przekładanych treści warto byłoby prześledzić
choćby to, w jaki sposób w Uwagach znalazła się jeszcze jedna klasyczna pozycja
z literatury Orientu – perski epos Szahname autorstwa Ferdousiego, z którego
pochodzą Maksymy i odpowiedzi Buzura53. Badania takie staną się niewątpliwie
pomocą dla przyszłych wydawców, badaczy i czytelników pism Księcia Biskupa.
50
51
52
53

I. K r a s i c k i, Biblioteki. W: Uwagi, s. 116–117.
Chodzi tu m.in. o wspomniany już artykuł „Księgi, wiersze, dzienniki...”
G ó r s k a, op. cit.
Czy raczej Buzurdžmihra (Bozorgmehra), mądrego wezyra (jakże by inaczej), jednego z bohaterów
epopei, który podczas wydawanych przez swojego króla uczt odpowiada na wiele pytań z zakresu
moralności i sztuki panowania. Zob. T. K o w a l s k i, Studia nad Šāh-Nāme / (Études sur Šāh-Nāme). (Avec résumé français). T. 1. Kraków 1952, s. 207, passim. Co ciekawe, dwie maksymy
z tych, które znajdujemy u Krasickiego, podaje także, choć w nieco innej wersji, autor kryjący się
pod kryptonimem ks. S. J. (Księga złotych myśli z różnych źródeł. Zebrał i według treści uporządkował w 130 rozdziałach i dwóch tomach ks. S. J [a r z y n a]. T. 1. Wyd. 2, przer. i popr. Cieszyn
[1931], s. 382, 411). Najbardziej zaś zaskakującą rzeczą w całej sprawie jest to, że tajemniczy dla
badaczy literatury polskiej Buzur i niezwykłe związki Księcia Biskupa z perską epopeją wcale nie
stanowią zagadki dla jej badaczy. Oto jak zaczyna się hasło Šāh-nāma translations into Polish
opracowane przez A. K r a s n o w o l s k ą w Encyclopaedia Iranica (na stronie: https://iranicaonline.org/articles/sah-nama-translations-xiii-into-polish ádata dostępu: 14 II 2021ñ): „Pierwszą
krótką wzmiankę o Ferdousim w Polsce uczynił Ignacy Krasicki (1735–1801) w swoim dziele O ry-
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WOLTER, DIDEROT, MARIVAUX, ALBO KLASYCYZM,
SENTYMENTALIZM, ROKOKO W TEATRZE
W bodaj najbardziej znanej książce Teresy Kostkiewiczowej Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, wydanej przeszło 40 lat temu, na samym końcu rozważań znajdujemy apel autorki o prowadzenie badań szczegółowych nad rolą indywidualności
twórczych, „które z żadnym kierunkiem nie wiązały się całkowicie i jednoznacznie,
natomiast całym swoim dorobkiem brały najżywszy udział w procesie kontaktowania ze sobą i konfrontowania możliwości literackiego działania, przewidzianych
w obrębie różnych prądów” 1. Kostkiewiczowej chodzi głównie o dwu autorów: Franciszka Zabłockiego, „który stał się wybitnym poszukiwaczem form na polu osiemnastowiecznego dramatu polskiego, śmiało sięgającym po wielorakie inspiracje
i techniki dramatyczne bliskie zarówno klasycyzmowi, jak i literaturze sentymentalnej oraz rokoku [...]”, i Juliana Niemcewicza, „służącego doświadczeniem różnym
prądom, jakkolwiek najbliższego sentymentalizmowi”2.
Po upływie czasu możemy powiedzieć, że apel spotkał się z odzewem. Przykładowo: w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia ukazało się 5-tomowe wydanie krytyczne Teatru Franciszka Zabłockiego, opracowane przez Janinę Pawłowiczową3. Jest to jak dotąd najobszerniejsze studium naukowe poświęcone temu
autorowi. Justyna Łukaszewicz wydała w roku 2006 rozprawę Dramaty Franciszka
Zabłockiego jako przekłady i adaptacje, omawiającą źródła, z których czerpał nasz
najlepszy dramatopisarz oświeceniowy4. Z kolei spuścizna poetycka Niemcewicza
doczekała się świetnej monografii autorstwa Grzegorza Zająca pt. Czuły weredyk.
Twórczość poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza5.
Dzieła obu wspomnianych autorów – jak wiadomo – często grano w Teatrze
Narodowym w Warszawie, przed rozbiorami i po nich. Jednak dramatopisarstwo
stanowi w książce Kostkiewiczowej tylko niewielką część przykładów, które ilustrują kształtowanie się i jakościowe zmiany funkcjonowania polskiej literatury w dobie
oświecenia, natomiast spojrzenie teatrologiczne, czyli los przedstawień klasycznych,
sentymentalnych bądź rokokowych na scenie, nie jest celem badaczki. Dlatego
proponuję, zgodnie z tytułem, zwrócić uwagę na trzech autorów, których sztuki
1
2
3
4
5

T. K o s t k i e w i c z o w a, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego oświecenia. Warszawa 1975, s. 462.
Ibidem.
F. Z a b ł o c k i, Teatr. Oprac. J. P a w ł o w i c z o w a. T. 1–5. Wrocław 1994–1996.
J. Ł u k a s z e w i c z, Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje. Wrocław 2006.
G. Z a j ą c, Czuły weredyk. Twórczość poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza. Kraków 2015.
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były grane dla polskiej publiczności w teatrze stołecznym i na prowincji i którzy są
do dzisiaj uznawani za reprezentantów trzech głównych XVIII-wiecznych prądów
literacko-artystycznych. Pozwoli to, mam nadzieję, na postawienie kilku nowych
akcentów w refleksjach na temat użyteczności pojęć stosowanych do klasyfikacji
ówczesnej twórczości teatralnej.
W części Klasycyzm książki Kostkiewiczowej, odnośnie do form artystycznych
literatury, czytamy: „rozważanie wszelkich kwestii konkretnych zasad poetyki klasycystycznej możliwe jest jedynie w perspektywie rozróżnień gatunkowych” 6. Zgodnie z hierarchią klasycznych gatunków – na pierwszym miejscu pojawia się w związku z tym tragedia.
W XVIII-wiecznej konstelacji autorów tragicznych najjaśniejszą gwiazdą był
z pewnością Wolter. W jego epoce uznawano go za największego pisarza nie dlatego,
iż tworzył powiastki filozoficzne, naukowe rozprawy i świetne artykuły do Encyclopédie, lecz dlatego, że tworzył tragedie7. Jako zwolennik starożytników – jego głównym antagonistą był nowożytnik Pierre de Marivaux – w słynnym, ciągnącym się
z różnym nasileniem od końca XVII wieku sporze starożytników z nowożytnikami
Wolter pragnie przebudować i odnowić „monumentalną budowlę”, jak nazywano
tragedię klasyczną. Jednocześnie broni, ale nie w imię tradycji, lecz w imię rozumu
i natury, mądrych reguł teatru. Po raz pierwszy wykłada swe racje w przedmowie
do debiutanckiej tragedii Edyp (Oedipe)8, która odniosła wielki sukces (45 przedstawień) w Comédie-Française w 1718 roku. Od tego momentu Wolter dąży do
zreformowania tragedii w dwu kierunkach. Pierwszy to podniesienie na wyższy
poziom widowiskowości owego gatunku. Atrakcyjność wizualna tragedii klasycznej
granej w Comédie-Française jest na początku XVIII wieku nikła. Od powstania
pierwszej publicznej sceny francuskiej w 1680 roku w przedstawieniach tragediowych
ustalił się styl gry deklamacyjnej, będący swoistym laboratorium retoryki i pięknej
wymowy, gry, której towarzyszyły dekoracje bardzo skromne i niekoniecznie powiązane z treścią sztuki. Wolter, po dłuższym pobycie w Anglii w latach dwudziestych
XVIII stulecia, gdzie oglądał spektakle szekspirowskie, stara się wpłynąć na zmianę
utrwalanej od 100 lat estetyki przedstawień tragediowych we Francji. To zagadnienie, niezwykle interesujące, opisał w 1800 roku Wilhelm von Humboldt, przekonując, że publiczność chodziła na tragedie Woltera w XVIII wieku dlatego, iż fascynowały ją przede wszystkim role grane przez wielkie aktorki, np. przez Contat, Raucourt czy Clairon, którą chciał zaprosić do Warszawy jej wielbiciel Stanisław August,
i świetnych aktorów tragicznych, takich jak Lekain, Larive, a później Talma9.
Drugi kierunek reformowania tragedii przez Woltera – to nasycanie treści sztuk
ideologią oświecenia10. Kilkanaście tragedii, które tworzył przez 60 lat od roku 1718
6
7
8

9
10

K o s t k i e w i c z o w a, op. cit., s. 107.
Zob. J. T r u c h e t, La Tragédie classique en France. Paris 1975, s. 161–164.
V o l t a i r e’ a Préface d’„Œdipe” znajduje się w drugim wydaniu tragedii z 1730 roku. Idee dotyczące tragedii XVIII-wiecznej autor rozwija znacznie szerzej w Dissertation sur la tragédie ancienne
et moderne (Rozprawa o starożytnej i współczesnej tragedii), która ukazała się drukiem jako przedmowa do tragedii Semiramis (Sémiramis, 1748).
W. v o n H u m b o l d t, Uwagi Niemca o sztuce scenicznej francuskich aktorów tragicznych. Przekł.,
wstęp, oprac., przypisy M. D ę b o w s k i. Gdańsk 2010.
Zob. M. D ę b o w s k i, Z problematyki tragedii klasycznej w XVIII wieku, albo Jak Wolter zastąpił
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(Edyp) do roku 1778 (Irène), świadczy o konsekwencji Woltera w prezentowaniu
racjonalnych poglądów we wszystkich dziełach teatralnych. Wszystkich, gdyż Wolter napisał też – jak wiemy – trzy komedie poważne: L’Enfant prodigue, Nanine,
L’Ecossaise, z których pierwsza, popularna u nas pt. Syn marnotrawny, zrobiła
szczególną karierę po jej spolszczeniu wierszem przez Stanisława Trembeckiego.
Tragedie Woltera stanowią, z jednej strony, ilustrację jego refleksji filozoficznej,
znanej także z innych dzieł, z drugiej zaś – budują fundamenty myśli XVIII-wiecznej w sensie ogólnym. Dotyczą bowiem świadomości oświeceniowej w zakresie religijności, systemu politycznego oraz życia rodzinnego. Tworzenie nowych relacji
w tych trzech ogromnych obszarach aktywności człowieka stało się – jak wiemy –
podstawowym zadaniem niemal wszystkich filozofów oświecenia, zadaniem, którego eksplikację odnajdujemy głównie na kartach Encyclopédie. Wolter podobne
zadanie, czyli tworzenie nowej świadomości, postawił również tragedii, rezygnując –
już w Edypie – z metafizyki, ściślej: rezygnując z siły wyższej, której działanie zawsze
skazuje człowieka na porażkę i której pobudek nie jest on w stanie pojąć. Skoro
bowiem człowiek oświecenia powinien być racjonalny i ma wręcz obowiązek zrozumieć swój los, poeta musi zastąpić owo fatalne przeznaczenie i wprowadzić coś, co
zastępuje transcendencję, po to, by jednak ostateczne rozwiązanie konfliktu miało
charakter tragiczny, czyli by nieuchronnie prowadziło do śmierci. Jak to zrobić?
Oto co przynosi nam lektura dzieł teatralnych Woltera.
Pierwszy z sygnalizowanych wielkich tematów – walka z nietolerancją i obskurantyzmem religijnym – staje się motorem napędowym akcji w kilku tragediach,
najwyraźniej zaś w dwu: Mahomet, albo Fanatyzm (Le Fanatisme ou Mahomet le
Profète, 1742) i Zaira (Zaïre, 1732). W Mahomecie Wolter zarysowuje skrajnie uproszczoną ideę islamu, w drugiej chrześcijaństwa. Mahomet Woltera – w porównaniu
z postacią historycznego proroka – jest fanatykiem o skłonnościach kryminalnych,
który w odruchu prymitywnej zemsty na szejku Zopirze więzi jego dwoje dzieci, by
następnie otruć mu córkę Seidę i doprowadzić do samobójstwa jego syna Palmira.
Oprócz bohaterów indywidualnych występują tu także, na zasadzie bohatera zbiorowego, sfanatyzowane tłumy muzułmanów. Karykaturalny wizerunek Mahometa,
na którego temat filozofowie mieli skądinąd raczej dobre zdanie, próbuje pomóc
w zilustrowaniu myśli Woltera dotyczącej odruchów zbiorowości, które zawsze łakną
krwi, dowodzone zaś przez charyzmatycznych kryminalistów skazują się na zgubę.
W Zairze Wolter atakuje chrześcijaństwo. W tej tragedii główne postaci są jednak sympatyczniejsze i psychologicznie bardziej skomplikowane. Niewykluczone,
iż w tym przypadku poeta, może mimowolnie, wyposażył swych bohaterów we
wrażliwość uczuciową i religijną, którą znał przecież o wiele lepiej niż wrażliwość
muzułmańską. Tytułowa bohaterka tragedii Zaira jest córką starego rycerza krzyżowego, ostatniego potomka chrześcijańskich królów Jerozolimy. Oboje są więźniami młodego sułtana Orozmana, który kocha się w Zairze i pragnie ją pojąć za żonę.
Zaira także go kocha i też chce go poślubić, ale jako osoba jeszcze nieochrzczona –
waha się, jaką religię wybrać: czy religię ukochanego, czy wiarę przodków? Brat
Zairy pisze do niej płomienne listy z Francji, by jak najszybciej zdecydowała się na
fatum ideologią. W zb.: Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu. Red. R. D ą b r o w s k i, B. D op a r t. Kraków 2011.
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chrzest. Listy przejmuje Orozman i nie wiedząc, że są od brata, podejrzewa Zairę
o zdradę. W szale zazdrości zabija ją, a gdy się dowiaduje prawdy, popełnia samobójstwo. Podobieństwo tej tragedii do Szekspirowskiego Otella jest uzasadnione.
Sam Wolter też się go nie wypierał, choć zasadniczy wydźwięk jego tragedii nie
dotyczy cierpień zazdrości. Wybór właściwej religii przez bohaterkę, którą zmuszają do tego okoliczności jest, zdaniem Woltera, pozbawiony sensu. Wszystkie religie,
co wiemy również np. z powiastki Kandyd, czyli Optymizm, są bowiem podobne do
siebie i wszystkie bez wyjątku pozbawiają człowieka jasności myślenia.
Drugi temat, z lubością uprawiany przez Woltera w tragedii, to walka o sprawiedliwy system polityczny, czyli walka z tyranią i absolutyzmem. W konkretnych
okolicznościach panowania Ludwika XV było zrozumiałe, iż widzowie domyślą się,
że chodzi o walkę z francuską monarchią. W tragediach Brutus (1731) i Śmierć
Cezara (La Mort de César, 1735) został ukazany, w sposób skądinąd utopijny,
zarys monarchii sprawiedliwej, oświeconej i liberalnej, odległej zarówno od państwa
represyjnego, jak i od rewolucyjnego oportunizmu. W obu utworach odnajdujemy
elementy antynomiczne, np. pacyfizm równoległy z szowinizmem, co zresztą przypomina nam, że niekiedy refleksja polityczna Woltera jest mało jasna. Jego tragedia Meropa (1742) to modyfikacja tragedii pod takim samym tytułem włoskiego
poety Scipionego Maffeiego. W roku 1779 Meropa została przetłumaczona na polski
przez ojca pijara Augustyna Orłowskiego i była to pierwsza tragedia klasyczna
zrealizowana na scenie Teatru Narodowego w 1792 roku, czyli w czasach drugiej
dyrekcji warszawskiej Wojciecha Bogusławskiego. Meropę grano, co już kiedyś
opisałem11, przede wszystkim jako tragedię polityczną, która w listopadzie 1792,
w momencie gdy do Warszawy zbliżały się wojska rosyjskie, miała przypomnieć
Polakom, czym różni się represyjna tyrania Katarzyny II od oświeconej monarchii
konstytucyjnej Stanisława Augusta. Wątek tragediowy ułożony przez Woltera nadawał się do takiej okolicznościowej, polskiej interpretacji (przedstawianej w 1792 roku
przez Bogusławskiego), zwłaszcza zaś konflikt między Egistosem, synem Meropy,
a uzurpatorem Polifontem, który zdetronizował i zmasakrował jego ojca. Rozwiązanie tragedii, po zabiciu tyrana przez Egistosa, konkluduje bowiem deklaracja
polityczna zwycięzcy, który przyrzeka, że Messyna za rządów jego oraz Meropy,
stanie się krajem równych praw dla wszystkich bez wyjątku, w czym można się
było dopatrzeć nawiązania do Konstytucji 3 Maja, której pierwszą rocznicę uroczyście obchodzono w Warszawie 6 miesięcy wcześniej. Tendencyjność tej tragedii
wystawionej przez Bogusławskiego jeszcze w wolnej Rzeczypospolitej jest bardziej
widoczna w zestawieniu z wersją w tłumaczeniu Jana Drozdowskiego, graną kilka
lat później (w 1803 roku), z której zniknęły wszelkie aluzje polityczne.
Perypetie i polityczne qui pro quo w Meropie, dziś trudne w odbiorze, przysłaniają wszakże w tej sztuce Woltera coś, co można by uznać za jeden z oryginalniejszych elementów jego odnowy tragedii klasycznej. Myślę o trzecim wielkim temacie
ideologii oświeceniowej – reformie życia społeczno-rodzinnego. Ów temat, w formie
do pewnego stopnia zideologizowanej, bliskiej późniejszym postulatom dramy
mieszczańskiej Denisa Diderota, Pierre’a Beaumarchais’go i Louisa-Sébastiena
11

M. D ę b o w s k i, Trzy szkice o aktorstwie tragicznym w dobie oświecenia i klasycyzmu. Kraków
1996.
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Merciera, pojawia się u Woltera już w 1736 roku, ale nie w tragedii, lecz w komedii
poważnej Syn marnotrawny. Miłość rodzicielska, pełna tkliwości i wyrozumiałości,
choć niewykluczająca brutalnej siły, jest tu uczuciem, którego wcześniej teatr
francuski nie znał. Pisarze młodsi o pokolenie uchwycili przesłanie Woltera jako
wzór estetyczny dla nowej, postępowej dramaturgii i promowali je szeroko. W polemice Beaumarchais’go z tragediami klasycznymi z 1767 roku, zamieszczonej
w szkicu o dramacie, czytamy:
Jeśli ktoś jest [...] barbarzyńcą lub zwolennikiem klasyków, trzeba mu uświadomić, [...] że wiele
scen z Syna marnotrawnego, że cała Nanine [...] sprawiły, iż znajdujemy upodobanie we wzruszających
obrazach rodzinnego nieszczęścia, mających tym potężniejszy wpływ na nasze serca, że nieszczęścia
takie zagrażają nam z bliska. [...] Jeśli nasze serce wzruszają postaci tragediowe, to nie dlatego, iż są
herosami czy królami, lecz dlatego, iż są ludźmi nieszczęśliwymi. Czy to królowa Messyny wzrusza mnie
w postaci Meropy? Nie, to matka Egistosa: wyłącznie natura ma prawo do mego serca!12

Beaumarchais słusznie docenia u Woltera ten właśnie rodzinny element uczuciowości, którego zasadniczo brak w tragedii klasycznej. Stanowi on bowiem fundament sentymentalizmu. Wolter też z pewnością podzielał opinię, że problemy monarchii, tyranii czy wojny nie wyczerpują pola zainteresowań miłośników tragedii, i po
sukcesie scenicznym Syna marnotrawnego napisał Meropę, do której, oprócz wcześniej omawianej walki o władzę, wprowadza równolegle wątek miłości matczynej odwzajemnianej przez syna. Katastrofa tej tragedii następuje w sytuacji, która jest
godna wyobraźni Sigmunda Freuda. Egistos wpada do świątyni Hymena i widzi
w objęciach tyrana Polifonta matkę, zniewoloną do małżeństwa szantażem. Zatrzymany przez straż, która ma go zgładzić, wyrywa się do matki, ale to ona pierwsza
nadludzką siłą rozrywa ściskające ją ramiona uzurpatora i zasłania syna swym
ciałem. Egistos może wówczas uciec straży i zabić niedoszłego ojczyma. Meropa,
napisana w 1742 roku, jest już z pewnością tragedią realizującą jeden z najważniejszych postulatów moralnych oświecenia, który dotyczy nowych relacji rodzinnych.
Będzie on urzeczywistniony przede wszystkim w późniejszej o 20 lat dramie mieszczańskiej. Można tu wymienić np. Syna naturalnego (Le Fils naturel), Oćca dobrego
(Le Père de la famille), Matkę dobrą (La Mère confidente) itd., których tytuły mówią
same za siebie i przypominają oświeconym, że dobro człowieka zaczyna się od dobra
rodziny.
Opinia o Wolterze jako twórcy klasycznym pozostaje jednak do dzisiaj niezmieniona. Zdzisław Libera podaje:
Jako twórca tragedii osnutych na motywach starożytnych, narodowych i wschodnich Wolter dbał
zawsze o to, by odpowiadały one wymaganiom smaku klasycznego w zakresie formy, stylu i języka13.

Nie ma w tym zdaniu słów „ethos” (charakter postaci) albo „dianoia” (sposób
myślenia), gdyż te składniki tragedii (w sensie arystotelesowskim) nie są już u Woltera klasyczne.
Kostkiewiczowa pisze, że sentymentalizm polski pojawia się „po raz pierwszy w działalności literackiej tłumaczy i adaptatorów – często anonimowych – dramy miesz12
13

P. B e a u m a r c h a i s, Essai sur le genre dramatique sérieux. W: J. M o r e l, La Tragédie. Paris
1964, s. 151. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia z języka francuskiego – M. D.
Z. L i b e r a, Oświecenie. Wyd. 3, popr. Warszawa 1991, s. 52.
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czańskiej”14. Wśród tytułów dram granych na scenie warszawskiej po ponownym
otwarciu Teatru Narodowego w 1774 roku znajduje się także bardzo ważna sztuka
Diderota Ociec dobry, którą encyklopedysta napisał w 1758 roku i która była regularnie wystawiana w Comédie-Française od 1761 roku, stając się jego jedynym
rzeczywistym sukcesem teatralnym. Jeszcze w 1769 roku Diderot wspominał w liście
do Sophie Volland: „na widowni było tyleż mokrych chusteczek do nosa, co widzów;
jeszcze trzy takie sztuki jak ta, a tragedia zostanie zamordowana”15. Oćca dobrego
przełożył Zabłocki, warszawski teatr zaś dał premierowe przedstawienie w styczniu
1782. Dzięki badaniom Georges’a Benrekassy znamy powiązania istniejące między
słynną comédie serieuse (komedią poważną) z 1758 roku a encyklopedycznym hasłem Jouissance (Rozkosz) z 1762 roku16, które – jak wiadomo – zredagował osobiście Diderot. Hasło to jest z pewnością pierwszą na gruncie europejskim próbą
konceptualizacji seksualności ludzkiej i pierwszym wykazaniem różnicy w pojmowaniu seksualności przez kobietę i mężczyznę. W Oćcu dobrym nauki przedmałżeńskie udzielane przez pana d’Ormesson (u Zabłockiego: Dobrucki, „ociec dobry”)
córce Cecylii nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż mamy do czynienia z zalążkowym stadium „ideologizacji moralności seksualnej mieszczan”17, która rozwinie
się w odpowiedni artykuł Jouissance w Encyclopédie. Zabłocki znał prawdopodobnie
następstwo czasowe obu tekstów, gdyż w tłumaczeniu wyciąga z tego konsekwencje.
W scenie 2 aktu II jest w pewnym sensie odważniejszy niż Diderot. Ostatnie dwa
zdania z owej słynnej lekcji wychowania seksualnego brzmią: pierwsze w wiernym
przekładzie Zabłockiego – „Cecylio, wspomnij sobie życie twej matki; możesz być
słodsze życie od życia kobiety, która strawi dzień cały na pełnieniu obowiązków żony
bacznej, czułej matki, pani łaskawej”18; drugie zdanie Diderota – „Cóż za temat do
subtelnych rozmyślań unosi w sercu swoim, oddalając się wieczorem na spoczynek”19, Zabłocki tłumaczy natomiast: „Ileż ona uwag rozkosznych nie wnosi w sercu swoim na łoże, gdy wieczorem spoczywać idzie?”20, doprecyzowując jakby magiczną i oczyszczającą moc łóżka dzielonego przez kochających się małżonków. Oćca
dobrego – o ile wiemy – zagrano wtedy w warszawskim teatrze tylko jeden raz. Nie
znamy powodów decyzji o wstrzymaniu przedstawień. Ewa Rzadkowska przywołuje ogólne okoliczności polityczne lat osiemdziesiątych XVIII wieku21. Zbigniew Raszewski (w sposób bardziej wyważony) stawia hipotezę, iż król chyba w ogóle nie
wyrażał dobrego zdania o repertuarze początku lat osiemdziesiątych (nie tylko
z powodu Oćca dobrego), gdyż drobna i średnia szlachta, słowem: sarmaci, na któ-

14
15
16
17
18
19
20
21

K o s t k i e w i c z o w a, op. cit., s. 199.
D. D i d e r o t, Pisma estetycznoteatralne. Przekł., wstęp, oprac. M. D ę b o w s k i. Gdańsk 2008,
s. 10.
G. B e n r e k a s s a, L’Article „Jouissance” et l’idéologie érotique de Diderot. „Dix-huitième Siècle”
1980, nr 12.
Ibidem, s. 30.
D. D i d e r o [!], Ociec dobry. Komedyja w pięciu aktach. [Przeł. F. Z a b ł o c k i]. Warszawa 1789,
s. 46–47.
D. D i d e r o t, Le Père de famille. Cyt. za: M. D ę b o w s k i, Francuskie konteksty teatru polskiego
w dobie oświecenia. Kraków 2001, s. 100.
D i d e r o [!], op. cit., s. 47. Zob. też Z a b ł o c k i, op. cit., t. 2 (1995), s. 32.
E. R z a d k o w s k a, „Encyklopedia” i Diderot w polskim oświeceniu. Wrocław 1955, s. 153.
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rych punkcie król miał – jak pisze Raszewski – „coś w rodzaju obsesji”22, nie była
w tym repertuarze dość mocno krytykowana. Nam z kolei wydaje się, że ukazanie
przez encyklopedystę w dramie Ociec dobry zamkniętego, prywatnego świata człowieka, w którym istota spraw polega na budowaniu wzajemnego porozumienia
i zaufania wśród członków rodziny, a także podniesienie przez francuskiego pisarza
tej problematyki do rangi najważniejszego składnika nowej mieszczańskiej ideologii
musiały wzbudzić niechęć Stanisława Augusta z czysto osobistych powodów23.
Można też – w przypadku Diderota – zapytać o cenzurę religijną. Wprawdzie, jeśli
chodzi o jego dramaty, nie atakowano wprost bezbożności, ale encyklopedystów
łatwo kojarzono z libertynami. Ci zaś byli często obiektami wręcz histerycznych
refutacji autorów, wśród których „duchowni stanowili zdecydowaną większość” – jak
pisze Jerzy Snopek w książce o dziejach libertynizmu w Polsce24.
Ociec dobry został wydany we Francji w podobnej formie do wcześniejszej o rok –
eksperymentalnej sztuki Syn naturalny, nb. granej bez żadnego powodzenia. Obie
natomiast były opatrzone przedmowami. Syn naturalny pojawił się w druku wraz
z Rozmowami o „Synu naturalnym” (Entretiens sur „Le Fils naturel”) (trzy rozmowy),
natomiast Oćca dobrego poprzedzała rozprawa O poezji dramatycznej (Discours sur
la poèsie dramatique). Obie refleksje Diderota zostały przez krytykę paryską potraktowane poważnie, jako próby zdefiniowania nowego gatunku dramatycznego, mającego być konkurencją dla tragedii. „Correspondance littéraire, philosophique et
critique”, najbardziej prestiżowe czasopismo europejskie, prenumerowane przez
wszystkie koronowane głowy Europy (w tym, oczywiście, przez Stanisława Augusta
Poniatowskiego), podniosło w dniu 1 III 1757, piórem redaktora naczelnego barona
Friedricha Melchiora Grimma, zasługi Diderota do rangi „absolutnego mistrza teatru”25. Współcześnie sądzi się, że sztuki teatralne o tematyce sentymentalnej (np.
tragédie domestique átragedia domowañ, tragédie bourgeoise átragedia burżuazyjnañ,
comédie larmoyante ákomedia łzawañ) paryska krytyka zaczęła zauważać właśnie
po dyskusjach o obu tekstach teoretycznoteatralnych redaktora Encyclopédie26. On
sam też był przekonany, że stworzył dla teatru coś, co – jak napisał do Volland –
„zamorduje tragedię”. A jednak wśród radykalnych opinii Diderota o francuskiej
tragedii znajdujemy również takie, które wywołują wrażenie niekonsekwencji filozofa. W obu tekstach teoretycznych Diderot powraca do reguły trzech jedności,
kamienia węgielnego klasycznej konstrukcji dramatycznej. Ku zdziwieniu czytelnika nie zwalcza jej: „Niełatwo przestrzegać praw trzech jedności, ale są to prawa
rozsądne”, przekonuje swego interlokutora Dorval w Rozmowie pierwszej27. Rozmówca Ja przyznaje mu rację, choć dopiero po dłuższej argumentacji, gdyż dalsze
wywody wskazują na to, iż Arystotelesowska reguła zalecająca zamknięcie zdarzeń
22

23
24
25
26
27

Z. R a s z e w s k i, Teatr Narodowy w latach 1779–1789. W zb.: Teatr Narodowy w dobie oświecenia.
Księga pamiątkowa sesji poświęconej 200-leciu Teatru Narodowego. Red. nauk. E. H e i s e,
K. W i e r z b i c k a - M i c h a l s k a. Wrocław 1967, s. 66.
Król, za pośrednictwem Grimma, zwracał się kilkakrotnie do Diderota z propozycją wymiany korespondencji na tematy filozoficzne. Diderot zawsze grzecznie odmawiał.
J. S n o p e k, Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce. Wrocław 1986, s. 233.
D i d e r o t, Pisma estetycznoteatralne, s. 10.
Zob. M. L i o u r e, Le Drame. Paris 1963, s. 16.
D. D i d e r o t, Rozmowa pierwsza. W: Pisma estetycznoteatralne, s. 42.
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dramatycznych w jednolitej akcji dziejącej się w jednym miejscu w krótkim czasie
jest dla Diderota istotna wyłącznie z praktycznego punktu widzenia. Encyklopedysta ironizuje:
W małych teatrach, takich jak nasze, cóż ma myśleć rozsądny człowiek, kiedy słyszy, jak dworzanie, świadomi tego, że ściany mają uszy, knują spisek przeciw władcy w tym samym miejscu, w którym
przed chwilą radził się ich w sprawie największej wagi – oddania swej cesarskiej władzy? Skoro osoby
pozostają, widz mniema, że widocznie odchodzi miejsce28.

Czy w innych warunkach technicznych funkcjonowania widowisk w XVIII wieku Diderot zmieniłby swą opinię o rozsądnych „prawach trzech jedności”? Tego się
nie dowiemy, bo zmiany techniczne, np. w Comédie-Française, następują około
1830 roku (tzw. inscenizacja romantyczna), ale możemy zaryzykować pewną paralelę związaną z przywołanymi tu w akapicie o Wolterze składnikami tragedii według
Arystotelesa. Otóż u Diderota, inaczej niż u Woltera, forma, styl i język dramatów
nie mają już nic wspólnego z klasycyzmem.
Marivaux, pomimo zróżnicowanej twórczości, jest powszechnie uznawany za reprezentanta prądu rokokowego w literaturze. Złożyły się na tę opinię przede wszystkim
jego komedie. Wybitny badacz XVIII wieku Jean Sgard stwierdza:
Marivaux daje nam odczuć okrucieństwo życia i poezję snu; komediopisarstwo [twórcy] przywodzi
na myśl, że życie jest grą, której znaczenie nam umyka, a zadaniem poety jest wyrażenie jej wdzięku
i ruchu. Wybiera on ulotność i na tym opiera się jego sztuka prawdziwie rokokowa: zachwyt chwilą, ruch
istnienia w momencie powstania, nietrwałość, to mu wystarcza; poryw dobroci, albo dumy, gorliwość
życia i kochania, wyznanie cierpienia lub bezczelność, wszystko, co nas porusza, jest improwizowane na
naszych oczach. Ten nieruchomy czatownik nigdy się nie myli: z uwagą oddając formę i melodię naszej
egzystencji, nie udziela żadnej lekcji; wiernie, uczciwie wykreśla zawiłości naszych iluzji29.

Libera, w tym samym mniej więcej czasie co Sgard, tak napisał o istocie stylu
rokoko:
Szukać go należy we wdzięcznych komediach Marivaux, które przemawiają dyskretnym humorem,
oryginalnością pomysłów i mistrzostwem artystycznym. Jego Igraszki trafu i miłości, urocza komedia
pełna ironii i dowcipu, oddycha atmosferą życia salonowego i daje wyobrażenie o poecie, od którego
nazwiska wywodzi się odmiana stylu komediowego30.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, w związku
z obchodami 200-lecia powstania Teatru Narodowego pojawiło się wiele opracowań
poświęconych losom teatru stanisławowskiego, z monumentalną rozprawą Teatr
Narodowy 1765–1794 pod redakcją Jana Kotta na czele. W tej do dziś niezastąpionej publikacji autor Igraszek trafu i miłości (Jeu de l’amour et du hasard)31 pojawia
się wielokrotnie, gdyż był w XVIII wieku często grany, w dobrych tłumaczeniach

28
29
30
31

Ibidem, s. 43.
J. S g a r d, Marivaux. Hasło w: Encyclopaedia universalis. T. 10. Paris 1971, s. 544.
L i b e r a, op. cit., s. 54. Chodzi o styl nazwany marivaudage.
Informację o przedstawieniu Igraszki trafu i miłości na scenie narodowej odnalazła J. P a w ł ow i c z o w a (Teoria i krytyka. W zb.: Teatr Narodowy 1765–1794. Red. J. K o t t. Oprac. J. J a c k l
[i in.]. Warszawa 1967, s. 187–188) w „Le Journal Littéraire de Varsovie” 1777. Nie udało się ustalić
autora przekładu komedii, której tytuł po polsku brzmiał Miłość sympatyczna.
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(np. Zabłockiego), w Teatrze Narodowym i teatrach prywatnych, o czym wiemy
przynajmniej od momentu wydania we Lwowie w 1925 roku 2-tomowej pracy Ludwika Bernackiego Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. Obecnie wpływami Marivaux w Polsce zajmuje się badacz młodszego pokolenia – Piotr Olkusz32.
Nazwisko Marivaux nie pojawia się w książce Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Być może, zdecydowała o tym główna zasada doboru przykładów, wśród
których dramaty pozostają na drugim planie. Mam jednak przeczucie, że większą
przeszkodą było uznanie rokoka za prąd literacki i w związku z tym niepewna
„modelowość” Marivaux w odniesieniu do tej polskiej części twórczości oświeceniowej, którą Kostkiewiczowa chce zaliczyć do rokoka.
Czy [...] jesteśmy upoważnieni do stosowania terminu „rokoko” jako nazwy odrębnego, w pełni
uformowanego prądu literackiego? Wydaje się, że podstawowym czynnikiem uwydatniającym – mimo
wszystkich rozbieżności i zróżnicowań – spójność zaprezentowanych tu zjawisk literackich są ich relacje wobec klasycyzmu i sentymentalizmu33.

W przestrzeni „pomiędzy” obu prądami otrzymujemy od autorki świetnie dobrane przykłady poezji, powieści (tu Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego) czy komedii (np. Zabłockiego Fircyk w zalotach, o czym za chwilę). Marivaux
do ram, które proponuje Kostkiewiczowa, nie pasuje. To, co zdaniem wielu predestynuje go do „sztuki prawdziwie rokokowej” (jak pisze Sgard), to nie literatura, lecz
teatr, i to nie teatr klasyczny. Gdy spojrzymy na współczesne definicje rokoka, od
razu rzuca się w oczy, że odnoszą się one do sztuk dekoracyjnych, malarstwa,
rzeźby, architektury oraz muzyki i że są pojmowane jako „jedna z form baroku”, co
pozwala np. włączyć do rokoka muzyczną twórczość obu synów Bacha, Carla Emanuela i Wilhelma Friedemanna34. W wieku XVIII skomercjalizowany teatr (tzw.
antrepryza) dążąc do zapewnienia publiczności „plaisir des yeux [przyjemności
wzrokowych]”, poszukuje wciąż nowych form ekspresji i znajduje je w odnowionej
commedia dell’arte35 oraz w balecie36, które są sztukami par excellence opartymi
na geście i ruchu. Marivaux wiąże się od około 1720 roku z Théâtre-Italien, który
odchodzi od tradycyjnej commedia dell’arte i przez 20 lat dostarcza repertuar
utrwalający sławę „osobnego” dramatopisarza. Sam fakt, że Marivaux związany był
z Włochami, a nie z Comédie-Française, uznawano w środowisku paryskim za

32
33
34
35

36

P. O l k u s z, Marivaux w osiemnastowiecznej Francji i Polsce. Dwa modele komedii dell’arte. „Pamiętnik Teatralny” 2014, z. 4.
K o s t k i e w i c z o w a, op. cit., s. 433.
Zob. Art rococo. Hasło w: Encyclopaedia universalis, t. 14 á1972ñ, s. 290, 303.
Za czasów regencji Filipa Orleańskiego komedianci włoscy, wypędzeni z Paryża za Ludwika XIV,
wracają w 1716 roku, ale ich repertuar jest już grany po francusku (przedstawienia odbywają się
w dawnym budynku Hôtel de Bourgogne). Théâtre-Italien (Teatr włoski) podąża równocześnie w kierunku muzycznym i tworzy z artystami z Opéra-Comique (Opery komicznej) wspólny teatr
w 1762 roku. W latach 1720–1740 pierwszym autorem w Théâtre-Italien jest Marivaux. Innym
autorem i aktorem Théâtre-Italien jest w tych latach np. J.-A. Romagnesi, którego sztukę przerobił na Fircyka w zalotach Zabłocki. Twórczość Théâtre-Italien utrwalił na wielu obrazach
J. A. Watteau, uznawany za modelowego artystę rokokowego. To te obrazy łączą w popularnej
wyobraźni Théâtre-Italien z rokokiem.
Zob. Y. G u e s t, Le Ballet de l’opéra de Paris. Trois siècles d’histoire et de tradition. Paris 1976,
rozdz. Les virtuoses du rococo.
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ekstrawagancję. To wtedy Wolter, który nie cierpiał Marivaux (przegrał z nim w roku 1742 wybory na członka Académie française), powiedział o stylu jego komedii,
że „jest jak ważenie muszych jajeczek na szalkach z pajęczyny”37, czym ustalił
negatywną opinię o Marivaux w kręgach filozofów (encyklopedystów) i związał go
z rokokiem, ówcześnie pojmowanym pejoratywnie, jako stylem przeciwnym regułom
klasycznym bienséances (decorum).
Gdzie w polskim teatrze XVIII-wiecznym widać rokokowe wpływy Marivaux?
Dobrochna Ratajczakowa w Komedii oświeconych 1752–1795 twierdzi, że u Zabłockiego, gdyż właśnie Marivaux (oprócz Beaumarchais’go) „mógł stanowić dla
Zabłockiego twórczy, nowy wzór komediopisarstwa”38. Kostkiewiczowa natomiast
uznaje – podobnie jak inni badacze – Fircyka w zalotach za komedię ukazującą
obraz filozofii życiowej bliskiej rokoku39. Podstawą tej argumentacji jest przede
wszystkim wypowiedź Klarysy na temat rozkoszy:
Obrzydzenie rozkoszy nigdy nie jest cnotą,
Lecz raczej skazą smaku, zdarzoną niekiedy
Z wielkich trosków, z niedoli, z umartwienia, z biedy...
Niechże chwil pomyślniejszych płomyk błyśnie z góry,
Wraca lubość rozkoszy. Rozkosz – stan natury!...40

Słowa te, nb. pojawiające się w tekście komedii dość niespodziewanie, znajdujemy w akcie II, gdzie stanowią one część sceny 8. W swej ostatniej interpretacji
Fircyka z roku 2001 Kostkiewiczowa ową „lubość rozkoszy” widzi w znacznie szerszej, już nie tylko w rokokowej, lecz także epikurejskiej perspektywie41. Wszak żaden
z badaczy nie pokusił się dotąd o wyjaśnienie owego intrygującego sformułowania
„Rozkosz – stan natury!” w kontekście współczesnych Zabłockiemu oświeceniowych
idei dotyczących obyczajowości intymnej. Inaczej mówiąc: na tle encyklopedycznego hasła Jouissance. Przypomnijmy, że wzorem dla Fircyka był Petit maître amoureux
(Zakochany celebryta), napisany przez Jeana-Antoine’a Romagnesiego w 1734 roku,
co oczywiście wyklucza skojarzenia z artykułem Jouissance Diderota, i spróbujmy
naświetlić ideę „Rozkosz – stan natury!” w Fircyku w zalotach z punktu widzenia
bliższego sentymentalnej ideologii mieszczańskiej niż estetyce rokoka. Redaktor
Encyclopédie prezentując owo pojęcie, podkreśla od razu, że interesuje go wąski,
seksualny zakres słowa „rozkosz”, ten, który w polskich słownikach XVIII-wiecznych,
np. u Michała Abrahama Trotza, nazywany jest „cielesną sprawą”, a u Samuela
Bogumiła Lindego „cielesnością, lubieżnością”. Diderot pisze bowiem:
Rozkoszować się to poznać, doznać i odczuć korzyści posiadania. [...] Lecz zostawmy na boku owe
podniebne wspaniałości, które Najwyższy stworzył dla innych niż on sam [...], i zatrzymajmy się na
zmysłowości, dla której zarezerwowano słowo „rozkosz” [...]. Dlaczego czerwienisz się słysząc nazwę
zmysłowości, której nie wstydzisz się, gdy odczuwasz ją w mroku nocy? Czyżbyś nie wiedział, jaki jest

37
38
39
40
41

Cyt. z: XVIII siècle. Éd. A. L a g a r d e, L. M i c h a r d. Paris 1970, s. 46.
D. R a t a j c z a k o w a, Komedia oświeconych 1752–1795. Warszawa 1993, s. 293. Kontekst dotyczący Zabłockiego i rokoka został omówiony przez autorkę na s. 264.
K o s t k i e w i c z o w a, op. cit., s. 422.
F. Z a b ł o c k i, Fircyk w zalotach. W: Teatr, t. 3 (1995), s. 186.
T. K o s t k i e w i c z o w a, „Fircyk w zalotach”. W zb.: Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski. Red. J. C i e c h o w i c z, Z. M a j c h r o w s k i. Wstęp, posł. D. R a t a jc z a k o w a. Gdańsk 2001, s. 90.

MAREK DĘBOWSKI

Wolter, Diderot, Marivaux...

75

jej cel i coś jej winien? Czy sądzisz, że twa matka ryzykowałaby własne życie, by dać ci twoje, gdybym
[ja, natura – M. D.] jej pieszczot z małżonkiem nie wynagrodziła niewyrażalnym czarem? Zamilcz, nieszczęśniku, i pomyśl, że to owa przyjemność wydobyła cię z nicości. Rozmnażanie się istot żywych jest
najwyższym celem natury. Tego domaga się z całą mocą od obu płci!42

W Fircyku w zalotach występują dwie pary obojga płci. Postaci kobiece, Podstolina i Klarysa, mimo młodego wieku nie są już tzw. pierwszymi naiwnymi. Obie
wiedzą, czym jest związek z mężczyzną, i wypowiadają się na ten temat ze świadomością rzeczy. Wszakże w trakcie dziania się akcji komedii Zabłocki mógł powierzyć
słowa odzwierciedlające ową specyficznie (seksualnie) rozumianą rozkosz tylko
Klarysie. Klarysa to jedyna osoba komedii predestynowana do takiego właśnie
przesłania seksualnego. Młoda, pociągająca i usatysfakcjonowana w małżeństwie
z Arystem białogłowa przekazuje to przesłanie publiczności stojąc sama przed nią
(scena 8 aktu II to w całości monolog Klarysy), co mogło wywołać wrażenie, iż
przedstawia osobne, kobiece spojrzenie na rozkosz, czyli na swe intymne pożycie,
oraz na swój „stan natury” będący konsekwencją małżeństwa43. Tutaj widzę główną różnicę w możliwym interpretowaniu przesłania autora, gdyż scena czytana
w książce i scena zagrana przez żywą, młodą kobietę w teatrze to nie to samo.
Apologia rozkoszy w Fircyku w zalotach, wygłoszona przez młodą mężatkę i już
wkrótce matkę, o czym nas przekonuje jej mąż Aryst (akt I, scena 6: „Mam żonę,
będą dziatki [...]”44), w świetle encyklopedycznego hasła Jouissance nabiera zatem
cech osobliwego przesłania ogólnoludzkiego, rzec by chyba można: przesłania humanistycznego. Rozkosz służy człowiekowi, związanym ze sobą seksualnie i społecznie przedstawicielom obu płci, determinując tym samym perspektywy całego
ludzkiego rodu. Klarysa cieszy się, że istnieje taka naturalna siła. Ponieważ Klarysa pragnie, by scalała jej małżeństwo na zawsze, odrzuca wszelkie „Obrzydzenie
rozkoszy”. Sprawa naturalnych fundamentów miłości kobiety i mężczyzny mogła
być ważna dla samego autora Fircyka także z powodów osobistych. Przypomnijmy,
że w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XVIII wieku młody, dwudziestoparoletni Zabłocki ożenił się z aktorką o imieniu Katarzyna45 i choć szybko owdowiał,
sentymentalne wspomnienie związku i małżeńskiego szczęścia musiało mu chyba
zapaść głęboko w serce.
Sądzę, że tak naprawdę jedyną na gruncie polskim bezsprzecznie rokokową
twórczością dramatyczną doby oświecenia są Parady Potockiego. Kostkiewiczowa
o nich wspomina omawiając jego podróże oraz powieść Rękopis znaleziony w Saragossie i nawet cytuje w przypisie fragment parady Kasander literatem. Ogólna
charakterystyka Parad, którą proponuje, nie zestarzała się:

42
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D. D i d e r o t, Jouissance. Hasło w: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers. Mis en ordre et publié par D. D i d e r o t et quant à la partie mathématique, par
J. L e R o n d d’ A l e m b e r t. T. 8. Langres (?) 1765, s. 889.
Streszczam w tym pasażu rozumowanie, które przeprowadziłem w artykule Oryginalność „Fircyka
w zalotach” Franciszka Zabłockiego (w zb.: W świecie myśli i wartości. Prace z historii literatury
i kultury ofiarowane profesorowi Julianowi Maślance. Red. R. D ą b r o w s k i, A. W a ś k o. Kraków
2010). Warto wspomnieć, że słowo „orgazm” wchodzi do słownictwa po 1837 roku (zob. Dictionnaire
de la langue française).
Z a b ł o c k i, Fircyk w zalotach, s. 165.
Zob. Ł u k a s z e w i c z, op. cit., s. 15.
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Dialogi tradycyjnych postaci parad, znanych Potockiemu z terenu francuskiego, stanowią doskonały przejaw różnych typów żartu językowego, opartego zarówno na stylizacji, na semantycznych efektach bliskości dźwiękowej słów, jak też swoistym manipulowaniu ich brzmieniem dla osiągniecia komizmu. Zainteresowanie słowem, jego budową, sposobem artykulacji, akcentowanie „chwiejności znaczeniowej” wyrazów i dostrzeżenie w tym zakresie ciekawych możliwości efektu literackiego to istotne
elementy charakterystyki Potockiego jako pisarza46.

O Paradach Potockiego – pomimo ich ówczesnego wystawiania na scenach
i w Teatrze Telewizji – nie wiedziano jednak za wiele w latach siedemdziesiątych wieku XX. Pierwszy artykuł naukowy poświęcony związkom Parad z tego samego typu
twórczością dworską we Francji oraz analizie różnych zabiegów literackich autora
(o wiele subtelniejszych niż u Francuzów) został opublikowany w 1981 roku47. Od
tamtego czasu wiedza na temat Parad Potockiego bardzo się pogłębiła. W roku 2014
wyszła drukiem książka Jean Potocki et le théâtre polonais. Entre Lumières et premier
romantisme 48, której celem było ogarnięcie wieloaspektowości tych zabawnych
tekstów i wykazanie ich głębokiego znaczenia dla kultury teatralnej Europy schyłku oświecenia. Jeden drobny przykład: Pigmalion Jeana-Jacques’a Rousseau (w
Polsce tłumaczył go Kajetan Węgierski), święcący triumfy na europejskich scenach
(także w Warszawie), został przez Potockiego poddany pastiszowej przeróbce i zaproponowany publiczności w Łańcucie jako jednoaktówka Mieszczanin aktorem.
Dzięki temu tekstowi przekonujemy się, z jaką werwą, finezją i równocześnie krytycznym dystansem podchodził hrabia Potocki do wielbionego na dworach twórcy
sentymentalizmu europejskiego.
Potocki – jak wiadomo – zadedykował tomik Parad, wydany w roku 1793 w Warszawie w jego drukarni Imprimérie libre, bratowej Sewerynowej Potockiej z książąt
Sapiehów, która grała w sztuce rolę Zerzabelli: „Pani! Łaskawość, z jaką zechciałaś
zniżyć Twój talent ku tym ekstrawagancjom dramatycznym, ośmiela mnie złożyć
Ci je w darze”49. Nie mógł wiedzieć tego, co około 1830 roku powie na temat rokoka Victor Hugo: „Rokoko jest znośne tylko pod warunkiem, że jest ekstrawaganckie”50. Gdyby zaś Hugo znał Parady Potockiego, byłby pewnie dla XVIII-wiecznego
rokoka o wiele bardziej pobłażliwy.
Abstract
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OR CLASSICISM, SENTIMENTALISM, AND ROCOCO IN THEATRE
In Teresa Kostkiewiczowa’s probably most recognised book Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko (Classicism, Sentimentalism, Rococo) playwriting is illustrated by a small number of examples that picture
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K o s t k i e w i c z o w a, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, s. 401.
Zob. M. D ę b o w s k i, Oryginalność „Parad” Jana Potockiego. „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 3.
M. D ę b o w s k i, Jean Potocki et le théâtre polonais. Entre Lumières et premier romantisme. Paris
2014.
J. P o t o c k i, Parady. Przeł. J. M o d r z e j e w s k i. „Dialog” 1958, nr 8, s. 7.
Cyt. z: Rococo. Hasło w: Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française. Paris 1989, s. 1724.
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the shaping and qualitative changes in the functioning of the Polish Enlightened literature, while
a theatrological view, namely the fortune of the classical, sentimental or rococo performances, is not
the purpose. As a result, the author of the article attempts to pay attention to the playwriters whose
pieces, on the one hand, were staged for Polish audience in capital theatre and in the province, and,
on the other hand, to the playwriters themselves who until this day are seen as the representatives of
the three main 18th c. literary-artistic trends. Such an approach allows to place new accents in the
considerations about the usability of the terms that we employ when classifying the then theatrical
production.
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POSTAĆ EMIGRANTA: DOSŁOWNIE I POWIEŚCIOWO
Rozwój słownictwa nakreśla czasem wyraźne różnice pomiędzy ogólnymi pojęciami
dotyczącymi rzeczywistości przeżywanej przez społeczeństwa i ludzi a rozpoznawalnymi wcieleniami tej rzeczywistości. Tak jest np. w języku francuskim z rzeczownikami „émigration [emigracja]” i „émigré [emigrant]”. Pierwszy z nich był powszechnie stosowany od połowy XVIII w., by określić rozmaitego typu przemieszczenia grup ludzkich lub jednostek poza ich rodzime miejsce, podczas gdy drugi
pojawia się dopiero w 1791 r., gdy zaszła potrzeba nazwania licznych uciekinierów
opuszczających Francję przed groźbą rewolucji. Encyclopédie, rozprawy historyczne, eseje, jak i relacje podróżników często wspominały wcześniej o wszelkiego rodzaju e m i g r a c j a c h (np. wyprawy krzyżowe, prześladowania protestantów,
zaludnienie Ameryki), ale nie znajdujemy tekstów, tym bardziej w dziedzinie fikcji,
w których byłaby mowa o e m i g r a n t a c h, chociaż często w różnych dziełach
występują postacie czy grupy ludzi przeżywające dobrowolnie lub przymusowo
emigrację. Toteż gdy w latach 1793–1802 autorzy tacy jak Gabriel Sénac de Meilhan,
Isabelle de Charrière, Stéphanie-Félicité de Genlis czy Germaine de Staël wprowadzili w świat powieści nazwanego dosłownie emigranta, wskazywali jednogłośnie
na okoliczności, na mocy których pojawił się ów termin w pierwotnym, wąskim,
sytuacyjnym znaczeniu. Tymczasem rozwój wydarzeń w historii kontynentu rychło
narzucił rozszerzenie jego zakresu semantycznego1.
W tej kwestii jednak chodzi nie tylko o zagadnienie z historii leksyki. W przedmowie do powieści Sénaca de Meilhan L’Émigré, Wielka Rewolucja Francuska jest
określona jako okropny splot wypadków, który wygenerował nowy rodzaj nieszczęśników (emigrantów właśnie), oraz jako nieznana do tej pory sytuacja, charakteryzująca się tym, iż rozróżnienie między rzeczywistością a fikcją stało się praktycznie
niemożliwe: „Czy dzieło, które oddajemy publiczności, należy do gatunku powieści
czy historii?”2. Jeśli takie pytanie się nasuwa, to dlatego, że „wszystko jest jednocześnie wiarygodne i powieściowe w rewolucji Francji”, gdzie wydarzenia realne

1

2

Zob. B. D i d i e r, Écrire la Révolution. Paris 1989. – Destins romanesques de l’émigration. Sous la
dir. de C. J a q u i e r, F. L o t t e r i e, C. S e t h. Paris 2007. – R. B o c h e n e k - F r a n c z a k o w a,
Raconter la Révolution. Louvain 2011. – Les Romans de la Révolution, 1790–1912. Sous la dir. de
A. D é r u e l l e, J.-M. R o u l i n. Paris 2014.
G. S é n a c d e M e i l h a n, L’Émigré. Éd. présentée, établie et annotée par M. D e l o n. Paris
2004, s. 33. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady z języka francuskiego – F. R.
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„przekraczają wszystko, co potrafią wymyśleć powieściopisarze”3. Autor sam już
nie wie, czy to, co pisze, jest powieścią. Przyznaje, że zawarł w niej to, co sam na
żywo zaobserwował, ubierając jedynie ów materiał w konwencję powieści epistolarnej. Pytania, które mogłyby wyniknąć z tych autorskich stwierdzeń, nie dotyczą
już samej rewolucji, lecz relacji fikcji do rzeczywistości. Sénac de Meilhan był
świadkiem kolejnych epizodów rewolucji francuskiej (łącznie z pojawieniem się
pierwszych emigrantów) i opisał te doświadczenia w powieści. Nie wiedział, że
ścieżki jego tułaczki skierują go w takie miejsca i okoliczności, które bezpośrednio
wpłyną na szybkie rozszerzenie znaczenia nowego słowa „emigrant”.
Jak wielu innych arystokratów francuskich, Sénac de Meilhan uciekł możliwie
najdalej od niebezpieczeństwa, które mu groziło. Już na jesieni 1791 (czyli w okresie, kiedy rozwój wydarzeń w Paryżu jeszcze nie wskazywał jasno na wybuch przemocy) dotarł do Warszawy, gdzie został przyjęty na dworze królewskim, jak i w najlepszych domach stolicy. Spotkał tam wtedy m.in. niemiecką pisarkę Elise von der
Recke, znaną z ciętego języka, charakterystycznego dla jej pamiętników. Tak zrelacjonowała ona spotkanie z literatem:
Wieczerzałyśmy u króla. Przy kolacji była obecna jedynie familia królewska, francuscy generałowie
Heumann i Lambert oraz francuski pisarz Meilhan. Meilhan jest prawdziwym typem z komedii, pełnym
właściwego Francuzom zadufania. Nasz dobry król przeczytał nam pochwałę rosyjskiej cesarzowej,
ułożoną prozą przez Meilhana. W tym utworze porównuje on Katarzynę z kościołem św. Piotra w Rzymie,
który już z daleka wydaje się wielki, lecz im dokładniej bada się szczegóły tej majestatycznej budowli,
tym bardziej zyskuje ona na tym. Sposób, w jaki nasz król odczytał ten utwór, prześcignął wartość tego
poematu prozą4.

Trzy dni później podróżniczka notuje jeszcze:
Tego wieczora Meilhan był nieco powściągliwszy, ale jego pełne próżności zadowolenie z siebie
przejawiało się w każdym słowie, w każdym geście. [...] Skromność naszego króla kontrastuje z tą zarozumiałością francuskiego pisarza5.

Salonowe plotki nabierają nieco większego znaczenia, gdy się je zestawi z portretem markiza de Saint-Alban, nakreślonym przez niemiecką hrabinę Loewenstein
w czwartym liście powieści Sénaca de Meilhan:
Markiz de Saint-Alban dalej mocno cierpi. Nie opuszcza swego pokoju, a my staramy się go zabawiać, spędzając z nim dwie godziny co wieczór. Wujowi podobają się te rozmowy. Powiada, że jeszcze
nie spotkał tak skromnego Francuza, a ja podzielam to zdanie, chociaż nie poznałam tak dużo Francuzów jak on, ale stwierdzam, że trudno o prostsze maniery, o sposób bardziej dyskretny i wyrozumiały,
gdy [markiz] mówi o innych6.

Czy Saint-Albana, postać fikcyjną, należy traktować jako anty-Sénaca de Meilhan,
prawdziwego emigranta? Zestawienie tekstów mogłoby nas do tego skłonić, ale ważniejsze jest co innego. Wiedząc bowiem, jak szczególny charakter miała zaraz po
1789 r. relacja między doświadczeniem rzeczywistości a produkcją fikcji, przyjrzyjmy
się bliżej tej polskiej scence opisanej przez panią von der Recke.
3
4
5
6

Ibidem.
E. v o n d e r R e c k e, Na polskim dworze królewskim. W zb.: Polska stanisławowska w oczach
cudzoziemców. Oprac., wstęp W. Z a w a d z k i. T. 2. Warszawa 1963, s. 252–253.
Ibidem, s. 253–254.
S é n a c d e M e i l h a n, op. cit., s. 43.
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Tak, jak go przedstawia niemiecka pamiętnikarka, Sénac de Meilhan jawi się
jako zarozumiały pozer, który na dodatek nie jest w stanie właściwie odczytać
specyfiki kontekstu, w którym się znajduje. Przyjęty na obcym dworze, zachowuje
się jak na dworze à la française, ignorując fakt, że król Stanisław August ustanowieniem Konstytucji 3 maja właśnie zakończył gruntowny proces reform państwa.
Pochwała Katarzyny Wielkiej – która już zamanifestowała wówczas swoją dezaprobatę wobec owego procesu i niebawem zacznie działać, by zniweczyć polskie naruszenie starego porządku monarchistycznego – brzmiałaby jak prowokacja, gdyby
nie była zwyczajnie wynikiem niewiedzy. A może Sénac de Meilhan właśnie zdawał
sobie z tego sprawę i dlatego zaraz opuścił Warszawę, by w Petersburgu dołączyć
do dworu władczyni, którą w słowach wyjątkowo nieadekwatnych porównywał do
rzymskiej Bazyliki św. Piotra?
Zachowajmy jednak ostrożność w traktowaniu przytoczonych już fragmentów.
Podobnie jak deklarowane fikcje opierają się niekiedy na najbardziej aktualnych
faktach, tak i zakorzenione w obserwacji rzeczywistości dzienniki osobiste lub
opinie i opisy, nakreślone przez podróżników, są uzależnione w dużej mierze od
uprzedzeń i nastroju ich autorów oraz od struktur językowych i gatunkowych,
nadających im formę. Stereotyp Francuza, któremu dokładnie odpowiada portret
Sénaca de Meilhan, naszkicowany na żywo przez Niemkę Elise von der Recke, należy do tych figur kształtujących przedstawianie rzeczywistości, nie zaś samą rzeczywistość. Ów fragment, napisany w Warszawie pod koniec listopada 1791, nie
oddaje wiernego portretu emigranta Sénaca de Meilhan, lecz prezentuje określony
typ – typ francuskiego arystokraty zamkniętego w gorsecie własnych uprzedzeń,
niezdolnego uchwycić różnorodności świata, w którym się znajduje. Powieści, nawet
powieści francuskie, chętnie sięgają po ten stereotyp, jak np. Korynna, czyli Włochy
Germaine de Staël, gdzie sylwetka hrabiego d’Erfeuil odpowiada dokładnie opisowi
Sénaca de Meilhan postrzeganego przez panią von der Recke.
Ów Sénac de Meilhan nie jest już osobą, lecz postacią, która – gdyby spędziła
jeszcze parę lat w Warszawie – byłaby świadkiem powstania kościuszkowskiego i niechybnie odniosłaby się do niego z takim samym brakiem zrozumienia, jaki
wykazała podczas celebrowania Konstytucji 3 maja. Z pewnością też autor L’Émigré
nie wzruszył się specjalnie tym, że na skutek polskich wydarzeń z lat 1794 i 1795
pojawili się na drogach Europy emigranci nowego typu, zupełnie różni od niego
i jemu podobnych. Jedni musieli opuścić swą ojczyznę, gdyż przedstawiali sobą
wszystko to, co miały zniweczyć odnowicielskie siły napędzone przez rewolucję.
Drudzy byli ofiarami narzuconego przywrócenia w ich kraju starego porządku po
ujarzmieniu dążeń reformatorskich. Poniekąd Sénac miał rację w perspektywie
swych przekonań politycznych, chwaląc Katarzynę, ale mylił się, czyniąc to w Warszawie, a przede wszystkim nie zdawał sobie sprawy z tego, że głosiciele opinii
zgoła odmiennych od jego własnych podzielą z nim los emigranta, nadając owemu
słowu nowe odniesienie w rzeczywistości i nieco szersze znaczenie. W ten sposób
pewne właściwości charakteryzujące pierwszych emigrantów w historii języka francuskiego uległy odwróceniu na ziemi polskiej. Jeśli zaś chodzi o samą francuszczyznę, obserwujemy, że szybko zarejestrowała ona te zmiany. Już z początku XIX w.
słowniki dodają do oczekiwanych przykładów bezpośrednio związanych z rewolucją
(„la loi sur les Émigrés”) wyrażenia zaczerpnięte z innych sytuacji („les Émigrés
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polonais”) albo stosują to nowe słowo do określenia zjawisk niekiedy z dalekiej
przeszłości („les Émigrés protestants”). Jednocześnie leksykografia francuska odnotowuje przybliżenie znaczenia wyrazów „Émigré” oraz „Réfugié [uchodźca]”,
traktując je jako niemal synonimy. Specyficzny, sytuacyjny sens terminu „emigrant”
definitywnie zastąpiło znaczenie uogólniające. Sénac de Meilhan i Tadeusz Kościuszko czy też hugenoci z epoki Ludwika XIV lub Grecy wypędzeni z Bizancjum
przez Turków: wszyscy są emigrantami w tym samym, rozszerzonym znaczeniu.
Podobny proces zachodzi w dziedzinie literatury. W dziełach powstałych zaraz
po 1789 r. dominuje tematyka aktualna związana z rewolucją, postrzegana poprzez
pryzmat osobistego doświadczenia bohaterów, wśród których pojawiają się nierzadko emigranci. Losy ich ukazują zaś rozwijający się proces dramatycznych wydarzeń,
pozwalając jednocześnie obserwować, jak istniejące od dawna modele literackie
służą swoimi utrwalonymi składnikami do przedstawiania nowych sytuacji. W ten
sposób postacie emigrantów związanych z daną chwilą wywołują ogólniejsze reperkusje na gruncie estetyki:
1. Położenie bohaterów uciekających z własnego kraju wznieca niemal automatycznie konfrontację opinii. Emigranci nie tylko skarżą się na doznawane niedole, ale też wyrażają swoje zapatrywania ideowe, które niekoniecznie łączą się
w jednym rojalistycznym lamencie. Są wśród tych postaci, oczywiście, liczni zagorzali konserwatyści, niedostrzegający innego horyzontu, jak tylko powrót do starego porządku, lecz są również sympatycy republiki, którzy żałują jedynie, że wypadki wymknęły się spod kontroli, co doprowadziło do Wielkiego Terroru. W powieściach
zawarte są także osądy w stosunku do głównych aktorów wydarzeń rewolucyjnych,
czego dość spektakularny przykład stanowi Histoire du marquis de Saint-Alban –
zapisana w zeszycie krążącym z rąk do rąk wśród korespondentów powieści epistolarnej Sénaca de Meilhan – która odsyła czytelnika tego utworu do modeli klasycznej opowieści historycznej (à la César Vichard Saint-Réal lub Marie-Madelaine
de La Fayette), pamiętnika (według modelu Louisa de Rouveroy de Saint-Simona)
czy też rozwijającej się od końca XVII w. formy powieści-pamiętnika.
2. Emigranci często wyrażają zakłopotanie, spowodowane tym, jak postrzegają
swoje relacje z czasem: wydają się w nim zawieszeni, między minioną epoką, która
do nich należała, a porządkiem przyszłości, którego nie potrafią określić. Ów stan
rzeczy wywołuje ogólne refleksje na temat czasu historycznego, ale częściej skłania
bohaterów powieści do zastanawiania się nad ich własną pozycją, podmiotów odseparowanych od uwarunkowań, od których zależało całkowicie ich społeczne
bytowanie. Większość postaci odbiera tę swoją sytuację jako godną pożałowania,
z rzadka jedynie traktując ją jako okazję, by poddać gruntownej weryfikacji wartości i przekonania, jakimi dotąd kierowali się w swej egzystencji wśród ludzi. Rozpoznajemy wówczas echa tradycji utopii, gdzie zostają sztucznie stworzone warunki do renegocjacji i reewaluacji takich wartości. To jakby doświadczenie wydarzeń
opisanych w Wyspie niewolników Pierre’a de Marivaux, lecz tym razem w kontekście
świata ukazywanego jako rzeczywisty.
3. W przestrzeń określoną przez sytuację emigrantów wślizgują się też inne
modele zarejestrowane w tradycji literackiej. Tak jest np. z budującymi największe
napięcie motywami charakterystycznymi dla tragedii klasycznej, jak choćby przymusowe rozłączenie lub bratobójcza walka. Z lamentum, nostalgią i żalem, a więc
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z tonacją oczywistą dla utworów o tematyce emigracyjnej, współgrają nadane tym
opowieściom formy narracyjne właściwe dla uzewnętrznienia tego, co subiektywne
(opowieść w pierwszej osobie, korespondencja, dialogi).
4. Emigranta określa się jako wyobcowanego ze swego kraju, ale też jako obcego wśród nowego otoczenia, które zmusza go do pamiętania o własnej odrębności.
Przypomina to sytuację protagonistów opowieści podróżniczych w wydaniu filozoficznym (jak np. w utworach Josepha-François Lafitau, Louisa Armanda de La
Hontan, Cornéliusa de Pauwa, Guillaume’a-Thomasa Raynala czy Denisa Diderota),
a także powieści opartych na modelu relacji podróżników. Z tym że emigrant z okresu rewolucji francuskiej ma to do siebie, że z racji swej pozycji, zarówno politycznej,
jak i materialnej, bardzo chętnie eksponuje wszelkie jakże szlachetne składniki swej,
poniżonej przez wydarzenia, tożsamości. Podobnie jak podróżujący misjonarz, naukowiec, handlarz czy filozof – emigrant patrzy na obcy świat pod wpływem własnej,
jasno określonej i ograniczonej perspektywy; jednak ta specyficzna perspektywa –
mocno nadwyrężona przez rewolucyjne okoliczności – skłania go do trzymania się
swych przekonań i uprzedzeń z tym większą zawziętością. Próba, na którą został on
wystawiony, jest szczególnie trudna, a wychodzą z niej zwycięsko tylko najszlachetniejsi – powieści dostarczają ich przykładów w obfitości, m.in. markiz de Saint-Alban
czy Constance w Trois femmes pani de Charrière.
Podczas gdy Sénac de Meilhan zawarł doświadczenie losów emigranta w jednej
z pierwszych powieści emigracyjnych w literaturze francuskiej, inny wygnany arystokrata refleksje o ostatnich wydarzeniach historii Francji przedstawiał w świetle
swego osobistego położenia. Mowa o Essai historique, politique et moral sur les
révolutions anciennes et modernes considérées dans leurs rapports avec la Révolution française François-René Chateaubrianda z 1797 roku. Nie ma tu miejsca na
rozpatrywanie dwuznacznego charakteru sądów o rewolucji, wyrażonych w tym
dziele przez młodego pisarza z punktu widzenia jego angielskiej emigracji7. Warto
jednak podkreślić kilka rozwiniętych w owym eseju trafnych intuicji o osobistym
doświadczeniu wygnania, a przede wszystkim o jego konsekwencjach dla dotkniętych nim jednostek, jak i – całkiem ogólnie – dla przyszłych społeczeństw.
Z jednej strony, znajdujemy w dziele liczne zwierzenia osobiste, np. w tonie
pierwszych zdań:
Gdy opuszczałem Francję, byłem młody, a cztery lata nieszczęścia mocno mnie postarzyły. Żyjąc
od czterech lat z dala na wsi, bez przyjaciela, z którym mógłbym porozmawiać, bez nikogo, komu mógłbym się zwierzyć, pracując za dnia, by się utrzymać, w nocy pisząc to, co mi dyktowały smutek i refleksja, udało mi się nakreślić ten esej. Zdaję sobie sprawę z jego wad. Jeśli moje „ja” często w nim powraca, to dlatego że zabrałem się do pisania dla siebie i tylko dla siebie. Wszędzie dostrzeżemy nieszczęśnika mówiącego do siebie samego. Jego myśli błądzą od tematu do tematu, od wspomnienia do
wspomnienia. Nie kieruje nimi zamiar napisania książki, lecz jedynie potrzeba codziennego rejestrowania przygód intelektualnych, uczuć i przemyśleń. To subiektywne „ja” daje o sobie znać wszystkim
autorom, którzy prześladowani przez ludzi spędzili żywot z dala od nich. Samotnicy żywią się własnym
sercem, tak jak zwierzęta pozbawione pokarmu żywią się własnym ciałem8.

7
8

Zob. J.-M. R o u l i n, Chateaubriand, L’exil et la gloire. Du roman familial à l’identité littéraire dans
l’œuvre de Chateaubriand. Paris 1994, s. 121–155.
F.-R. d e C h a t e a u b r i a n d, Essai historique, politique et moral [...]. W: Essai sur les révolutions. –
Le Génie du christianisme. Texte établi, présenté et annoté par M. R e g a r d. Paris 1978, s. 37.
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Los emigranta jest więc najpierw smutną i samotną próbą, doświadczoną
w najgłębszych obszarach intymności przez odrzucony podmiot, który Chateaubriand nie waha się porównać do pariasa takiego, jakiego niedługo przedtem,
w 1790 r., przedstawił Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre w noweli La
Chaumière indienne.
Ale z drugiej strony, autor eseju zaznacza już w samym tytule komparatystyczny charakter zamierzonego projektu pisarskiego, gdzie rewolucja francuska, chociaż
wyjątkowa, jest zestawiona z innymi rewolucjami, zarejestrowanymi w historii
ludzkości. Nie chodzi teraz o sytuację jednostek w danym splocie wydarzeń, tylko
o wymiar historii powszechnej. Zresztą Chateaubriand podkreśla też, że te najświeższe wydarzenia dotknęły z równą siłą pojedyncze osoby, jak ogół społeczeństwa,
czy nawet społeczeństw w Europie:
Można mówić o sprawach przeszłości, ale kto nie patrzy bezinteresownie na aktualne wydarzenia,
powinien milczeć. A gdzie można znaleźć w Europie bezstronnego obserwatora? Wszyscy od chłopa do
króla zostali tak samo wplątani w tę zadziwiającą tragedię9.

Dużo później, rzucając retrospektywne spojrzenie na minione półwiecze, autor
Pamiętników zza grobu wróci do tych wydarzeń, ukazując owe doświadczenia w perspektywie nie indywidualnej, lecz publicznej i nawet historycznej: „Odmienioną literaturę, którą szczyci się wiek dziewiętnasty, przyniosły emigracja i wygnanie”10.
Uogólniające intuicje Chateaubrianda znalazły rychło potwierdzenie w rozwoju
wydarzeń, m.in. za sprawą powstania kościuszkowskiego, które – jak już wcześniej
zauważyliśmy – nadało figurze emigranta nowy wymiar i nowe właściwości, natychmiast uchwycone w literaturze. Proces ten zaczyna się we Francji od tragedii Pierre’a de La Montagne L’Orphelin polonais wystawionej w 1801 r. na scenie Théâtre
de la République. W ślad za owym inaugurującym dziełem namnożą się „polskie”
opowiadania, powieści, dramaty i melodramaty. We wszystkich tych utworach
dostrzegamy oznaki pewnej paryskiej „polonomanii”11, niemal zawsze związanej
z postacią emigranta, której istnienie w rzeczywistości potwierdzą powstania listopadowe i styczniowe, przyczyniając się do jej umocnienia w sferze wyobraźni.
W XIX-wiecznej Francji Polacy stali się zdecydowanie najliczniejszymi i najbardziej
reprezentatywnymi wcieleniami figury emigranta z jego dziwnym i jakby niedookreślonym statusem. Pojawiają się we freskach współczesnego społeczeństwa stworzonych przez Honoré de Balzaca, Gustave’a Flauberta lub Guy de Maupassanta,
a także w dziełach licznych autorów, o których rzadko się dziś pamięta. Ci Polacy to
9
10
11

Ibidem, s. 43.
F.-R. d e C h a t e a u b r i a n d, Pamiętniki zza grobu. Wybór, przekł., koment. J. G u z e. Warszawa 1991, s. 272.
Oto kilka przykładów ukazujących losy oraz obraz emigrantów polskich we Francji: H.-L. C o i f f i e r
d e V e r f e u, Ouliana ou l’Enfant des bois (1801); J.-L. L a c r o i x d e N i r é, Ladouski et Floriska
(1801); Ch.-A.-G. P i g a u l t d e l ’ É p i n o y (Pigault-Lebrun), Métusko (1802); R.-Ch. G u i l b e r t
d e P i x é r é c o u r t, Les Mines de Pologne (1803); H. d e L a M a i s o n f o r t, L’Héritière polonaise
(1809); M.-A. B a r t h é l e m y - H a d o t, Stanislas Zamoski ou les Illustres Polonais (1811); anonimowe dzieło Les Réfugiés polonais ou tout pour l’amour et la beauté (1820) oraz M. F r o i s s e n t,
Weissenfelt ou les amours de deux jeunes Polonais (1822). Zob. F. R o s s e t, Drzewo Kraków. Mit
polski w literaturze francuskiej 1573–1896. Przeł. K. B ł o ń s k i. Kraków 1997, s. 190–211. Zob.
też J. W. B o r e j s z a, Piękny wiek XIX. Warszawa 1990.
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książęta lub biedacy (jak w powieściach hrabiny Sophie de Ségur Les Deux nigauds
oraz Le Général Dourakine albo też w Prostocie serca Flauberta), lekarze bądź aptekarze o dziwacznych mocach (Halpersohn w Krzywym zwierciadle historii współczesnej Balzaca czy Marowsko w Piotrze i Janie Maupassanta), artyści (Steinbock w Kuzynce Bietce Balzaca), zadziwiająco piękne kobiety, które przemierzały cały kontynent
(hrabina Labinska w Awatarze Théophile’a Gautiera), szaleńcy (Les Aventures de
Ladislas Bolski Victora Cherbulieza) – wszyscy zaś inspirowani zarówno przez liczne
przykłady emigrantów mniej lub bardziej anonimowych, których Francuzi spotykali niemal codziennie w swym otoczeniu, jak i przez znane, wręcz emblematyczne
osobistości: wielkich artystów (jak Adam Mickiewicz czy Fryderyk Chopin) bądź intrygujących mistyków (jak Józef Hoëné-Wroński lub Andrzej Towiański).
Te postacie odsłaniają szerszy wachlarz losów i dużo większe zróżnicowanie
społeczne niż pierwotni francuscy emigranci rewolucyjni. Przyjmując ochoczo te
cechy, literatura nada od razu figurze emigranta mocno wzbogacony potencjał
znaczeniowy. W tej perspektywie fakt, że tak wiele wśród powieściowych emigrantów pochodzi z Polski, nie jest obojętny. Zapisują się oni w długim szeregu, zakorzenionym w ostatnich dziesięcioleciach wieku XVI, kiedy to Polska zyskała wyeksponowane miejsce we francuskim zestawieniu reprezentacji geograficznych oraz
etnicznych w Europie.
Jeśli chodzi o geografię, Polska była postrzegana jako kraina odległa, często
kojarzona z kresami „naszego”, tj. chrześcijańskiego, obszaru, jako niesprecyzowana przestrzeń o bezkresnym horyzoncie, której granice są w permanentnym ruchu;
jako kraj zarazem ostatni z „naszych” i pierwszy z „nienaszych”. Tymczasem na
początku XIX w. określenie geograficzne a przynajmniej geopolityczne Polski stało
się nie tylko trudne do uchwycenia, ale i zgoła bezpodstawne. Polscy emigranci są
więc postaciami reprezentującymi rzeczywistość geopolityczną zdegradowaną (a
może wysublimowaną?) do statusu abstrakcji. W tym sensie to idealni bohaterowie
fikcyjni, których obecność w tekstach pozwala na odbiór czysto literacki czy semiotyczny, jakby niezależnie od kwestii naśladowania rzeczywistości.
We francuskim obrazie Polski w wymiarze politycznym obserwujemy także przekształcenia po okresie wielkich przemian polityczno-społecznych. Dawniej Polska
oglądana z Francji była postrzegana jako dziwne państwo, na wpół monarchia, na
wpół republika, gdzie sejm wybierał króla i to nierzadko wśród kandydatów obcych.
Ten system momentami wydawał się obiecujący i godny naśladowania w monarchiach przeżywających kryzys (np. w dobie wojen religijnych we Francji), kiedy indziej
uważany był przez władców europejskich, starających się uchodzić za oświeconych,
za archaiczny i niebezpieczny (zgodnie z opinią głoszoną przez Woltera i wielu jemu
współczesnych 12). Gdy nadeszła epoka emigrantów, te zagadnienia straciły na
aktualności w odniesieniu do Polski, za to okazały się w pełni relewantne w samej
Francji, gdzie los polskich emigrantów stał się przedmiotem silnych starć między
liberałami (deklarującymi się za wspieraniem powstańców i wygnańców) a konserwatystami (zawsze nieufnymi wobec wszelakich buntowników). Np. Balzac świetnie
wykorzystuje ten motyw w Kuzynce Bietce i jeszcze bardziej w Fałszywej kochance.

12

Zob. S. F i s z e r, L’Image de la Pologne dans l’œuvre de Voltaire. Oxford 2001.
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Ale i tu obserwujemy, że emigranci polscy jako postacie literackie wnoszą zagadnienia wykraczające daleko poza pole czysto politycznych debat. Jako żywe
istoty pochodzące z umarłego kraju są jakby wcieleniem nadziei zmartwychwstania, postrzeganej w tej epoce w świetle silnych tendencji mistycznych, a także
à propos odczytywania historii wedle takiej czy innej koncepcji postępu.
Również od strony kwestii społecznych ci wywodzący się znikąd („akcja rozgrywa się w Polsce, czyli Nigdzie”) nowi emigranci inspirują nowe zagadnienia. Tu już
nie chodzi – jak w przypadku francuskich emigrantów – o arystokratów, ewentualnie otoczonych resztkami wiernej służby, którzy opuścili swój kraj na czas niełaski, zanim powrócą, by zająć częściowo lub w pełni swą poprzednią pozycję
w społeczeństwie. Ofiary kolejnych nieudanych powstań polskich to bowiem zarówno szlachcice i bogacze, jak chłopi i służący, oderwani od swych dawnych panów.
W kraju, gdzie znaleźli schronienie, będą się starali osiągnąć na nowo swój rodzimy
status społeczny, ale w zupełnie innym kontekście społeczno-politycznym, odsłaniając w ten sposób struktury i mechanizmy rządzące owym społeczeństwem.
Wreszcie odwrócenie wektora, kierunku migracji, które odnotowaliśmy, obserwując emigrantów od Sénaca de Meilhan do kościuszkowskich, otwiera w samej
literaturze francuskiej możliwość odmiennego spojrzenia na relację my–inni. Teraz
nie mamy już do czynienia z Francuzami, którzy w tekstach francuskich skierowanych do Francuzów pozostają Francuzami w krajach obcych, gdzie losy ich
rzuciły, ale z „innymi”, odkrywającymi we Francji rzeczywistość obcą im (znaną
jednak czytelnikom tych dzieł). Owszem, będąc okazami owej nieszczęsnej, opisanej przez Chateaubrianda sytuacji wygnańców, ci „inni” cieszą się zazwyczaj sympatią przyjmującego ich społeczeństwa, ale zauważmy też, że w środowisku,
w którym się znaleźli, budzą mimowolnie u tubylców uczucie zadowolenia z siebie,
dostarczając im okazji do kultywowania miłosierdzia, współczucia, hojności i do
dokonywania cnotliwych uczynków.
Widzimy więc, jak emigrant w ubiorze polskim stał się doskonałą postacią
powieściową, promieniująca znacznie poza zakresem ustalonym przez specyficzną
koniunkturę historyczną i polityczną Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jawi się jako
niemal alegoryczne wcielenie niedookreślonego i jego tajemnic, wzbogaca obszar
powieści o pewien egzotyzm, związany ze słabo znanym pochodzeniem i nieco innymi praktykami obyczajowymi, przedstawiając jednocześnie lub odnawiając niektóre z najszlachetniejszych wartości niesionych przez literaturę co najmniej od
średniowiecza: godność i bohaterstwo (któremu nieszczęście nadaje zawsze większą
wartość), wierność, miłość do ojczyzny i nadzieję odkupienia.
To, co się wydarzyło od Sénaca de Meilhan do Kościuszki, to w rezultacie dużo
więcej niż odwrócenie wektora. To znaczący etap głębokiej ewolucji, na którą, kończąc nasze rozważania, można spojrzeć w istotnej dla emigrantów perspektywie
relacji do czasu. Bohaterowie powieści Sénaca de Meilhan żyją w zawieszeniu
między przeszłością, za którą tęsknią, a niepewnym jutrem. Patrzą na czas retrospektywnie, widząc przyszłość jedynie jako przywrócenie starego porządku. Z myślą o realizacji tego celu markiz de Saint-Alban wraca potajemnie do Francji, by
zaciągnąć się w szeregi armii książąt walczących z republikanami. Jego śmierć nie
jest zatem tylko oczekiwanym zakończeniem typowej fabuły powieściowej. Ilustruje to, co nieraz powtarzał markizowi, swemu młodemu pupilowi, naczelnik de
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Longueil: że stary świat musi ulec zmianie i że powrót do status quo ante nie jest
pożądany ani nawet możliwy.
Podobnie jak bohaterowie powieści Sénaca de Meilhan, przedstawieni we francuskich fikcjach XIX-wiecznych polscy emigranci trwają w oczekiwaniu, lecz przedmiot ich nadziei, ich ojczyzna, jest jeszcze bardziej wątpliwy, skoro został de facto
unicestwiony. Uosabiają samą nadzieję, samo pożądanie, brak i pragnienie, które
zaspokoić mogą jedynie w wymiarze symbolicznym: w sztuce i w poezji, w mistycznych wzlotach, w praktykach quasi-magicznych lub we wspomnieniach. Koniec
końców przestaje być ważne, czy są oni Polakami i nawet czy są prawdziwie emigrantami. Wystarczy, że nadają ludzki kształt i metaforyczne znaczenie pojęciom
emigracji i wygnania, które właśnie w tej formie leżą u podstaw owej „odmienionej
literatury, którą szczyci się wiek dziewiętnasty”.
Abstract
FRANÇOIS ROSSET University of Lausanne
THE FIGURE OF ÉMIGRÉ: LITERAL AND NOVELISTIC MEANING
The author of the paper analyses the evidence for the appearance of the word émigré in the French
language and the changes of its scope of meaning. Initially, this word referred to a person, mostly an
aristocrat, who escaped from France in the times of the French Revolution. With time, the lexeme
started to be used to name a person forced to leave their home country oppressed by a military and
political force, a defender of freedom that represents various social strata. The change took place
mainly as a result of the Polish experience of the end of the 18th century—the Kościuszko Uprising and
partitions of Poland. The lexical perturbations were accompanied by a revision of the French people’s
attitude towards Poland and Poles. The French attention was captured by weirdness of country system
and geopolitical situation, but also by devotion, heroism, high ethics, and love for freedom. The direction of the changes is confirmed by the French novel writings of the times.
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WIELKA DAMA OŚWIECENIA KSIĘŻNA IZABELA CZARTORYSKA
W BLASKU TEATRU, TEATRALIZACJI I MEDIÓW
Wiersz na Dzień Wielkich Imienin Księżny Izabeli Czartoryskiej z okoliczności otworzenia pierwszy raz w tenże sam dzień teatrum polskiego, pióra Józefa Bielawskiego, fligel-adiutanta buławy wielkiej litewskiej 1, został ofiarowany solenizantce
w formie wolantu 19 XI 1765:
Przyjm, Wielka Księżno, do rąk to pisanie
Któreć ma Muza niesie na wiązanie,
I pozwól, aby dzień Twego imienia
Był hasłem do scen polskich otworzenia;
I tym się bardziej w ojczyźnie swej wsławił,
Że pierwszy widok Warszawie wystawił.
Co Cię Elżbieto stąd czeka za chwała,
Gdy o tym będzie potomność wiedziała;
Ty, której wielkość nie tak [z] urodzenia,
Jako [z] cnót godna tego przeznaczenia,
I której pamięć wtenczas chyba zginie,
Kiedy już Wisła z swych źrzódeł wypłynie.
Czy mógłżem więcej w mym pokornym stanie
Nad nieśmiertelność dać Ci na wiązanie? 2

1

2

Zob. T. K a n t e l e c k a, T. K o s t k i e w i c z o w a, Józef Bielawski (1739–1808). W zb.: Pisarze
polskiego oświecenia. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a, Z. G o l i ń s k i. T. 1. Warszawa 1992. Ocena
komediopisarstwa Bielawskiego także w: D. R a t a j c z a k o w a, Komedia oświeconych. Warszawa
1991, passim.
J. B i e l a w s k i, Wiersz na Dzień Wielkich Imienin Izabeli Czartoryskiej [...]. Drukarnia Mitzlerowska. Warszawa 19 XI 1765. Informacja o druku w: L. B e r n a c k i, Teatr, dramat i muzyka za
Stanisława Augusta. T. 2: Notatki i studia. Lwów 1925 (przedruk typograficzny: 1979), s. 382. Tekst
cyt. za: J. J a c k l, Litteraria. W zb.: Teatr Narodowy 1765–1794. Red. J. K o t t. Oprac. J. J a c k l
[i in.]. Warszawa 1967, s. 346.
Zob. też imieninowe gratulacje dla księżnej pióra F. K a r p i ń s k i e g o (Do Jaśnie Oświeconej
Księżny JejMci Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, jenerałowej ziem podolskich, w dzień imienin jej)
i F. D. K n i a ź n i n a (Do księżny) w zb.: Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku.
Wstęp, wybór, oprac. B. W o l s k a, B. M a z u r k o w a, T. C h a c h u l s k i. Warszawa 2011. Zob.
ponadto: Wiersze Józefa Koblańskiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego – zapomnianych poetów
oświecenia. Wybór, przygot. tekstów, wstęp, koment. E. A l e k s a n d r o w s k a. Wrocław 1980. –
Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego oświecenia. Oprac. T. K o s tk i e w i c z o w a, Z. G o l i ń s k i. Warszawa 1981 (wiersze F. D. Kniaźnina, F. Dzierżykraja
Morawskiego i innych poetów). – Czartoryscy. Wiersze poświęcone rodowi Czartoryskich na łamach
„Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem. Wstęp, oprac. M. P a w l a t a.
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Ów listopadowy dzień – zakończony prześwietną imieninową fetą „najznakomitszych osób królewskiego Domu”: trzech Wielkich Elżbiet związanych ze Stanisławem Augustem – był zarazem dniem dramaturgicznego debiutu autora powinszowania3. Wystawienie jego komedii Natręci w Operalni Saskiej przed premierową
publicznością, przepełniającą w „nadzwyczajnym ścisku wszystkie piętra, zakamarki i przedsionek teatru”, zapoczątkowało dzieje Teatru Narodowego („Król był
ojczystej sceny zaprowadzenia twórcą”4), wpisanego przez monarchę w program
reformowania Rzeczypospolitej5. Ogromnego zainteresowania i aspiracji widzów nie
zmniejszyła informacja o płatnych biletach, która pojawiła się po raz pierwszy na
polskim afiszu teatralnym6.
Królewski wymiar uroczystości podkreśliły wersy Prologu z okoliczności otworzenia pierwszej komedii polskiej, recytowane w części inaugurującej spektakl przez
Talię, muzę komedii, zstępującą na scenę z siedziby Apollina7. Już w tym momencie podniesione w górę żyrandole jaśniały blaskiem lamp, oświetlających kilkukondygnacyjną widownię oraz scenę, wyposażoną w stosowną dekorację, prezentującą w prologu Parnas, który stał się pierwszym, uszlachetniającym planem
wystawienia, w akcie III zaś wyobrażającą przyległy bezpośrednio do teatru Ogród
Saski, dobrze znany stołecznej publiczności 8. Była to „unarodowiona” zmiana
w stosunku do oryginału Moliera, sytuującego akcję w paryskim Ogrodzie Luksemburskim9. W zasobach Operalni nie było kompletu kulis o tej tematyce, dlatego

3

4

5

6
7

8
9

Red. nauk. B. W o l s k a. Łódź 2011 (wiersze K. N. Sapiehy, A. Naruszewicza, A. Korwin Kossakowskiego, G. Piramowicza, F. Oraczewskiego).
Trzy Elżbiety to: Branicka z Poniatowskich, Czartoryska z Flemmingów, Lubomirska z Czartoryskich. Opis ich relacji z królem w: T. K o s t k i e w i c z o w a, Pamiętniki Stanisława Augusta na
nowo odkryte. Warszawa 2015, s. 64–69. Opis premiery w: „Wiadomości Warszawskie” 1765, nr 88,
z 20 XI. Przedruk w: J. J a c k l, Teatr i życie teatralne w gazetach i gazetkach pisanych (1763–1794).
W zb.: Teatr Narodowy 1765–1794, s. 466–469. Elżbieta Czartoryska przyjęła imię swej prababki,
Izabeli z Morsztynów Czartoryskiej – zob. A. A l e k s a n d r o w i c z, Izabela z Flemmingów Czartoryska (1746–1835). W zb.: Pisarze polskiego oświecenia, t. 3 (1996), s. 609–638. – Z. W o j t k o ws k a, Saga rodu Czartoryskich. Pomoc researcherska J. P i a s e c k a. Warszawa 2020, s. 171–199.
W. B o g u s ł a w s k i, Dzieje Teatru Narodowego na trzy części podzielone oraz Wiadomość o życiu
sławnych artystów [...]. Cz. 1. Warszawa 1820 (wyd. fotooffsetowe, z posłowiem S. W. B a l i c k i e g o:
Warszawa 1965), s. 1.
Zob. M. K l i m o w i c z: Kształtowanie się i źródła polskiej doktryny teatralnej w latach 1765–1767.
„Pamiętnik Literacki” 1963, z. 3; Dramat modernizacji I Rzeczypospolitej w teatrze polskiego oświecenia. W zb.: Teatr Narodowy w służbie publicznej. Marzenia i rzeczywistość. Praca zbiorowa pod
kier. A. K u l i g o w s k i e j - K o r z e n i e w s k i e j. Warszawa 2007. – K. W i e r z b i c k a - M i c h a ls k a, Teatr w Polsce w XVIII wieku. Warszawa 1977, s. 77–80.
Afisz teatralny Natrętów w: B e r n a c k i, op. cit., t. 2, s. 10. Zob. też P. K ą k o l, O teatrze zawodowym w osiemnastowiecznym Gdańsku. Wokół gdańskiego afisza. Gdańsk 2009, s. 157–217.
Podobnie brzmi anons reklamowy Natrętów w „Suplemencie” do „Gazety Warszawskiej” z 19 III
1766: „Komedia najpierwsza z polskich grana na teatrum JKMci [...]” – zob. S. G r z e s z c z u k,
D. H o m b e k, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 4, cz. 2. Red.
Z. G o l i ń s k i. Kraków 2000, poz. 7192.
Zob. B. K r ó l - K a c z o r o w s k a, Teatr dawnej Polski. Budynki, dekoracje, kostiumy. Warszawa
1971, s. 75–76. – Z. R a s z e w s k i, Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977, s. 59–64.
Zob. B o g u s ł a w s k i, op. cit., cz. 1, s. 2. – R a t a j c z a k o w a, op. cit., s. 60–74. – A. K u l i g o ws k a - K o r z e n i e w s k a, Dwieście czterdzieści lat Teatru Narodowego (1765–2005). Wstęp w zb.:
Teatr Narodowy w służbie publicznej, s. 6.
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Szymon B. Zug przygotował na premierę nowy, „warszawski”, zestaw dekoracji,
oddających klimat stolicy10.
Synchronia miejsca scenicznego z miejscem realnym i z warszawską metaforyką dedykowanego królowi Prologu oraz ze stołecznymi aluzjami imieninowego
wiersza dla Czartoryskiej służyła wyrazistości i zespoleniu komunikatu scenicznego z rzeczywistością zewnętrzną. Zwracała uwagę zarówno na „Najjaśniejszego
i Najpotężniejszego Pana Stanisława Augusta”, jak też na sytuację jego uroczystego przejazdu ulicami stolicy, na aplauz szpalerów mieszkańców oraz na stłoczonych
widzów obecnych w teatrze, a także na adresatkę imieninowego wiersza – Izabelę
Czartoryską, w ten sposób wyróżnioną oficjalnie i towarzysko, która już od tego
momentu będzie obiektem stałego zainteresowania publiczności 11. Wygłoszenie
laudacji w miejscu publicznym wobec szerokiego audytorium nadało pochwale
wysokie znaczenie. Po wystawieniu komedii „z powszechną od przytomnych spektatorów pochwałą” 12 nastąpił powrót do bezpośredniej gloryfikacji panującego
Stanisława Augusta w Epilogu rzeczonym przez aktora po otwarciu teatrum polskiego13. Z kolei muza poezji, w sposób równie zaszczycający, skierowała swą deklamację do Izabeli, mianując ją patronką otwarcia narodowej instytucji kultury
i wieszcząc dar nieśmiertelności (nie można wykluczyć, że Bielawski przepowiadał
ten dar raczej sobie, marząc, iż zostanie uwieńczony laurem poetyckim14). Od tej
premiery nazywano Czartoryską opiekunką sztuki scenicznej, „nad którą polskie
theatrum nie ma większej protektorki”15 – jak napisał w dedykacji tłumacz francuskiej komedii Jeana-François Regnarda Demokryt (1775). Podobnym tonem brzmi
dedykacja ofiarowanego księżnej przekładu rosyjskiego dramatu Prześladowanie
(1778)16. Literaci wskazywali także jej mecenat i patronat nad powstaniem utworów
oraz nad ich realizacjami teatralnymi; tu szczególnym przykładem są inspirowane
przez nią osiągnięcia dramaturgiczne Franciszka Dionizego Kniaźnina.
Słynny inauguracyjny spektakl wyróżniło znaczenie dla kultury17, wprowadzenie polskiej wersji francuskiego oryginału i zespolenie mediów scenicznej prezentacji w spektakl o charakterze historycznym 18. Było to doświadczenie dane po

10

11
12
13
14
15
16
17

18

Zob. B. K r ó l - K a c z o r o w s k a: Oprawa plastyczna widowisk w teatrze polskiego oświecenia
(dekoracje i kostiumy). W zb.: Teatr Narodowy w dobie oświecenia. Księga pamiątkowa sesji poświęconej 200-leciu Teatru Narodowego. Wrocław 1967, s. 207–209; Teatr dawnej Polski, s. 123.
Zob. W i e r z b i c k a - M i c h a l s k a, op. cit., s. 272. – A l e k s a n d r o w i c z, op. cit., s. 609. –
M. R u t k o w s k a, Terminologia dramatu i teatru w polskim oświeceniu. Poznań 2007, s. 645.
„Wiadomości Warszawskie” 1765, nr 88, z 20 XI; Cyt. za: K a n t e l e c k a, K o s t k i e w i c z o w a,
op. cit., s. 513.
Epilog [...]. W: J a c k l, Litteraria, s. 347–348.
Zob. J a c k l, Litteraria, s. 346, przypisy 1–2.
Tłumaczenie XX Pijarów – zob. B e r n a c k i, op. cit., t. 2, s. 222.
Tłumaczem był M. Karendowic, „oficer w wojsku rosyjskim zostający” – zob. ibidem, s. 293.
Zob. J. C i e c h o w i c z, Jak możliwa jest historia teatru. W zb.: Jak badać teatr. Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historycznoteatralnym, Kraków, 28 września 2002.
Red. M. D ę b o w s k i. Kraków 2003. – M. D ę b o w s k i, Pamięć teatru. W zb.: jw.
Przyjmujemy szerokie oświeceniowe definiowanie teatru: przedstawienie, reprezentacja, spektakl,
spektakulum, teatron, teatrum, widok, widowisko, wystawienie – zob. R u t k o w s k a, op. cit.,
s. 543–561. Pojęcie teatralizacji omawiają: D. R a t a j c z a k o w a, Galeria gatunków widowiskowych,
teatralnych i dramatycznych. Poznań 2015, s. 13–29, 266–270. – K. B r a u n, Teatralizacja: po-
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królewsku, do którego Czartoryska – adresatka premiery, powróci 20 lat później
w swoim książęcym teatrze w Puławach. W warszawskim wczesnym repertuarze
znacząca jest też typowość sztuki: synchronia żywego słowa i stosownych mediów
wizualnych. Połączenie nośników komunikowania z charakterystycznymi dla teatru
środkami przekonywania tworzyło medialność widowiska, obliczonego na reakcje
zróżnicowanej stanowo publiczności, zespolonej sytuacją wspólnego odbioru 19.
O reakcjach widzów mówili zarówno saski agent Johann Christoph Heine, jak i sam
Bielawski – ten ostatni ustami bohaterów komedii Dziwak, wystawionej rok później20. Premiera Natrętów podobała się także damom – księżna Maria z Lubomirskich
Radziwiłłowa pisała w listach o swym najwyższym podziwie dla aktorów, dodając,
iż „pierwsze to przedstawienie zgromadziło ogromną publiczność”21. Dostrzeżenie
zróżnicowania społeczności odbiorców w spektaklu premierowym stało się dla
Czartoryskiej wartością ukierunkowaną na przyszłość. W późniejszej działalności
ujawni się jej umiejętność inspirowania i tworzenia nowych form oraz sposobów
komunikowania, a także upowszechniania treści historycznych, patriotycznych
i moralnych, coraz bogatszych środków wypowiedzi i przekazu. Znaczenie powołania Teatru Narodowego rozpatrzymy również z perspektywy osoby niechętnej
przedsięwzięciu – szpiega Johanna Heinego, administratora Pałacu Saskiego. Jego
raporty są relacją osobną, nie mającą związku ze społecznością widzów, pozostają
jednak źródłem uznawanym za wiarygodne. Mimo niechęci, dostrzegł on, jak już
wspomniano, dobrą grę zespołu i powszechne zadowolenie publiczności. Donosił
o wydarzeniu w swych raportach oraz listach, rozważając zadania i możliwości
przyszłego oddziaływania publicznej instytucji kultury22.

19

20

21
22

granicze życia i teatru. „Tematy i Konteksty” nr 7 (2017), s. 46–57. Terminy: „medium” i „multimedium” rozpatrujemy w oparciu o badania przedstawione w pracy E. K o t a r s k i e g o Kultura
medialna średniowiecza. Europa łacińska (Warszawa 2017, s. 14–15, 263–280). Autor pisze:
„Media jako nośniki informacji i wartości miały i mają swoje miejsce w kulturze, kreują bowiem
dobra kultury, rozpowszechniają je. [...] Media zachowują zdolność tworzenia nowych jakości,
nowych wartości kształtujących kulturę” (ibidem, s. 14).
Zob. K. D m i t r u k, Problemy publiczności literackiej w dawnej Polsce. W zb.: Publiczność literacka
i teatralna w dawnej Polsce. Red. H. D z i e c h c i ń s k a. Warszawa 1985, s. 37–39. – K o t a r s k i,
op. cit., s. 7–20. – M. P a r k i t n y, Nowoczesność oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej
drugiej połowy XVIII wieku. Poznań 2018, s. 58–59, 62–64.
J. Ch. H e i n e, Raporty szpiega saskiego. W: W. Z a w a d z k i, Teatr we wspomnieniach i listach.
W zb.: Teatr Narodowy 1765–1794, s. 635–639. Jest to przedruk obszernych fragmentów z wyd.:
J. Ch. H e i n e, Teatr Narodowy 1765–1766. Raporty szpiega. Przeł., oprac. M. K l i m o w i c z.
Wstęp Z. R a s z e w s k i. Warszawa 1962. Wersja zdigitalizowana wydania z r. 1962 w: Cyfrowa
Biblioteka Narodowa Polona. Korzystamy tu zarówno z przedruku Zawadzkiego, jak i z tekstu
w cBN Polona oraz z fragmentów czy cytatów znajdujących się w pracach badaczy oświecenia, za
każdym razem zaznaczając, na jakim źródle się opieramy.
Wpływ premiery na publiczność był zaskakująco silny, natychmiast zapamiętywano role aktorów,
np. podczas drugiego wystawienia Natrętów (21 XI) – jak pisze A. M a g i e r (Estetyka miasta stołecznego Warszawy. Wrocław 1963, s. 257–258. Cyt. za: Z a w a d z k i, op. cit., s. 644) – „zasłabła
aktorka. Spośród publiczności zgłosił się »jeden z dworskich hetmana Branickiego«, który oświadczył, że komedię, widzianą poprzednio, zna na pamięć i zastąpi chorą aktorkę. Ubrano go w kobiece suknie, a że był śliczny chłopiec, odegrał rolę z powszechnym aplauzem”.
M. R a d z i w i ł ł o w a, listy do hetmana J. K. Branickiego i do ks. A. W. Betańskiego, z 20 XI 1765.
Cyt. za: B e r n a c k i, op. cit., t. 2, s. 383.
H e i n e, Raporty szpiega saskiego (w: Z a w a d z k i, op. cit.).
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Pragnienie uświetnienia dnia 19 listopada premierowym spektaklem można
uzasadniać obchodzoną właśnie uroczystością rodzinną: na dzień ten przypadała
bowiem, oprócz imienin Elżbiety – Izabeli Flemminżanki, czwarta rocznica jej ślubu z księciem Adamem Kazimierzem Czartoryskim, generałem ziem podolskich23.
Należał on, podobnie jak król, do grona współtwórców projektu polskiego teatru,
w którym to projekcie brali udział Ignacy Krasicki oraz inni członkowie fundacji w tym celu założonej24. Na kilka miesięcy przed premierą książę, w apartamentach Pałacu Błękitnego, przygotowywał do występu w Natrętach debiutujący polski
zespół aktorski25. Czartoryscy rozpoczęli w tej warszawskiej siedzibie prestiżową
działalność – wspólny mecenat nad sztukami pięknymi26. Księżna Izabela była
protektorką, obserwatorką, a może również uczestniczką tej szkoły aktorstwa scenicznego. Książę Adam także doskonalił tekst pierwszej polskiej komedii, przypuszczalnie wraz z wierszami dedykacyjnymi dla króla i księżnej. Jego własna twórczość
dramaturgiczna, obok rozważań teoretycznych o sztuce scenicznej, przyczyniła się
do powstania w kręgu rodzinnym przyjaznej aury dla sztuki teatru. Wpływała na
zainteresowanie księżnej repertuarem scenicznym Szkoły Rycerskiej, wystawiającej
polskie komedie księcia Adama oraz dramaty w języku francuskim. Zadaniem
i funkcją teatru było tu „udoskonalenie człowieka”. Jako osoby zaprzyjaźnione ze
środowiskiem Szkoły „księżna Czartoryska i księżna marszałkowa Lubomirska
prezentowały kadeckim aktorom, jak mają odgrywać role kobiece”27. Pamiętnikarze,
a wśród nich Julian Ursyn Niemcewicz, ze szczególną estymą wspominają uroczyste wystawienie Panny na wydaniu: „w styczniu 1771 r. na scenie pojawiły się damy
i kawalerowie z otoczenia Stanisława Augusta jako aktorzy”28. Niewątpliwie w tej
szczególnej obsadzie aktorskiej nie zabrakło Izabeli Czartoryskiej. Mimo zamknięcia w r. 1773 sceny kadeckiej korespondenci ukazujących się w Warszawie (i w innych miastach) „gazetek” rejestrowali obecność księżnej podczas kolejnych uroczystości Szkoły29. Jak już wspomniano, wspólne zaangażowanie małżonków Czartoryskich będzie po latach inspirowało ich puławsko-sieniawskie inscenizacje30.
23
24

25
26
27

28
29

30

Zob. A l e k s a n d r o w i c z, op. cit., s. 609–610.
Zob. M. K l i m o w i c z, Początki teatru stanisławowskiego. Warszawa 1965, s. 15–17. –
T. J. P o k r z y w n i a k, wstęp w: Komedie Ignacego Krasickiego. Poznań 1994. – I. K a d u l s k a,
Ignacy Krasicki do publiczności polskiego teatru. „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2002, nr 1, s. 9–15.
Zob. H e i n e, Raporty szpiega saskiego (w: Z a w a d z k i, op. cit.), s. 632. – W i e r z b i c k a - M ic h a l s k a, op. cit., s. 87.
Zob. Z. L i b e r a, Problemy polskiego oświecenia. Kultura i styl. Warszawa 1969, s. 204.
A. F r a n k e, Teatr Korpusu Kadetów – kilka uwag. W zb.: Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej. Ludzie – wartości – kultura materialna. Red. nauk. E. W i c h r o w s k a, A. W d o w i k. T. 2.
Warszawa 2019, s. 527–528.
Ibidem, s. 528–529.
Gazety pisane i informacje tygodniowe z Warszawy, wyjątkowo z innych miast [...] (28 II 1781 –
datacja według E. Rabowicza). Bibl. Jagiellońska, rkps 6799 II. Cyt. za: K. M a k s i m o w i c z,
Refleksja nad życiem, kondycją ludzką i sensem egzystencji: „Do Ignacego Potockiego, pisarza lit[ewskiego], po śmierci żony jego, Elżbiety z książąt Lubomirskich”. W zb.: Czytanie Karpińskiego.
Red. B. M a z u r k o w a, T. C h a c h u l s k i. T. 1. Warszawa 2017, s. 311–314.
Zob. Z. Z a h r a j ó w n a, wstęp w: A. K. C z a r t o r y s k i, Komedie. Oprac. Z. Z a h r a j ó w n a.
Warszawa 1955. – J. P e z d a, Przeszłość przyszłości. Historia zbiorów rodzinnych opowiedziana przez Władysława Czartoryskiego. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN” t. 58 (2013),
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Dodajmy też, że bezpośrednia edukacja sceniczna – aktorska – Izabeli rozpoczęła się wcześniej, przed dedykowaną jej listopadową premierą. Odkrycie kreatywnej magii kostiumu i sprawczej siły „przyjmowania roli” wiązało się z przeżyciami
na trasie poślubnego wojażu małżonków Czartoryskich. 16-letnia księżna włożyła
na czas podróży mundur oficera regimentu księcia generała, co było wejściem
w świat zabawy i „zamazywaniem tożsamości”31. Droga paradnego orszaku nowożeńców wiodła przez Frankfurt nad Menem, gdzie oczekiwano wówczas młodego
króla Danii, mającego się udać do nadreńskiego kurortu. Władze miasta wraz
z mieszkańcami, widząc wszystkie ikoniczne sygnały przybycia gościa, czyli wspaniałość wjeżdżającej świty oraz osobę „młodzieńca” w mundurze, przypominającego figurą i delikatnością duńskiego króla, rozpoczęły uroczystość powitania władcy.
Podniosłe mowy i hołdy zwierzchności municypalnej, aplauz rzeszy mieszkańców,
gra orkiestr wojskowych, iluminacje – cały ten splendor kierowano do Izabeli, która w swym ukostiumowaniu stała się dla zgromadzonych „königliche Majestät”.
W tym spektaklu uroczystego „wjazdu” jakiekolwiek wyjaśnienia nie odnosiły skutku, gdyż obywatele-odbiorcy byli przekonani o autentyczności całej akcji32. Kulminacja powitania nastąpiła w chwili, gdy z tłumu wyszła piękna dziewczyna i padłszy do nóg „króla Danii” przedstawiła swą rozpaczliwą suplikę w sprawie służącego w wojsku duńskim brata. Teraz już świat na placu we Frankfurcie musiał
bezwzględnie wrócić do swego porządku. Izabela weszła do komnat, zdjęła mundur
(przebranie? już kostium do roli?) i włożyła piękną balową suknię, co w sposób
naturalny, wizualnie, wyjaśniło i zakończyło kłopotliwą sytuację. Mieszkańcy zrozumieli, a prośba pięknej dziewczyny dotarła za pośrednictwem księżnej do adresata i została spełniona. Tę narrację o pierwszej roli Izabeli przypomniał, na podstawie jej pamiętników, Ludwik Dębicki – monografista Puław. Dodał też, że podobny scenariusz miał miejsce w nieodległej Moguncji33. Relacja z tych wydarzeń
wskazywała znaczenie wykonawcy, kostiumu i publiczności, czasu i miejsca akcji –
podstawowych elementów teatru.
Wracając do wczesnych warszawskich występów scenicznych księżnej, chcemy
przywołać jej ważniejsze role w teatrze świata i sceny, dzięki którym zbudowała
fenomen swej artystycznej osobowości i talentu.
Już 17 I 1765 Izabela Czartoryska pojawiła się u boku małżonka na scenie
warszawskiego teatru wojewody Michała Kazimierza Ogińskiego w komedii uświetniającej urodziny króla. Występowi towarzyszył koncert na dwoje skrzypiec i flet,

31

32

33

s. 112–127. – D. S t a n i s ł a w c z y k, Twórczość dramatyczna Adama Kazimierza Czartoryskiego.
Red. nauk. W. W a l e c k i. Kraków 2013. – E. W i c h r o w s k a, wstęp w zb.: Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, t. 2.
J. R y b a, „Maskarady architektoniczne”. W zb.: Literatura – historia – dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej. Red. T. C h a c h u l s k i, A. G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z.
Warszawa 2006, s. 388–389.
Zob. J. L i m o n: Aktorzy. W: Między niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze. Gdańsk 2002,
s. 213–217; Piąty wymiar teatru. Gdańsk 2006, s. 13–30. – W. D u d z i k, Karnawały w kulturze.
Warszawa 2005, s. 103–115.
L. D ę b i c k i, Puławy 1762–1830. Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na
podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie. T. 1: Czasy przedrozbiorowe. Lwów 1887,
s. 92–96. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona.
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a po spektaklu i uroczystej kolacji „strzelano z dział, »puszczano rakiety i kule
świetlne«”34. Wkrótce, w marcu, grała (obok księcia) rolę amantki w komedii z repertuaru Comédie Française. Była to okolicznościowa gala w pałacu księcia Aleksandra Sułkowskiego z okazji imienin Kazimierza Poniatowskiego – podkomorzego koronnego, królewskiego brata35. Podniosły charakter fety podkreślono biciem
z armat i nocnym pokazem fajerwerków. Zwykle podczas takich uroczystych imprez
towarzyskich wzmacniano przekaz dramatyczny środkami artystyczno-widowiskowymi, tj. efektami wokalno-muzycznymi i akustycznymi (najczęściej salwami, artyleryjską kanonadą) oraz dynamiką sztuki ogniowej – barwnymi fajerwerkami
i świetlnymi napisami na tle wieczornego nieba36. Innym rodzajem spektakli prywatnych były wieloelementowe festyny – teatralizacje „pod obłokiem”, w których
uczestnicy, zachowując swój magnacki status, wykonywali czynności odbiegające
od ich codziennego rytuału. Teatralizacje plenerowe zwyczajowo obejmowały zaszczycające przybycie, uroczysty posiłek (np. „in Templo Dianae”), aktorskie odśpiewanie kantat „w duchu russowskim”, przejazdy gości-uczestników gondolą wiślaną
i spacery do wsi, w których celebrowano wesela chłopskie z muzyką, tańcami,
konkursami. Przykładowo, w sierpniu 1765 król, jako główny widz i uczestnik
plenerowego widowiska, przybył do Młocin w towarzystwie dam, prowadząc Izabelę w pierwszej parze37. Festyn-teatralizacja składał się z kolejnych dworsko-wiejskich
części. Nie można wykluczyć wpływu schematów tych widowisk na podobne inscenizacje organizowane po latach przez Czartoryską na Kępie w Puławach. Rysunki
Jana Piotra Norblina de la Gourdaine z 1802 r. utrwaliły wspólną zabawę gości,
domowników i okolicznych mieszkańców w rzeczywiste życie wiejskie (zwózka żyta,
praca w kuźni, pranie, przędzenie, rąbanie drew). Brak tam natomiast elementów
dworskiej galanterii, takich jak opera, koncert ukrytej kapeli, powitanie bogini Hebe
i antycznych Gracji, etc. Zabawa na Kępie w gospodarstwo, jako teatralizacja wiejskich zajęć, była autentycznym sąsiedzkim spotkaniem mieszkańców pałacu z wieśniakami, mającym duże znaczenie społeczne38.
Od chwili uroczystego otwarcia sceny narodowej uwyraźnia się w działaniach
Izabeli Czartoryskiej, jak już stwierdzono, aktywna więź ze sztuką teatru. Towarzyszyła tej postawie dobra relacja z wykonawcami, poświadczona później koleżeńską
wręcz pamięcią o świecie aktorskim tamtego czasu. Po latach, w listach do córki,
Marii Wirtemberskiej, Izabela wspomina z uśmiechem (i z ploteczkami o makijażu
madame Sophie Leuiller i innych) prywatne spotkania z artystami z zespołu wło-

34
35
36

37
38

K l i m o w i c z, Początki teatru stanisławowskiego, s. 24. Klimowicz cytuje tu list J. Ch. H e i n e g o
z 23 I 1765 (Bibl. Polska w Paryżu, rkps 57).
Zob. K l i m o w i c z, Początki teatru stanisławowskiego. – J a c k l, Teatr i życie teatralne w gazetach
i gazetkach pisanych (1763–1794), s. 454.
Zob. I. K a d u l s k a, Magia ogni kunsztownych w spektaklach plenerowych XVIII wieku. W zb.:
Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura, magia. Red. D. K o w a l e w s k a, A. R o ć k o, F. W ol a ń s k i. Warszawa 2018, s. 99–114. – A. N o r k o w s k a, Miasto w piśmiennictwie polskiego
oświecenia. Bydgoszcz 2019, s. 260–290.
Zob. K l i m o w i c z, Początki teatru stanisławowskiego, s. 119–122.
Zob. B. K r ó l - K a c z o r o w s k a, Budynki teatrów, dekoracje i kostiumy w Warszawie XVIII stulecia. W zb.: Teatr Narodowy w dobie oświecenia, s. 886–887. – R a t a j c z a k o w a, Galeria gatunków
widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, s. 23–25. – B r a u n, op. cit., s. 47, 52.
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skiego w pałacu w Wilanowie oraz ujmujące zachowanie antreprenera teatralnego,
Karola Tomatisa39. Ta zażyłość skłania do zastanowienia, czy wcześniejsze doświadczenia teatralne księżnej miały wpływ na Czartoryską-aktorkę, zaangażowaną na
krótki czas do zespołu przygotowującego premierę Natrętów. Heine komunikował
w liście z 16 X 1765: „Musiała jednak zmienić nazwisko na Czartyńska, inaczej nie
otrzymałaby miejsca ani roli”40. Mieczysław Klimowicz opatruje ten list uwagą, że
nazwisko księżnej nie pojawia się ani razu w źródłach teatralnych tego okresu. Nazwisko jej zapisano w formie: „Czartyńska”, nie podając imienia. Kwestię tę
zarejestrował jedynie Heine41. Dalej saski szpieg powściągliwie ujawnia, iż aktorka
pochodziła z „Sacra Familia” i z tego powodu zmienione nazwisko szybko zniknęło
ze spisów. Milczenie skrywa jej emploi, imię i pełną tożsamość. Przyjęcie supozycji,
iż ową aktorką była 19-letnia Izabela, która pragnęła wystąpić w spektaklu inauguracyjnym, lecz napotkała zrozumiały opór rodziny, pozwoliłoby wyjaśnić, dlaczego spośród trzech Elżbiet tylko jej dedykowano przedstawienie, a także poznać
powód opuszczenia wielkiej fety przez urażoną królewską siostrę – Elżbietę Branicką, trzecią Wielką Elżbietę42.
Kolejne reprezentacje Teatru Narodowego umożliwiały bywalcom stałą obserwację zarówno wykonawców, jak i całego audytorium (którą ułatwiało oświetlenie w czasie spektaklu po obu stronach rampy), oraz publiczną ocenę43. Ujawniła
się też różnorodność reagowania na przyjemność, połączoną z pożytkiem, oferowaną w przedstawieniach przez teatr44. Uczestnictwo jako wartość przypisana do
scenicznych występów z wolna kierowało uwagę księżnej na aktorskie sposoby prezentowania, na ekspresję, wspomagającą perswazyjność wygłaszanych treści. Łączyło się to z refleksją Czartoryskiej nad wyglądem, przekonującym do wypowiadanych słów, z korygowaniem swojego realnego wizerunku w przygotowaniu do
„roli w teatrze życia”, wynikało ze związków z teatrem, ale też z modelowania własnej
osoby zgodnie ze sztuką portretową45. Przygotowaniem do scenicznych ról i dobre39

40
41
42

43
44

45

Zob. Korespondencja rodzinna. Listy do Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej od matki Izabeli.
1784–1800. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona. Bibl. Czartoryskich, rkps 6137 II, k. nlb. (list
pisany z Puław): „Tomatis i Pani Tomatis wraz z innymi domownikami bywali w Wilanowie u księcia
wojewody, który lubił Włochów »gdzie pamiętam, że Tomatis dawał mi praliny«”.
Cyt. za: K l i m o w i c z, Początki teatru stanisławowskiego, s. 163.
Zob. ibidem.
Zob. H e i n e, Teatr Narodowy 1765–1766. Raporty szpiega (cBN Polona), s. 10. – K l i m o w i c z,
Początki teatru stanisławowskiego, s. 163, 314. – Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965.
Warszawa 1973, s. 108. Braniccy, zainteresowani spektaklem, otrzymali listowne sprawozdanie
od ks. Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej. Zob. też P. K a c z y ń s k i, Dwie na słońcach swych
przeciwnych – boginie... Konflikt Izabeli Czartoryskiej z Elżbietą Lubomirską w ujęciu literackim po
1945 roku. W zb.: Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku. Red. A. R o ć k o, M. G ó r s k a.
Warszawa 2017, s. 425–440.
Zob. H e i n e, Teatr Narodowy 1765–1766. Raporty szpiega (cBN Polona). Heine tłumaczy rozmaite zachowania widzów przepełnieniem stojącego parteru.
Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Przyjemność w XVIII wieku, perspektywa leksykologii, semantyki,
estetyki. W zb.: Przyjemność w kulturze epoki rozumu. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a. Warszawa
2011, s 293–311. – B. J u d k o w i a k, Przyjemność w teoriach dramatyczno-teatralnych i jej osiemnastowieczne rewizje. W zb.: jw., s. 229–241. – N o r k o w s k a, op. cit., s. 158–169.
Zob. M. C i e ń s k i, Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej
w latach 1770–1830. Wrocław 2000, s. 50–52.
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go odbioru przez otoczenie była też praca nad opanowaniem zasad tańca, a także
ćwiczenia pod kierunkiem maestra Dovinié, „pierwszego z najsłynniejszych metrów
do tańca, zostającego u dworu księżnej generałowej Czartoryskiej”46. Osiągniętą
harmonię wyglądu i gestyki połączonej ze sposobem mówienia, objaśniania i wartościowania dostrzegali, również w czasach późniejszych, goście poznający w towarzystwie księżnej Świątynię Sybilli47. Jako odbiorcy i słuchacze byli oni wzruszeni
połączeniem patriotycznych treści z ekspresją mowy i ciała: „wdzięku słów, wyrazu
twarzy i oczów, zawsze stosownie do przedmiotu... jeżeli mówiła o ojczyźnie”48.
Debiut teatralno-towarzyski Czartoryskiej rozpoczął czas jej wpływu na literaturę, czas powstawania jej literackich wizerunków, czas dalszych okazjonalnych wierszy jej poświęconych, czas malowania jej portretu komplementującą poezją49. Wobec
obfitości takich utworów zdołamy tylko fragmentarycznie dopełnić listę wskazanych
tu już tomów i edycji interpretujących dzieła poetów składających w ten sposób hołd
księżnej50, choć niewątpliwie istnieje potrzeba zebrania literatury przedmiotu, dokumentującej stan badań nad jej znaczeniem w dziele polskiego oświecenia51.
Jako spektator teatralny Czartoryska wkrótce znalazła się w tak rzadkiej roli
„pierwszego widza”, szanowanego przez starożytnych, ważnego dla scentralizowania

46

47

48

49

50

51

M a g i e r, op. cit., s. 136. Cyt. za: Z a w a d z k i, op. cit., s. 644–645. O sławnym w Europie „baletniku” Dovinié, znanym też jako Dovini (właśc. Louis d’Auvigny), pisał ze Stuttgartu do A. Tyzenhauza jego nadworny kapelmistrz L. Sitański – zob. B. M a m o n t o w i c z - Ł o j e k, Tancerze króla
Stanisława Augusta 1774–1798. Początki polskiego baletu. Warszawa 2005, s. 53. Zob. też A. R eg l i ń s k a - J e m i o ł, Droga do teatralnej formy tańca w XVIII wieku. W: Formy taneczne w polskim
teatrze jezuickim XVIII wieku. Poznań 2012.
Problem wyznaczania i realizowania wartości, trwanie przy nich w postawach postaci literackich
i twórców omawia T. K o s t k i e w i c z o w a w referacie: Osiemnastowieczne projekty antropologiczne: od oświecenia ku długiemu trwaniu, wygłoszonym on-line podczas konferencji Z warsztatów badaczy oświecenia (26 XI 2020).
F. P r e k, Czasy i ludzie. Wrocław 1959, s. 184. Cyt. za: H. J u r k o w s k a, Pamięć sentymentalna.
Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej. Warszawa 2016, s. 369.
Zob. L i b e r a, op. cit., s. 219–220, 266. – T. K o s t k i e w i c z o w a, Kobiety w liryce Kniaźnina.
W zb.: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie. Red. I. M a c i e j e w s k a,
K. S t a s i e w i c z. Olsztyn 2008, s. 75–88. – M. P a t r o, Okolicznościowy bukiet poetycki dla mistrzyni wdzięków i cnoty: „Na urodziny księżny Izabeli Czartoryskiej”. W zb.: Czytanie Kniaźnina.
Red. B. M a z u r k o w a, T. C h a c h u l s k i. Warszawa 2010.
Zob. E. R a b o w i c z, Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł. Wrocław 1965. – J. P l a t t,
Sielanki i poezje sielskie Adama Naruszewicza. Wrocław 1967. – T. K o s t k i e w i c z o w a, Kniaźnin
jako poeta liryczny. Wrocław 1971. – M. N e s t e r u k, Z. R e j m a n, wstęp i komentarze w:
J. P. W o r o n i c z, Pisma wybrane. Warszawa 1993. – A. A l e k s a n d r o w i c z: Izabela z Flemmingów Czartoryska (1746–1835); Prawdziwie rycerskie igrzyska. W zb.: Rok 1809 w literaturze
i sztuce. Red. B. C z w ó r n ó g - J a d c z a k, M. C h a c h a j. Lublin 2011, s. 137–150. – C i e ń s k i,
op. cit., passim. Zob. też edycje – poprzedzone wstępami – w serii „Biblioteka Pisarzy Polskiego
Oświecenia” oraz interpretacje w tomach serii „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”.
Potrzebę badania twórczości literackiej Czartoryskiej dostrzegają G. B o r k o w s k a, M. C z e rm i ń s k a i U. P h i l l i p s, autorki monografii Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik (Przekł. tekstów U. Phillips: M. M o s a k o w s k i. Gdańsk 2000, s. 37–38, 183).
Zob. też J. S o w i ń s k i, O uczonych Polkach. Warszawa–Krzemieniec 1821, s. 162–163. Cyt. za:
J. K o w a l, Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805–1806 i 1815–1830). Rzeszów 2017,
s. 156–157.
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antycznej widowni. Sytuacja odbioru ułożyła się wszakże inaczej. W marcu 1767,
gdy kończyła się antrepryza Stanisława Augusta, księżna po raz ostatni zasiadła
w Operalni. Była jedynym widzem. Najpewniej zajęła miejsce w prosceniowej loży
ambasadora Nikołaja Repnina, „pierwszej od sceny, po stronie królewskiej”, którą
cechowała agresywna kolorystyka i boczne usytuowanie52. Boczna perspektywa
loży powodowała pewną deformację obrazu scenicznego i zniekształcenie odbioru
gry aktorskiej, co wynikało z obowiązujących reguł ustawienia artysty na scenie.
Repnin, świadom tych mankamentów utrudniających oglądanie spektaklu, podjął
decyzję o przebudowie loży, co zapisał w swej szyfrowanej depeszy rezydent saski –
radca Ludwig von Gablenz53, oceniając to głównie jako część planu przejęcia antrepryzy przez ambasadora54. Ta wyjątkowa sytuacja, obok spostrzeżeń dotyczących
skutków braku publiczności i jej ożywionych reakcji, stanie się elementem refleksji Czartoryskiej, zawsze nastawionej na sytuację odbioru55. Spektakl, który tu
przypominamy, miał też inne konteksty. W tymże marcu 1767, w środę popielcową,
występ francuskiej trupy Josse Rousselois został opłacony przez Repnina, zapraszającego na przedstawienie tylko księżną i pracowników ambasady. Szpieg saski
Heine szybko doniósł o politycznych intencjach Repnina i o złych opiniach na temat
tej sytuacji, notował ów fakt także angielski dyplomata James Harris56. Dla Czartoryskiej, ceniącej klasycystyczną paryską i „warszawską” Comédie Française, był
to spektakl z wysokiego repertuaru, szanowany przez teatry europejskie, kształtujący gusty oświeconych elit57.
Już wkrótce, w maju 1768, Czartoryscy rozpoczęli swą kolejną, blisko roczną,
podróż do Francji i Anglii, będącą czasem i terenem doświadczeń kulturowych,
kontynuowanych w wojażach lat późniejszych58. Duże uznanie Izabeli Czartoryskiej
dla francuskiego repertuaru zadecyduje o spędzaniu wieczorów wiosną owego roku,
a następnie jesienią 1773 w Paryżu na przedstawieniach Comédie Française, która przeniosła swą siedzibę do Pałacu Tuileries, zachowując tradycyjnie narodowy
klasycystyczny repertuar. Paryskie doświadczenia teatralne księżnej są udokumentowane imiennym biletem do małej loży Comédie Française na dzień 16 X 1773.
W rachunkach podróżnych księżnej zachowało się nadto rękopiśmienne pokwito-

52
53
54
55

56

57
58

H e i n e, Teatr Narodowy 1765–1766. Raporty szpiega (cBN Polona), s. 9.
Zob. K l i m o w i c z, Początki teatru stanisławowskiego, il. 11, po s. 144.
Zob. Gazety pisane z Warszawy r. 1767, sygn. 583 I, k. 32. W: J a c k l, Teatr i życie teatralne
w gazetach i gazetkach pisanych (1763–1794), s. 485–486.
Zob. wypowiedzi I. C z a r t o r y s k i e j w: B. Z a l e s k i, Żywot księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Cyt. za: A. W h e l a n, Izabela Czartoryska – fety, jarmarki i amour propre. W zb.: Słynne
kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, s. 261–274.
Zob. streszczenie raportów szpiegowskich Heinego w: J a c k l, Teatr i życie teatralne w gazetach
i gazetkach pisanych (1763–1794), s. 485, przypis 2. Zob. też J. H a r r i s, Dziennik pobytu w Polsce
(1767). W zb.: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców. Oprac., wstęp W. Z a w a d z k i.
T. 1. Warszawa 1963, s. 303.
Zob. Teorie dramatyczne oświecenia francuskiego. Przeł., oprac. E. R z a d k o w s k a. Wrocław
1958, s. 17. – R a t a j c z a k o w a, Komedia oświeconych, s. 60–61.
Zob. A l e k s a n d r o w i c z, Izabela z Flemmingów Czartoryska (1746–1835), s. 610–614. –
R. D a m p c - J a r o s z, Wpływ włoskich podróży na działalność Anny Amalii von Sachsen-Weimar-Eisenach i Izabeli Czartoryskiej. W zb.: Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku. Red.
A. R o ć k o. Warszawa 2014, s. 201–214.
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Izabela Czartoryska, Rachunki podróżne: rachunek za małą lożę w Comédie Française w Paryżu
z 16 X 1773 (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, MNK 17 - rkps - 6077 - IV t. 4, k. 151)
Foto Archiwum Fotograficzne MNK – Jarosław Cyganik

wanie do tegoż biletu za dostawienie czterech krzeseł, uzupełniających wyposażenie loży. Spektakl oglądano więc w grupie towarzyskiej59.
Bezpośredni odbiór i znajomość klasycystycznego repertuaru francuskiego
dochodzi do głosu w późniejszych obszernych notatkach Czartoryskiej o dramatach
i europejskich dramaturgach; wzbogaciło to także jej wiedzę warsztatową o aktorstwie scenicznym60.
Zagraniczne podróże umożliwiły też księżnej wybory repertuarowe. „Wiadomo59
60

Zob. Bibl. Czartoryskich, rkps 6077, t. 4.
Notatki w: Bibl. Czartoryskich, rkps 3035 III; rkps 6070 III. Autorka niniejszego artykułu dziękuje Panu Profesorowi J a n u s z o w i P e z d z i e z Uniwersytetu Jagiellońskiego za udostępnienie Inwentarza rękopisów Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie (Oprac J. N o w a k, J. P e z d a.
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ści Warszawskie” donosiły w 1768 r., iż w Brukseli stała się widzem indywidualnie
ustalającym repertuar. Na osobistą prośbę Czartoryskiej, oczekującej przyjazdu
małżonka, aktorzy brukselscy przygotowali, cieszącą się już od roku popularnością
w Paryżu, angielską dramę mieszczańską Edwarda Moore’a The Gamester, w wersji francuskiej: Beverley, ou le Joueur anglais. Korespondent „Wiadomości” rejestrował w „Suplemencie” książęcą gratyfikację dla brukselskich aktorów61. Dodajmy, iż wystawiony w Warszawie blisko 10 lat później (lipiec 1777), promowany przez
Czartoryską, Bewerlej, czyli Gracz angielski stał się jednym z największych sukcesów warszawskiego teatru; wznawiano go co parę lat62. Jak pisał w Dziejach teatru
Wojciech Bogusławski, „po premierze cała Warszawa przez kilka tygodni tylko o tym
rozmawiała”63. Wybór i wystawienie tego repertuaru wiązały się z inicjatywą obojga Czartoryskich – Franciszek Barss dedykował swój przekład dramy Moore’a
„staranną i piękną prozą” księciu Adamowi 64. W okresie przygotowań księżna
Czartoryska wraz z marszałkową Lubomirską uczyły początkującą Agnieszkę Truskolaską, obsadzoną w roli pani Bewerlej, aktorstwa, wzorowanego na klasycystycznych przykładach gry Clairon (Claire-Josephine Légris de Latude) i Madeleine
Arnould, najsławniejszych, zdaniem pamiętnikarki Anny Nakwaskiej, artystek
paryskich. Styl gry Clairon był znany i akceptowany w Warszawie; wcześniej artystka, utraciwszy angaż w Paryżu, przesłała na ręce Stanisława Augusta (za pośrednictwem Repnina) wykaz swych ról, prosząc o zatrudnienie w Polsce65. Ze
względów finansowych prośba nie została zaaprobowana. Zarazem pod wpływem
publiczności mieszczańskiej stopniowo odchodzono od deklamacyjnego stylu gry;
w czasie pracy księżnej z Truskolaską nad kolejną główną rolą (w tragedii Meropa
Woltera, wystawionej w r. 1792) przyjmowano model „gry naturalnie natchnionej”,
charakteryzującej styl Marie Dumesnil – następczyni Clairon66.
Spotkania z kulturą europejską owocowały w postawie Czartoryskiej refleksją
nad samodzielnym precyzowaniem „nowych sposobów życia i organizacji kultury”,
a także poszerzały obszary jej wiedzy67. W Londynie księżna przeżyje fascynację
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Kraków 2020) i za naukową pomoc w kwerendzie źródłowej w zbiorach Bibl. Czartoryskich w Krakowie.
„Wiadomości Warszawskie” 1768, nr 77, z 24 X, „Suplement”. Podajemy za: J a c k l, Teatr i życie
teatralne w gazetach i gazetkach pisanych (1763–1794), s. 488–489.
Zob. J. K o t t, Główne problemy teatru w dobie oświecenia. W zb.: Teatr Narodowy w dobie oświecenia, s. 15.
B o g u s ł a w s k i, op. cit., cz. 1, s. 13.
F. B a r s s, Bewerlej, czyli Gracz angielski. Tragedia w pięciu aktach. W zb.: Drama mieszczańska.
Oprac. J. P a w ł o w i c z o w a. Warszawa 1955, s. 35–37, 127–228. (Jest to przekład dramy Moore’a
z francuskiej przeróbki B. J. Saurina.)
Wykaz ról aktorki Clairon (tu dwa wpisy ręką króla, koniec 1766 r.). Arch. Jabłońskie, rkps A/178b,
chap. VI, nr 12. W: K. W i e r z b i c k a, Źródła do historii teatru warszawskiego od roku 1762 do
roku 1833. Cz. 1: Czasy stanisławowskie. Wrocław 1951, s. 98.
Zob. M. D ę b o w s k i: wstęp w: E. M u r r a y, O aktorach i grze teatralnej / Des acteurs et du jeu
theatral. Przeł., oprac. M. D ę b o w s k i. Kraków 1991, s. 10–20; Trzy szkice o aktorstwie tragicznym
w dobie oświecenia i klasycyzmu. Kraków 1996, s. 70–72; Francuskie konteksty teatru polskiego.
Kraków 2001, s. 145–146.
Zob. A. A l e k s a n d r o w i c z: Izabela z Flemmingów Czartoryska (1746–1835), s. 610–611; Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość. Lublin 1998, s. 165–298.
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twórczością dramatyczną i koncepcją wielkiego teatru Williama Szekspira oraz
osjanicznym kultem postaw rycerskich68.
Jej podziw dla Szekspira wyzwolił potrzebę lektury dzieł wielkiego dramaturga
i upamiętnienia, jako wizualnego przekazu, zawartych w nich treści uczuciowych
o zakodowanej wartości emocjonalnej i znaczeniu symbolicznym69. Dokumentuje
więc księżna sferę swych przeżyć esejem stanowiącym własne odczytanie tragedii
Romeo i Julia, gromadzeniem osobistych przedmiotów-pamiątek genialnego autora,
subskrypcją jego dzieł i poznawaniem związanych z nim miejsc, takich jak nagrobek dramaturga, galeria poświęconych mu obrazów czy dom aktora szekspirowskiego Davida Garricka70. Portret Szekspira i stojące obok krzesło, przywiezione
do kraju, eksponowane w Puławach, budują jako całość niewerbalny komunikat
wskazujący na czczonego artystę teatru. Pamiątka ma wielką siłę przekazywania
treści ważnych dla Czartoryskiej, która w swych notatkach przytaczała myśli autora Hamleta, fragmenty jego dramatów, własne rozważania nad jego oceną postaw71.
Tak powstawał zróżnicowany przekaz, łączący literaturę dramatyczną, miejsca
pamięci oraz przedmioty kultowe – pamiątki, portrety, wydania utworów i obszerne osobiste komentarze interpretujące arcydzieła 72. Zarazem można dodać, że
Czartoryska zapisywała uwagi o innych autorach, takich jak Jean de La Fontaine,
Jean-François Marmontel, Molier, Jean-Jacques Rousseau, a także o artystach
malarzach; tu wyróżnia się notatka o słynnym obrazie Leonarda da Vinci Portrait
ou Tableau fait par Leonardo, przywiezionym właśnie z Włoch przez syna księżnej
Adama Jerzego73.
Po zagranicznych wojażach, jak i w przerwach między nimi, księżna kontynuuje swój aktorski udział w przedstawieniach stołecznych teatrów prywatnych.
W życiu kulturalnym socjety występuje co tydzień wraz z grupą arystokratycznych
aktorów-amatorów we francuskim repertuarze prywatnego teatru Stanisława Augusta i w théåtre de société Magdaleny z Lubomirskich Sapieżyny. Rozwój prywatnych teatrów należących do arystokracji warszawskiej możemy datować na schyłek
lat siedemdziesiątych. Na datowanie pozwala nam m.in. zachowana akwarela
Norblina z 1778 r., przedstawiająca Czartoryską w roli ogrodniczki Marianne w operze komicznej Antonia M. Sacchiniego La Colonie, z librettem Pietra Metastasia;
włoska wersja opery znana jest pod tytułem L’isola d’amore. Utwór należał do
najnowszego, cenionego w Europie repertuaru; skomponowany zaledwie cztery lata
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Zob. A l e k s a n d r o w i c z, Izabela Czartoryska, s. 165–299. – Z. G o ł ę b i o w s k a, W kręgu Czartoryskich. Wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVIII i XIX wieku. Lublin 2000. – R. B u tt e r w i c k, Stanisław August a kultura angielska. Przeł. M. U g n i e w s k i. Warszawa 2000,
s. 165–213.
Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Sentymentalizm. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1996. – Oświeceniowe zapisywanie pamięci. Red. M. C h a c h a j, A. T i m o f i e j e w. Lublin 2019. Zob. też A. C i e ń s k i,
Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981, s. 10–12.
Zob. A l e k s a n d r o w i c z, Izabela Czartoryska, s. 261–278.
Zob. I. C z a r t o r y s k a, Extraits et Mélanges de différents genres pour La Maison Gothique à Pulavy, 1809. Bibl. Czartoryskich, rkps 6070 III, t. 3 (1782–1820), s. 22, 35–59 n.
Zob. A. A l e k s a n d r o w i c z, Kult Szekspira i Osjana na dworach Czartoryskich. W: Izabela Czartoryska, s. 261–298.
Bibl. Czartoryskich, rkps 3035 III, s. 90.
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J. P. Norblin, Izabela Czartoryska w roli ogrodniczki Marianne (1779/80)
(akwarela ze zbiorów dawnych Gabinetu Rycin BUW, nr inw. zb.d. 7867)

wcześniej w Londynie, był wystawiany kolejno w Lizbonie, Paryżu, Mannheim,
Brukseli, Wiedniu, Esterhaz, Kopenhadze i innych miastach74. Warszawski spektakl La Colonie w pałacu księżnej Sapieżyny wspominał Adam Jerzy Czartoryski:
partie śpiewane wykonywali „księżna Radziwiłłowa z domu Przeździecka, z bardzo
pięknym głosem, moja matka [Izabela Czartoryska], pan Wojna, późniejszy ambasador w Rzymie, i generał artylerii Brühl”75. Zarówno generała Alojzego Brühla, jak
74
75

Zob. I. M a m c z a r z, Les Intermédes comiques italiens au XVIII siècle, en France et en Italie. Paris
1972, s. 555–572.
A. J. C z a r t o r y s k i, Pamiętnik. T. 1. Kraków 1904, s. 17–18. Cyt. za: Z a w a d z k i, op. cit.,
s. 647–648. Zob. też I. K a d u l s k a, Helena Radziwiłłowa – korespondentka z Arkadii. W zb.:
Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie.
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i szambelana Franciszka Wojnę ceniono jako znakomitych muzyków amatorów76.
Śpiew Czartoryskiej zachwycał brzmieniem czystym i silnym, połączonym z delikatną barwą. Jeden ze słuchających notował, że głos jej uznawano za dorównujący „pierwszym w Europie kastratom”. Zaraz też dodawał niechętnie: „Ale wiele do
tego pomogło, że to księżna i Czartoryska, i Adamowa”77.
Prezentowana akwarela Norblina mistrzowsko utrwala zarówno aktorski wdzięk
księżnej w roli Marianny, jak i charakteryzację oraz odpowiedni do tej roli kostium,
który przypomina zwyczajny, lecz powabny ubiór: całość zdobiona wstążkami,
dopasowany staniczek, udrapowana baskinka w talii, tiulowy fartuszek, spódniczka na rogówce o długości powyżej kostki, odsłaniająca „nieporównaną nóżkę”78,
nieduży kapelusik na podwyższonej fryzurze, pantofelki z przesuniętym ku przodowi obcasem, co optycznie zmniejsza stopę, oraz adekwatny do roli makijaż sceniczny (róż na policzkach w kształcie serduszek). Jest to portret Czartoryskiej jako
wykonawczyni pięknych ról, zarazem popularyzatorki sztuki teatralnej w kręgach
warszawskiej elity. Pamięć o tej roli była wśród odbiorców entuzjastycznie długotrwała; w zbiorze puławskiej korespondencji z lat 1784–1800 zachował się ozdobiony purpurową pieczęcią francuski bilecik kwiatowy adresowany do Puław:
„À Mademoiselle Marianne Czartoryska, Uwielbiana Ogrodniczka”79.
Gazetki pisane z Warszawy z 1782 r. donoszą, iż „w zamku [królewskim – I. K.]
co tydzień teraz grana bywa komedia”, i podkreślają udział „księżnej Adamowej”,
zachwycającej urodą i piękną grą 80. Spośród licznych spektakli towarzyskich,
w których księżna wystąpiła, wymienić możemy tylko, notowane w źródłach przykładowo, ponowne wystawienie wspomnianej opery La Colonie w lutym 1783,
w wieczór inaugurujący prywatny teatr Stanisława Augusta na zamku81. Jednak
udział Izabeli w tym spektaklu wydaje się wątpliwy, choćby z uwagi na ówczesne
relacje Czartoryskich z królem82.
Więź z szerszą publicznością zapewniał teatr Pałacu pod Blachą. Budził on
wielkie zainteresowanie widzów, którzy już od 1798 r. „nieraz i dzień cały trawili
na zdobywaniu miejsca”. Odstępne za krzesło kosztowało kilka dukatów83. Ta sytuacja jest szczególnym przykładem oświeceniowej „komercjalizacji widowisk, odciskającej piętno na repertuarze teatralnym i przynoszącej zmianę zasad społecznego funkcjonowania teatru”84. Tu właśnie aktorami byli arystokraci, wśród nich
Czartoryska z córką Marią, także Konstancja Tyszkiewiczowa „z piękną córką
76
77
78

79
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81
82
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Zob. A. Ż u r a w s k a - W i t k o w s k a, Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta. Warszawa 1995, s. 164.
Ibidem.
S. T r e m b e c k i, Powązki. Idylla, w. 204. W: M. N a l e p a, Koncept ogrodowy i poetycki. „Powązki. Idylla”. W zb.: Czytanie Trembeckiego. Red. J. S n o p e k, W. K a l i s z e w s k i, B. M a z u r k ow a. T. 1. Warszawa 2016, s. 153–191.
Korespondencja rodzinna. Listy do Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej od matki Izabeli.
Gazety pisane z Warszawy 1782, sygn., 2037, s. 312. W: J a c k l, Teatr i życie teatralne w gazetach
i gazetkach pisanych (1763–1794), s. 538.
Zob. E. S z w a n k o w s k i, Teatry Warszawy w latach 1765–1918. Do druku przygot. M. W o s i e k.
Posł. M. M. D r o z d o w s k i. Warszawa 1979, s. 31.
Zob. Ż u r a w s k a - W i t k o w s k a, op. cit., s. 164 i 172, przypis 127.
Z. R a s z e w s k i, Bogusławski. T. 2. Warszawa 1972, s. 92.
Zob. P a r k i t n y, op. cit., s. 63.
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Anetką”. W ich repertuarze podziwiano szczególnie wystawienie Cyrulika sewilskiego w języku francuskim, najpewniej z udziałem księżnej85. Ważny był także rodzinno-towarzyski pobyt w Siedlcach u hetmanowej Aleksandry z Czartoryskich i występ
w 1786 r. w teatrze przy pałacu Ogińskich. Tu księżna mogła z satysfakcją wygłosić ze sceny moralne przesłanie, grając w Cyganach Kniaźnina86. Egzotyczny
temat życia taboru cygańskiego zaproponowała poecie Czartoryska, podpowiadająca także nowatorską, folklorystyczną inscenizację87. Scenicznym znakiem autentyczności roli starej Cyganki – wróżki Jawnuty – stał się kostium Izabeli: stylizowany czerwony szal na ramionach i nakrycie głowy. W cygańskim stroju sportretował ją Kazimierz Wojniakowski, wykształcony w Malarni Królewskiej przez
Marcella Bacciarellego. Portrety Czartoryskiej-aktorki stanowią cenną i rzadką
dokumentację teatralną oraz kulturową.
Około 1773 r. Czartoryska rozpoczęła realizację pomysłu gry-zabawy-maskarady przestrzennej, związanej z siedzibą w Powązkach88. Powązki, podwarszawskie
mokradła, które dzięki księżnej – oraz współautorowi projektu, Norblinowi – zyskały charakter wyrafinowanej magnackiej siedziby, ukostiumowanej w skromne
szaty architektury rustykalnej, to przykład „odmiennej strategii nadawania” 89.
Kompozycja przestrzeni, konstrukcja chatek, które grają swe role przypisane im
przez szyldy, to sygnał nowego myślenia księżnej – myślenia kategoriami teatralizacji, upowszechniającej określony z góry sens tych emblematów 90. Znaczenie
pańskiej siedziby, stylizowanej na pełną prostoty, ale i wyrafinowania, komunikowane jest przez struktury niewerbalne. Do zapraszanych gości przemawiają przestrzenie ogrodu, ukształtowanie krajobrazu, we wnętrzu zaś zaskakuje kontrast
między oczekiwaniem a zastanym obrazem91. Nastrojowości wiejskich wieczorów
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Zob. ibidem. Zob. też S. D u c h i ń s k a, Wspomnienia z życia Marii z książąt Czartoryskich Wirtemberskiej. Warszawa 1886, s. 163. – J. F a l k o w s k i, Księstwo Warszawskie. Obrazy z życia
kilku ostatnich pokoleń w Polsce. T. 1. Warszawa 1906, s. 58–61. – Dramat obcy w Polsce 1765–1965.
Premiery, druki, egzemplarze. Informator. [T. 1:] A–K. Praca zesp. pod kier. J. M i c h a l i k a. Red.
tomu: S. H a ł a b u d a. Kraków 2001, s. 64–65.
Zob. W i e r z b i c k a - M i c h a l s k a, op. cit., s. 269–279. – U. G ł o w a c k a - M a k s y m i u k, Aleksandra z książąt Czartoryskich Ogińska. Siedlce 2003. – A. C z y ż, Podlaska ojczyzna Tomasza
Kajetana Węgierskiego. W zb.: Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Red. I. K ad u l s k a, R. G r z e ś k o w i a k. Gdańsk 2004, s. 221–237. – A. Z i o n t e k, Aleksandra Ogińska –
życie i legenda literacka. W zb.: Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku.
Oprac., wstęp R. D m o w s k i, A. Z i o n t e k. Siedlce 2007, s. 9–44. – K. S t a s i e w i c z, Kobiece
przyjemności w XVIII wieku. W zb.: Przyjemność w kulturze epoki rozumu.
Zob. M. K l i m o w i c z, Oświecenie. Warszawa 1972, s. 286–287.
Zob. A l e k s a n d r o w i c z, Izabela z Flemmingów Czartoryska (1746–1835), s. 611–612. – R y b a,
op. cit.
M. C i e ń s k i, Przyjemności parkowe i ogrodowe w życiu i literaturze polskich oświeconych. W zb.:
Przyjemność w kulturze epoki rozumu, s. 56–57. Zob. też D. K o w a l e w s k a, Sentymentalne chaty i rokokowe chatki. W zb.: Rzeczpospolita domów. [T.] 2: Chaty. Red. K. K r a w i e c - Z ł o t k o ws k a. Słupsk 2010, s. 142–152. – J. S a w i c k a - J u r e k, Chata wiejska tematem architektury
i imprez maskaradowo-teatralnych na dworach magnackich w XVIII wieku. W zb.: jw., s. 175–184.
Zob. B r a u n, op. cit., s. 47. – J. C i e c h o w i c z, Myślenie teatrem. Gdańsk 2000.
Zob. S. T r e m b e c k i: Powązki I; Powązki. Epigramma. Zob. też A. N a s i ł o w s k a, Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego. Wrocław 1990, s. 71–114. – K o w a l e w s k a, op. cit., s. 142–153. –
S a w i c k a - J u r e k, op. cit., s. 175–183. – N a l e p a, op. cit., s. 153–191.
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towarzyszyły koncerty ukrytej orkiestry oraz iluminacje, urzekające sztuką wielobarwnych świateł, zapraszających do świata innej akcji, tysiącami lamp, odbijających się w nurcie wody. Zanotował to podróżujący po Polsce William Coxe, angielski historyk i wydawca92. Swój zachwyt relacjonował w kategoriach percepcji teatralnej: oglądania i słuchania93.
W powązkowskim projekcie niewątpliwie zwraca uwagę przygotowana przez
Czartoryską, wspólnie z grupą wykonawców, jedna z pierwszych prób żywych obrazów. Przedstawione w scenerii ogrodu Podpisanie pokoju chocimskiego było przykładem teatralizacji historycznej, wzorowanej na obrazie Bacciaerllego Pokój chocimski, która wprowadzała postaci quasi-rzeczywiste z tamtego czasu. Uczestnicy
grupy ustawionej w obrazie byli bowiem autentycznymi reprezentantami rodów
zwycięzców spod Chocimia, którzy wystąpili z odziedziczonymi sztandarami i nałożyli historyczne zbroje94. To powązkowskie doświadczenie rozwinie się w kultywowanie ojczystych dziejów w szeregu inicjatyw kulturalnych Puław i Sieniawy.
Bywająca w Powązkach liczna grupa towarzyska miłośniczek i miłośników teatru
przygotowywała występy mające sprawiać przyjemność właścicielce siedziby. Połączona wewnętrznymi więziami i wzajemnym oddziaływaniem, grupa ta rozwijała
niekonwencjonalne formy, nadając im niekiedy sens podwójnej gry95. Adam Jerzy
Czartoryski wspomina m.in. przedstawienie Piętnastoletni kochanek w powązkowskiej owczarni, reżyserowane przez Marię Teresę z Poniatowskich Tyszkiewiczową –
efektowną i ekscentryczną siostrę księcia Józefa Poniatowskiego. Przyjęła ona
w spektaklu rolę kochanka i przebrana po męsku wjechała do owczarni konno,
realizując metateatralną koncepcję bycia kimś innym w „teatrze”, który był tu
przestrzenią innych przeznaczeń. Swój talent inscenizacyjny wykorzystała adaptując komedię L’Amant anonyme pani de Genlis96.
Warto też zwrócić uwagę na inną formę teatralną – na świąteczne jasełka wystawiane w przenośnym teatrze lalek. Zachowane dwa obrazy Norblina (powązkowski olej na desce dębowej i późniejszy puławski gwasz) dokumentują ten typ tradycyjnych przedstawień łączących w jedną postać wykonawcę-animatora z teatralną
lalką. Powązkowski spektakl lalkowy posiadał zasadnicze cechy teatru: widownię
z zasiadającą publicznością oraz scenę wypełnioną „aktorami” i wyposażoną w dekorację – blejtram w funkcji tylnego prospektu z rysunkiem budynków w stylu
orientalnym. Perspektywiczną „głębię” tworzyły proporcjonalnie malejące figurki
umieszczone po bokach. Były to widowiska dla dziecięcego odbiorcy, jednak z udziałem również publiczności dorosłej – rodziców. Datowany na przełom 1779 i 1780 r.
obraz olejny przedstawia księżną Izabelę siedzącą wraz z księżniczką Marią tuż przed
kurtyną, która osłania animatorów grających lalkami. Izabela odwraca się do stojącej za nią księżniczki Teresy i coś objaśnia, gestykulując. Wyprostowana Teresa
92
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W. C o x e, Podróż po Polsce 1778. W zb.: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 1,
s. 663–664.
Zob. H. D z i e c h c i ń s k a, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski. Warszawa 1987,
s. 9–89. – K a d u l s k a, Magia ogni kunsztownych w spektaklach plenerowych XVIII wieku, s. 99–
100.
Zob. W h e l a n, op. cit., s. 273.
Zob. D m i t r u k, op. cit., s. 10–15.
Zob. A. J. C z a r t o r y s k i, op. cit., s. 17–18.
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w błękitnym kapelusiku, patrząca w górę, jest usytuowana idealnie – odpowiednio
do wysokości sceny lalkowej97 (widzowie siedzący mieli utrudniony odbiór; Norblin
utrwalił kłopotliwość tej relacji przestrzennej). Powstały kilka lat później puławski
gwasz dokumentuje korektę i refleksję księżnej nad sposobem rozmieszczenia publiczności i rozwiązaniem proksemiki teatralnej. Proporcja wysokości sceny względem
odległości usytuowania oglądających jest tu odpowiednia.
O włączaniu medium teatralnego w kształtowanie osobowości dzieci pisała
Maria Wirtemberska i pamiętał to z czasów dzieciństwa Władysław – wnuk Izabeli.
Jego wspomnienia obejmują także aktywność księżnej – animatorki wielu form
życia teatralnego w siedzibie rodowej w Puławach98.
Jak już powiedziano, po powrocie z Anglii w 1791 r., podczas trwających jeszcze obrad Sejmu Wielkiego, księżna manifestacyjnie wyrażała swą postawę polityczną. Prowadziła intensywną agitację wśród dam, organizując ich zbiorowy
protest na galerii sejmowej w dni, gdy miano omawiać politykę rosyjską99. O wyrazistości tych zaplanowanych manifestacji pisze Niemcewicz. Przypomina zwłaszcza gesty, ruchy, okrzyki księżnej, klaszczącej w dłonie, wymachującej energicznie
szalem na znak protestu100. Ten rodzaj widowiskowej manifestacji miał charakter
sytuacyjny i zarazem materialny. Wymagał obecności odbiorców-obserwatorów:
posłów patriotów, którym księżna przekazywała stanowisko grupy kobiet i swoje,
wręczając niekiedy kwiaty 101. Ta forma teatralizacji zaprezentowana w miejscu
publicznym nadawała protestowi wymiar polityczny102.
Do kategorii widowisk kulturowych inscenizowanych przez księżną w okresie
obrad Sejmu należała teatralizacja, którą można by nazwać: „powrót do sarmackich
ubiorów i wyglądów”. W przestrzeni prywatnej, podczas śniadania, zaproszeni goście
obserwowali scenę w wykonaniu Czartoryskiej. Jako osoba o wysokim znaczeniu,
przyjęła ona funkcję medium rozstrzygającego racje sporu między frakiem a kontuszem – po sarmacku przycięła ufryzowane francuskie loki księcia Kazimierza
Nestora Sapiehy 103. Akcja zmiany wyglądu, wzmocniona efektami fonicznymi,
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Obraz olejny Norblina przedstawiający spektakl teatru lalek został namalowany na prośbę króla
w 1779/80 roku. Oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym. Możliwe, że jest to ostatni wizerunek księżniczki Teresy – przed tragicznym wypadkiem. Reprodukcje obu obrazów w: H. J u r k o ws k i, Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu. Warszawa 1970, il. 32, 33, po s. 72. Zob. też
P. K a c z y ń s k i, Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – poglądy. Wrocław
2009, s. 198–199. – A. S z m u c, Czartoryscy w poezji, prozie wspomnieniowej i korespondencji
Franciszka Karpińskiego. W zb.: Wirydarz staropolski i oświeceniowy. Red. R. M a g r y ś, J. K o w a l, G. T r o ś c i ń s k i. M. N a l e p a. Rzeszów 2020, s. 450–451. Podkarpacie literackie. T. 1.
W. C z a r t o r y s k i, Losy zbiorów Czartoryskich. W: P e z d a, op. cit.
Zob. W. K a l i n k a, Sejm Czteroletni. T. 1, cz. 1. Kraków 1895, s. 148–284.
J. U. N i e m c e w i c z, Mowy sejmowe 1788–1792. Wybór, oprac., koment. A. C z a j a. Warszawa
2011, s. 224.
Zob. K a l i n k a, op. cit. – R a t a j c z a k o w a, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, s. 21.
Zob. B r a u n, op. cit., s. 47.
Zob. A l e k s a n d r o w i c z, Izabela z Flemmingów Czartoryska (1746–1835), s. 615. – K. M a k s im o w i c z, Poezja polityczna a Sejm Czteroletni. Gdańsk 2000, s. 17–18. – A. R o ć k o, Kontusz
i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej. Warszawa 2015, s. 60–70. Zob. też
Zagadki Sejmu Czteroletniego. Teksty zebrał i ustalił E. R a b o w i c z. Koment. B. K r a k o w s k i,
E. R a b o w i c z. Do druku przygot. J. K o w e c k i. Warszawa 1996, s. 163–165.
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służyła przywróceniu narodowego wizerunku, a poezja polityczna jako medium
słowne dopisała komentarze literackie104. Przedstawiona tu teatralizacja „w życiu społecznym ma zadanie zakomunikowania danej wspólnocie [...] w sposób
dobitny i wyrazisty jakiegoś zdarzenia, jego szczególnego znaczenia, przemian, [...]
wywarcie doraźnego skutku na uczestnikach, widzach”105.
Miejscem manifestacji postaw narodowych i utrwalania tożsamości kulturowej
stała się od r. 1783 siedziba Czartoryskich w Puławach106. Teatr w posiadłości rodu
cechuje dynamiczny rytm przedstawień, przygotowywanych z profesjonalną starannością i wiedzą107 – w nowoczesnej wspólnocie twórców, wykonawców i odbiorców.
Tę aktywną wspólnotę konstytuują księżna – inspiratorka i reżyser, autorzy-literaci: Adam Kazimierz Czartoryski, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Maria Wirtemberska,
jak też grono wykonawców, składające się z powiązanych rodzinnie domowników,
a także przyjaciół, przy obecności prestiżowych gości, niekiedy zaś okolicznych
mieszkańców, i w połączeniu z możliwościami scenograficznymi oraz sytuacją przestrzenną dworu. Rozwijają się tu również pozasłowne formy teatru: widowiska-maskarady plenerowe108, uporządkowane teatralizowane pochody i żywe obrazy. Zarazem w atmosferze teatralnej Puław, pod patronatem księcia Czartoryskiego, powstał
w latach 1808–1811 pionierski podręcznik estetyki gry aktorskiej, przeznaczony do
kształcenia adeptów Szkoły Teatralnej Wojciecha Bogusławskiego109.
Żywe obrazy mieszczą się w formule teatru, aczkolwiek chodzi tu wyłącznie
o ikoniczne przekazywanie treści, oparte na „rozumiejącym” oglądaniu grup osób
odtwarzających znany obraz. Odbiór żywego obrazu wymaga rozpoznania historycznego oryginału i znaczenia dzieła sztuki malarskiej110. Wykonawcy nie mają
statusu artystów; występ polega na mimetycznym ustawieniu, ukostiumowaniu,
wyposażeniu w rekwizyty – nierzadko przedmioty autentyczne, świadectwa historii.
Funkcją żywych obrazów jest przypominanie, utrwalanie oraz upowszechnianie
wiedzy i postaw111. Odbiór ma często charakter patriotycznej refleksji, odpowiednio
do treści zakodowanych w oryginale.
Do najświetniejszych ówczesnych puławskich żywych obrazów należały prezentacje na cześć księcia Józefa Poniatowskiego112. W niekompletnie zachowanych

104
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107
108
109
110

111
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Zob. Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Z papierów E. R a b o w i c z a oprac. K. M a k s im o w i c z. Cz. 1: 1788–1789. Warszawa 1998, s. 65.
Zob. B r a u n, op. cit., s. 48.
Zob. A. A l e k s a n d r o w i c z, Różne drogi do wolności. Puławy Czartoryskich na przełomie XVIII
i XIX wieku. Puławy 2011. – J u r k o w s k a, op. cit., s. 282–315.
Zob. A l e k s a n d r o w i c z, Różne drogi do wolności, s. 11–227.
Zob. J. R y b a, Maskarady oświeconych. Próba opisu zjawiska. Katowice 1998.
Zob. D ę b o w s k i, wstęp w: M u r r a y, op. cit., s. 11–16.
Ł. G o ł ę b i o w s k i (Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincjach
[...]. Warszawa 1831 áprzedruk techniką fotoofsetową: Warszawa 1983ñ, s. 96–98) porównał ten
sposób odgadywania treści żywych obrazów do szarad. Zob. też R a t a j c z a k o w a, Galeria gatunków
widowiskowych, s. 279–283.
Zob. D z i e c h c i ń s k a, op. cit., s. 32–34. – M. K o m z a, Żywe obrazy. Między sceną, obrazem
i książką. Wrocław 1995, s. 112–123. – R a t a j c z a k o w a, Galeria gatunków widowiskowych,
s. 279–280.
Zob. A l e k s a n d r o w i c z, Izabela Czartoryska, s. 109–110. – R a t a j c z a k o w a, Galeria gatunków
widowiskowych, s. 283.
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odręcznych notatkach księcia Adama Kazimierza, zatytułowanych Opisanie Tableau
w niedzielę dnia 31 stycznia 1819 w Sieniawie, czytamy o sześciu tableaux vivants
zaprezentowanych w karnawałową niedzielę „po balu migdałowym” 113. Jest to informacja zarówno o znakomitych osobach w grupach obrazowych, jak i o artystach
malarzach, których dzieła odtwarzano. Ich autorami byli Pierre Guérin, Annibale
Carracci i Rafael Santi. W najpiękniejszym z owych żywych obrazów wystąpiła Izabela – „jako Jutrzenka”114, przepasana girlandą róż. Tematyka narodowa została
utrwalona w obrazie trzecim, replikującym ilustrację okładkową Śpiewów historycznych Niemcewicza.
Funkcję edukacyjną żywych obrazów wspomina też wnuk Izabeli – Władysław
Czartoryski:
urządzała moja babka częste zabawy, złożone nie tylko z tańców i gier, ale i z przedstawień teatralnych,
z żywych obrazów itp., do których zawsze przedmioty z życia narodowego wybierano [...].

I dalej relacjonuje:
Pewnego razu miano dać żywy obraz przedstawiający wjazd Marii Ludwiki do Gdańska. Ustawiono
właśnie figurantów na scenie. W tej chwili wchodzi do pokojów stary szlachcic, przybyły z głębokiej Rusi
za ważnym prywatnym interesem. Spotyka go księżna Wirtemberska, a widząc postać w odświętnym
stroju, bierze go za jednego z aktorów i posuwając go mówi: „Prędzej, prędzej, idź W[ać] Pan do sali,
gdzie już wszyscy czekają”. O niczym naturalne nie wiedząc, oszołomiony przybysz znajduje się niechcący w grupie ustawionej. Co chce przemówić lub poruszyć się, wszyscy wołają: „cicho, cicho”.
Skończyło się przedstawienie. Szlachcic nie szukając nawet wytłumaczenia, co to wszystko ma znaczyć,
co tchu uciekł i dopiero z pierwszego popasu napisał, o co mu chodziło115.

Wspomnienie wnuka księżnej rejestruje ważną cechę żywych obrazów, jaką jest
możliwość przechodzenia ze wspólnoty nieprofesjonalnych widzów do grupy niekoniecznie profesjonalnych wykonawców. Stary szlachcic w obu grupach pozostał
sobą i z perspektywy tej postaci żywy obraz staje się teatralizacją, zachowującą
funkcję przekazywania i upowszechniania treści o charakterze patriotycznym.
Izabela Czartoryska stworzyła w Puławach multimedialny ośrodek pamięci
narodowej, w intencji udostępnienia oraz upowszechnienia treści wolnościowych
i patriotycznych. O wielogłosowości projektu stanowiła suma mediów kumulujących
owe treści: Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, teatr, park-ogród, biblioteka, galeria
obrazów, zacisza poetów. Każdy z tych elementów funkcjonuje także jako odrębna
platforma historycznego i patriotycznego przekazu. Zarazem po wystawieniu opery
Kniaźnina Matka Spartanka prywatny teatr dworski w Puławach przeszedł do sfery publicznej116. Wcześniejsze formy teatru dworskiego, którego przykładem może
być teatr poprzedniczki Izabeli Czartoryskiej – księżnej Franciszki Urszuli Radziwiłłowej w Nieświeżu – zostają w Puławach zastąpione programem otwartym. Puławskie realizacje multimedialne, budujące historyczną rangę tego ośrodka kultu-
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A. K. C z a r t o r y s k i, Opisanie Tableau w niedzielę dnia 31 stycznia 1819 w Sieniawie. Bibl.
Czartoryskich, rkps 6011 IV t. 7: 1776–1819, k. 9.
Ibidem.
W. C z a r t o r y s k i, Losy zbiorów Czartoryskich. Cyt. za: P e z d a, op. cit., s. 112–127.
Zob. B. J u d k o w i a k, Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich i jej tradycje.
Poznań 2007, s. 214–220.
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ry rodzimej, były rezultatem przedstawionego w tym artykule procesu rozwoju
osobowości artystyczno-teatralno-patriotycznej księżnej Czartoryskiej i utrwalone
zostały przez kontynuatorów tych tradycji117. Izabela Czartoryska swą biografią
i osiągnięciami stworzyła w Wieku Świateł nowy i nowoczesny obraz kobiety z kręgów kultury wysokiej118.
Abstract
IRENA KADULSKA University of Gdańsk
GRAND LADY OF THE ENLIGHTENMENT PRINCESS IZABELA CZARTORYSKA IN THE
LIGHT OF THEATRE, THEATRICALISATION, AND MEDIA
The article discusses the theatre, acting, and educational activity of Izabela Czartoryska, née Flemming,
the wife of Adam Kazimierz Czartoryski—a dramatist of the Enlightenment and a theorist. A panegyric
dedicated to her on November 19th, 1765, during The National Theatre opening ceremony, made her
the patroness of the Polish stage. As based on authoritative sources, the paper depicts her acting on
stage, presence among the Polish and foreign theatre audience, planning of the programme, inspiration
of dramatists, education of actors of School of Chivalry and of The National Theatre. The text also focuses of Izabela’s stage acting profile and traces her relation with the audience. In conclusion it is
stated that all forms of Czartoryska’s early acting experience formed a basis for her creation in the
family residence of Puławy a centre of national culture.
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Zob. wybrane przykłady poetyckiej kontynuacji Matki Spartanki przedstawione w pracy P. M at u s z e w s k i e j Twierdze i oazy. Obraz Kresów w poezji polskiego oświecenia (w zb.: W kręgu
oświecenia i teatru. Profesorowi Mieczysławowi Klimowiczowi w 70 rocznicę urodzin. Red. A. C i e ńs k i. Wrocław 1989). Zob. też M. C h a c h a j, Dramy i tragedie historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Lublin 2007, s. 106–108. Pochwałę deklamacyjnego aktorstwa Czartoryskiej w Matce
Spartance znajdujemy w wierszach J. U. Niemcewicza, J. Koblańskiego i poetów anonimowych,
zamieszczonych bezpośrednio po tekście opery w tomie F. D. K n i a ź n i n a Utwory dramatyczne.
Wybór (Oprac. A. J e n d r y s i k. Warszawa 1958, s. 96–99).
Zob. G. B o r k o w s k a, ...mówienie o literaturze. W zb.: Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze
i kulturze. Red. G. B o r k o w s k a, L. W i ś n i e w s k a. Gdańsk 2010, s. 6. – K o s t k i e w i c z o w a,
Osiemnastowieczne projekty antropologiczne: od oświecenia ku długiemu trwaniu.

Pamiętnik Literacki CXII, 2021, z. 2, PL ISSN 0031-0514
DOI: 10.18318/pl.2021.2.8

DANUTA KOWALEWSKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

„WSZYSTKIE KOBIETY DIABŁA SĄ WARTE”? NIEWOLNICE MODY
I OFIARY MĘŻCZYZN W „MODNYCH” KOMEDIACH WOJCIECHA
BOGUSŁAWSKIEGO
W dorobku Wojciecha Bogusławskiego znajdziemy miniserię komedii z motywem
mody: Ślub modny (1780), Mieszczki modne (1780) i Spazmy modne (1797). Żadna
z nich nie jest dziełem oryginalnym: Ślub modny przystosował Bogusławski z Moliera, Mieszczki modne z Florenta Dancourta, a inspiracją Spazmów modnych była
prawdopodobnie jednoaktówka Francesca Albergatiego Capacellego1. Wystawieniu
sztuk towarzyszyła atmosfera małego skandalu obyczajowego. Konflikt autora
z mieszczanami warszawskimi, romans młodej aktorki z jego zespołu i potajemny
ślub jakiejś osoby z otoczenia króla stały się pożywką dla plotki towarzyskiej2.
Naruszenie zasad przyzwoitości obserwujemy również w świecie przedstawionym
wymienionych sztuk. Bogusławski pokazuje w nich popularne wśród wielkomiejskiej
młodzieży wolne związki, ośmiesza parweniuszy, wzbogaconych po pierwszym rozbiorze i pragnących zrównać się z herbowymi rodakami, i demaskuje udawane
spazmy jako buduarową strategię oszustwa3. Wskazana w tytule moda staje się
pretekstem do obnażenia wad wielkomiejskiego stylu życia4. Mieszkaniec stolicy
„nie pije inaczej, tylko modnie, bo go za każdym razem trzeba do domu zanieść,
gra modnie, bo zawsze przegra, pożycza modnie, bo nigdy nie oddaje, jeździ modnie,
bo niedawno babę zatratował, kochał się modnie, bo nikt o tym nie wiedział, nareszcie ślub wziął modnie, bo bez księdza” (Ś IV 1)5.
1

2
3

4

5

Zob. Z. R a s z e w s k i, Bogusławsciana. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 3, s. 177–182. Sztuki te
nie wzbudziły większego zainteresowania historyków literatury. Na Spazmy modne zwrócił uwagę
E. K u c h a r s k i, który poświęcił im artykuł zatytułowany po prostu Wojciecha Bogusławskiego
„Spazmy modne” (jw., 1925/26, z. 1/4).
Zob. Z. R a s z e w s k i, Bogusławski. T. 1. Warszawa 2015, s. 126, 151 i 349, przypis 4.
Pomysł Spazmów modnych narodził się we Lwowie, podczas obserwowania sprzeczki jednej z aktorek z zespołu Bogusławskiego i jej amanta. Dramatopisarz obsadził ją później w roli Hrabiny
Modnickiej. Według R a s z e w s k i e g o (Bogusławski, t. 2, s. 19–20 i 273–274, przypisy 21, 25)
chodzi o Joannę Gamalską, najmłodszą stażem aktorkę w zespole dramatopisarza. Zob. też K uc h a r s k i, op. cit., s. 190.
W oświeceniu moda ujmowana była bardzo szeroko – jako „nowy sposób działania, wszczęty od
znacznych, naśladowany przez niższych” (S. B. L i n d e, Słownik języka polskiego. T. 2, cz. 1.
Warszawa 1809, s. 130). Leksykograf zwraca uwagę na jej obce pochodzenie, ulotność i wszechwładzę: „Moda jest tyran, który prawa daje” (ibidem).
Skrótem Ś odsyłam do: [W. B o g u s ł a w s k i], Ślub modny. Komedia w pięciu aktach z francuskiego [Moliera] tłumaczona przez autora „Mieszczek modnych” i grana na teatrze warszawskim. War-
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Komedie Bogusławskiego odbijają w krzywym zwierciadle obyczaje ostatnich
20 lat XVIII stulecia. Na scenie oglądamy etatowych bohaterów negatywach (fircyk
i dama modna), naiwnych mężów i sprytnych służących. Nie brak również pospolitych oszustów. Każda z tych postaci „chce się tym pokazać, czym nie jest” (M I 9).
Jak zauważa Zofia Rejman, do braku łaskawości literatury oświeceniowej dla
fircyka przyczyniała się okoliczność, że nie pasował on do wzorca eksponującego
narodowe tradycje. Fircyk był pustogłowy, żałosna i śmieszna była również żona
modna. Oboje dość nieudolnie i powierzchownie imitowali zachodnie wzory6. Obowiązującymi konwencjami ich opisu stały się parodia i krytyka. W komediach
Bogusławskiego oba typy, portretowane pojedynczo i w grupie, nie zdają sobie
sprawy z autokompromitacji. Tytułowe mieszczki modne, bezrefleksyjnie naśladując lepszych od siebie, trwają w przekonaniu, że postępują słusznie, bo takie są
właśnie wymagania wielkiego świata. Niezdolne do wykreowania własnego, charakterystycznego stylu, są kopią kopii. Chciałyby nadawać ton salonowym konwersacjom, ostatecznie jednak stają się gospodyniami szulerni.
To do nich odnosi się, uznane przez Zbigniewa Raszewskiego za obelżywe,
motto z pierwodruku utworu:
Lud w obieraniu prosty i mniej baczny,
Głupio zdziwiony na wyższe obroty,
Patrzy na pańskich usług kołowroty.
Ten mu prawidłem, kto z postaci znaczny.
Na wzór bydlęcej, nierozumnej trzody
Uczniem jest błędu, niewolnikiem mody!7

Bogusławski każe swoim bohaterom naruszać wszelkie normy społeczne: kobiety udają mężczyzn, kochankowie małżonków, a plebejusze panów. Córki nie
respektują władzy ojców, żony pragną uniezależnić się od mężów. Jak sugeruje
służąca Eleonory, mieszkanki stolicy dążą do podporządkowania sobie małżonków:
„Alboż to jeno ten dom znasz w Warszawie, gdzie mężowi nie są tylko pierwszymi
posługaczami żon swoich? […] Nie masz większej dla żon rozkoszy, jak gdy mężom
swoim rozkazywać mogą” (M I 4).
Autor sztuk wyposaża bohaterki w zestaw najgorszych kobiecych cech: bohaterki te jawnie zdradzają mężów i lekceważą sakramenty, trwonią pieniądze, uprawiają hazard, zamieniają swoje domy w szulernie8. Pozbawione wszelkich zasad
moralnych, życzą własnym małżonkom śmierci, wymuszają na nich ustępstwa
symulując chorobę i płacz, planują rozwody. Demoralizacji ulegają nie tylko kobie-

6
7
8

szawa 1780. Ponadto stosuję skróty M = Mieszczki modne. Komedia w pięciu aktach p. d’ A n c o u r t
[resp. F. C. D a n c o u r t. Przeł. W. B o g u s ł a w s k i], grana na teatrze warszawskim. Warszawa
1780. – S = W. B o g u s ł a w s k i, Spazmy modne. Komedia w trzech aktach. W: Dzieła dramatyczne. T. 2. Warszawa 1820. Cyfry rzymskie po skrótach wskazują akty, arabskie – sceny.
Zob. Z. R e j m a n, Rozkosze negacji. Inny i obcy w literaturze polskiego oświecenia. W zb.: Przyjemność w kulturze epoki rozumu. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a. Warszawa 2011, s. 282.
Cyt. za: R a s z e w s k i, Bogusławski, t. 1, s. 151.
Warto przypomnieć, że większość wymienionych tu przywar przypisywano kobietom również w poprzednich wiekach. Zob. D. G. G i l m o r e, Mizoginia, czyli Męska choroba. Przeł. J. M a r g a ń s k i.
Kraków 2003, s. 103–107.
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ty zamężne, ale i panny na wydaniu („Cóż to za czasy! Co za obyczaje! Jakże teraz
młode panienki z gruntu się popsuły”, Ś II 2).
Modne damy nie mają ochoty na pełnienie tradycyjnych funkcji matki i gospodyni. Zamiast spokojnej i przykładnej egzystencji u boku męża wolą zabawę i bogate życie towarzyskie9. Chcą flirtować jak mężczyzna, stroić się, posiadać własne
fundusze, bezwzględnie egzekwować warunki intercyzy. Decydują się na wolne
związki („Większa połowa jest w Warszawie kobiet, które nigdy ślubu nie brały,
a nie jednego męża już mają”, Ś IV 1) i sekretne śluby. Jednocześnie drwią z mężczyzny słabego, pozwalającego sobą manipulować i rządzić. Nie potrafią wszakże
przełamać stereotypu niedojrzałości intelektualnej swojej płci. Kierowane egoistycznymi pobudkami, podejmują głupie decyzje, nie umieją przewidzieć skutków działań inicjowanych samodzielnie, marnując emancypacyjny potencjał uprzywilejowanej pozycji w rodzinie. Potrzebą niezależności wyprzedzają epokę, w której żyją,
ich umysł jest jednak więźniem swoich czasów.
Hrabia Modnicki i jego poślubiona pół roku wcześniej żona mimo krótkiego
stażu małżeńskiego sypiają w oddzielnych pokojach i bez skrupułów nawiązują
relacje pozamałżeńskie. Hrabia uwodzi swoją szwagierkę Lukrecję, Hrabina natomiast, za przyzwoleniem młodszej siostry, jej narzeczonego, Szarmanckiego 10.
Pokrewieństwo żony i kochanki dodaje romansowi pikanterii: „cudze łakocie” – jak
mówi lokaj Szarmanckiego – „najlepiej smakują” (S I 6). Zasady funkcjonowania
małżeńsko-narzeczeńskiego czworokąta objaśnia z zabarwioną cynizmem otwartością Lukrecja:
Wystaw sobie, co to za rozkosz będzie: dwa małżeństwa w jednym domu, które sobie mężów bałamucą. Dwóch przyjaciół, którzy się oszukują. Cóż to za śliczna harmonia! Podobnego Quadro ani Haydn
ułożyć by nie potrafił. [S I 3]

Analogiczne układy nie były wówczas rzadkością, co czyniło małżeństwo fasadą dla upadłej moralności. Mieszkańcy stolicy pragną używać życia i dobrze się
bawić. Rozkosz i przyjemność nie jest już dla nich czymś wstydliwym i grzesznym,
okupionym wyrzutami sumienia i skruchą11. Nowa filozofia i gust epoki uznają
dążenie do przyjemności i osobistego szczęścia za całkowicie naturalne. Atrakcyjność takiego modelu egzystencji świadczy o tym, że równouprawnienie płci realizuje się wtedy na gruncie rodziny, a małżeństwo staje się układem wygodnym
również dla kobiet. Dotąd mógł w ten sposób egzystować wyłącznie mężczyzna.
Lukrecja, podobnie jak jej starsza siostra, chce żyć według „mody wielkiego
świata”, nie wierzy w sakramenty ani w nieśmiertelność duszy: „a po śmierci wszystko się kończy” (S I 3). Jej codzienność obraca się wokół rozrywek i małżeństwa,

9
10

11

O „złym” mieście zob. A. N o r k o w s k a, Zabawy „uczciwe”, „obojętne” i „naganne”. W: Miasto
w piśmiennictwie polskiego oświecenia. Bydgoszcz 2019.
Jedni drugim odpłacają pięknym za nadobne, wedle zasady „wet za wet”, znanej z komedii obyczajowej warszawskiej. Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice
o prądach literackich polskiego oświecenia. Warszawa 1975, s. 383.
Wydaje się – pisze A. N o r k o w s k a (Miasto w literaturze: przestrzeń przyjemności „uczciwej”
i „nagannej”. W zb.: Przyjemność w kulturze epoki rozumu. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a. Warszawa 2011, s. 91) – że przyjemność, związana ze szczęściem, pragnieniem, zaspokojeniem, zadowoleniem, była główną kategorią życia miejskiego ukazaną w literaturze.
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które ma jej zapewnić swobodę – uwolnić od kurateli wuja. Lukrecji nie brak odwagi ani walorów umysłowych, a jednak postać ta ponosi porażkę.
Nie lepiej zachowują się bohaterki Mieszczek modnych, które zawiązują spisek
zakładający okresową „wymianę” mężów. Zaaranżowane romanse i przyzwolenie
na zdradę mają przynieść obu paniom wymierną korzyść finansową i umożliwić
im zorganizowanie gier hazardowych w domu ławnika „banku”. W odróżnieniu od
żon znanych ze Spazmów modnych, Eleonora i Aramena nie wtajemniczają mężów
w swoje plany.
Z kolei protagonistka tej ostatniej sztuki symuluje chorobę, aby w ten sposób
usprawiedliwić swoje zachcianki i wielkie oczekiwania wobec męża12. Przy pomocy
życzliwego jej lekarza manipuluje współmałżonkiem i służbą, zadręczając ich.
Z premedytacją wprowadza w błąd osoby z najbliższego otoczenia, a w ostatnim
akcie posuwa się do szantażu emocjonalnego. Motywy przyświecające podobnym
do niej damom są tajemnicą poliszynela. Bogusławski we wprowadzeniu do Spazmów modnych kpił:
Ta choroba zjawiała się zazwyczaj wtenczas, kiedy jej potrzeba było – Jeżeli gdzie zobaczono niespodziewanie nowy ekwipaż, nowe brylanty, nowego przyjaciela, zaraz się domyślano – bo czegóż się nie
domyśla złość ludzka! – że tam spazmy albo migrenę leczyć musiano13.

Ze sceny raz za razem padają słowa demaskujące symulantkę, także z ust jej
samej: „Dowcipne żoneczki wygodną sobie wynalazły chorobę modnych waporów
i spazmów, tymi można naprzykrzonych mężów odpędzić od siebie, kiedy się tylko
podoba” – komentuje zachowanie Hrabiny na redutach lokaj Szarmanckiego, Wiercicki (S I 6). Modnicka, zdemaskowana przez doktora Mizantropskiego, ostatecznie
decyduje się na pojednanie z mężem i poddaje się kuracji zalecanej przez medyka:
„Ta jest na modne spazmy recepta jedyna: / Dla pań powaga męża, dla sług dyscyplina” (S III 15).
Mizantropski14 nie kryje niechęci wobec słabej płci i „kobiecych fochów”. „Wy,
kobiety” – zwraca się do służącej – „jesteście stworzone na niesławę lekarskiej
sztuki. Najczęściej trzeba was leczyć, kiedy wcale nie jesteście chore, albo zabijać,
kiedy by was łatwo uleczyć można” (S III 4). Wezwany przez wuja Zdawnialskiego
do domu jego siostrzenicy, ma potwierdzić swoim medycznym autorytetem to, co

12

13
14

Wyraz „spazm” wywodzi się z języka greckiego, w którym rzeczownik „spasmós” oznacza skurcz’.
W połowie XVIII w. „spazmy” mogły oznaczać również dotykające, zwłaszcza kobiety, bolesne
drgawki, skurcze o niesprecyzowanym miejscu występowania’ (Z. K r ó t k i, Średnio- i nowopolskie
nazwy dolegliwości kobiecych. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” t. 13 á2018ñ, s. 80). Towarzyszył im gwałtowny, wręcz histeryczny płacz, połączony z łkaniem lub omdleniem. Z czasem spazmy stały się nazwą ataku histerii (zob. ibidem, s. 79–80).
O histerii zob. E. T r i l l a t, Historia histerii. Przeł. Z. P o d g ó r s k a - K l a w e, E. J a m r o z i k.
Wrocław 1993. – P. D y b e l, Histeria – inny język kobiecości? „Teksty Drugie” 2006, nr 6. – K. H ł od z i k [i in.], Historia histerii i co dalej… „Current Problems of Psychiatry” 2016, nr 1.
W. B o g u s ł a w s k i, Powody napisania komedii „Spazmy modne”. W: Dzieła dramatyczne, t. 2,
s. 155.
Postać o nazwisku znaczącym, sugerującym mizoginię. W słowniku Karłowicza, Kryńskiego i Niedźwiedzkiego „mizoginia” definiowana jest jako mizantropia, ściągająca się tylko do kobiet’ (Słownik
języka polskiego. Red. J. K a r ł o w i c z, A. K r y ń s k i, W. N i e d ź w i e d z k i. T. 2. Warszawa
1902).
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wszyscy wiedzą od dawna: Hrabina jest zupełnie zdrowa, a jej „choroba” pochodzi
„ze słabości umysłu jej męża” (S III 9).
Postulaty dotyczące konieczności dyscyplinowania żon pojawiały się już w literaturze staropolskiej, w tekstach parenetycznych i sowizdrzalskich. Zalecenia takie
(„Jedno kij, tę receptę miej za pasem. / Będzieli warcholiła, pogłaskuj jej czasem”)
można znaleźć m.in. u Bartosza Paprockiego, nazwanego przez Krzysztofa Obremskiego jednym z najwyrazistszych przedstawicieli staropolskiego mizoginizmu15.
Ostatni raz Hrabina symuluje chorobę już po „nawróceniu się” Hrabiego – nieświadoma przemiany męża i tego, że spazmy nie robią na nim już żadnego wrażenia.
Scena małżeńskiej kłótni wyreżyserowana jest w owym przypadku przez Hrabiego.
Role się odwracają – tym razem to on odgrywa przedstawienie przed żoną.
Mizantropski utwierdza Modnickego w przekonaniu, że dzięki zaleconej kuracji
spazmy raz na zawsze znikną z jego domu. Wydaje się jednak, że Hrabia nie powinien lekceważyć słów Szarmanckiego, rzuconych na pożegnanie: „Powrócą one
niezadługo. Upewniam” (S III 12). Wiek XIX okaże się wiekiem histerii16.
Patrząc jednak z perspektywy końca XVIII wieku, nie ma wątpliwości, że zachowanie bohaterek komedii jest godne potępienia, a sankcja ośmieszenia, której
one podlegają – sprawiedliwa. Do niedoli analizowanych postaci przyczyniają się
ich egoizm i wybujałe ambicje. Ale jeśli przypomnimy sobie sytuację społeczną
kobiet w owym wieku, konkluzja może być inna: damy modne są ofiarami propagowanych wówczas wzorców kobiecości oraz mężczyzn, którzy je stworzyli i którzy
próbują za wszelką ceną zahamować emancypacyjne aspiracje bohaterek17.
Prawie wszystkie postacie kobiece dążą w omawianych komediach do samostanowienia w ramach istniejących struktur społeczeństwa. Choć przedstawicielki
elity towarzyskiej stały wtedy niemal ponad prawem i choć oświecenie nazywa się
stuleciem kobiet, nadal były one marginalizowane18. Cały czas padają pytania, czy
płeć żeńska dorównuje intelektualnie męskiej i czy jej przedstawicielki mogą same
o sobie decydować. Przynależność do jednej z dwóch płci biologicznych determinu15

16

17

18

K. O b r e m s k i, Samuela Twardowskiego „Dafnis”: małżeństwo – retoryka – prefeminizm Sceny XIII.
„Śląskie Studia Polonistyczne” 2016, nr 1/2 (za badaczem także cytat). Odmienny pogląd na temat
mizoginizmu pisarza ma B. S t u c h l i k - S u r o w i a k (Obraz małżeństwa w „antyfeministycznych”
utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Katowice 2016).
Brak jasnej definicji i stałości objawów sprawiły, że histeria była w XIX w. jedną z chorób najczęściej
rozpoznawanych u kobiet z klas wyższych. Zob. A. A l k s n i n, Augustine: Króliczek Charcota.
„Teksty Drugie” 2014, nr 1. Zob. też A. G r o m k o w s k a - M e l o s i k, Kobieta epoki wiktoriańskiej.
Tożsamość, ciało, medykalizacja. Kraków 2013, s. 27.
Aspiracje te wyłaniają się z analiz mów weselnych czy pogrzebowych, a także poradników gospodarczych i poradników dobrego życia. Zob. B. R o k, Wyobrażenie mężczyzny i kobiety w staropolskich poradnikach „artis bene vivendi”. W zb.: Kobieta i mężczyzna: jedna przestrzeń – dwa światy.
Red. B. P o p i o ł e k, A. C h ł o s t a - S i k o r s k a, M. G a d o c h a. Warszawa 2015. – A. K o rc z y ń s k a, Rola i pozycja kobiety w staropolskich ekonomikach. „In Gremium” t. 10 (2016). –
A. J a k u b o s z c z a k, Żona doskonała. Obraz kobiety w staropolskich mowach weselnych ze
zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej. W zb.: Kądziel – kołyska – łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów. Red. A. G ł o w a c k a - P e n c z y ń s k a, K. G r y s i ń s k a - J a r m u ł a, M. O p i o ł a - C e g i e ł k a. Bydgoszcz 2017.
Zob. J. R y b a, Kobiece société oświeceniowe. Anna Teresa Potocka. W zb.: Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku. Red. A. R o ć k o, M. G ó r s k a. Warszawa 2017, s. 183.

116

Rozprawy i Artykuły

je usankcjonowany tradycją zakres powszechnie akceptowalnych czy wręcz oczekiwanych zachowań. Wywodzone ze starożytności (od Arystotelesa) koncepcje
społeczeństwa i rodziny ograniczały pole działania kobiet do sfery prywatnej19.
Tradycja wyznaczała im role żony i matki i zawężała ich aktywność do przestrzeni
domowej. Choć w praktyce kobiety nie siedziały zamknięte w domach, ich dominacja ograniczała się z reguły do życia towarzyskiego, z pominięciem osobistych
ambicji. Janusz Ryba stwierdza:
Zbyt długo funkcjonowała utrwalona przez wieki supremacja mężczyzn, aby ta nieprawdopodobna
i nagła (choć w jakimś stopniu kulturowo przygotowana) dominacja kobiet usunęła narosłe bariery i uprzedzenia20.

Oświecenie stworzyło przedstawicielkom słabej płci możliwość domagania się
równouprawnienia, co było pierwszym krokiem do ich emancypacji intelektualnej
i prawnej. Tak rodził się feminizm, pojmowany jako ruch intelektualny o zdefiniowanych zasadach i celach21. Ze względu na ideę równości płci stanowił on integralny element epoki, dążącej do wyzwolenia ze wszystkich przesądów hamujących
postęp ludzkości. Przełamywano wówczas nie tylko uprzedzenia społeczne, ale
także te związane z płcią. Podawano w wątpliwość wiele uznanych poglądów na
rodzinę, na relacje między płciami i na naturę22. Dość szybko okazało się jednak,
że wrażenie emancypacji było iluzją23.
Jean-Jacques Rousseau czy Monteskiusz postrzegali kobiety w sposób przedmiotowy, a nie jako równorzędne partnerki dla mężczyzn24. Ciągle aktualne pozostawało przeświadczenie, że na każdym etapie życia wymagają one stałej opieki
i kontroli – najpierw ze strony ojca, a potem męża. Nadal utrzymywało się przekonanie, że piękne kobiety są szczęśliwsze od brzydkich, a dbanie o urodę stanowi
19
20
21
22

23

24

Zob. M. U l i ń s k i, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej. Kraków 2001,
s. 31–44.
R y b a, op. cit., s. 185.
Zob. J. B a t o r, Pożegnanie oświeceniowej metanarracji? W zb.: Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”. Gdańsk 2001, s. 29.
Wśród prac dotyczących tej tematyki warto wyróżnić następujące pozycje: C. K u k l o, Rodzina
w osiemnastowiecznej Warszawie. Białystok 1991. – M. B o g u c k a, Białogłowa w dawnej Polsce.
Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII w. na tle porównawczym. Warszawa 1998. – D. G od i n e a u, Kobieta. Przeł. J. K o r n e c k a. W zb.: Człowiek oświecenia. Red. M. V o v e l l e. Warszawa 2001. – B. P o p i o ł e k, Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet
z kręgów szlacheckich. Kraków 2003. – Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu
i dobie staropolskiej. Red. K. J u s t y n i a r s k a - C h o j a k, S. K o n a r s k a - Z i m n i c k a. Warszawa 2012. – S t u c h l i k - S u r o w i a k, op. cit. – Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku.
Radykalne przemiany czasów oświecenia nie zmieniły wiele w kwestii praw kobiet. W porewolucyjnej Francji zostały one odsunięte od władzy, a ich rola w dziele rewolucji była systematycznie
pomniejszana. Jak się okazało, Deklaracja praw człowieka i obywatela z 1789 r. nie znalazła zastosowania w stosunku do kobiet. Zob. S. S a l m o n o w i c z, Śmierć cnotliwego rewolucjonisty.
„Wiek Oświecenia” t. 8 (1992), s. 151. – T. W y s ł o b o c k i, Zapomniana płeć. Jak rewolucja francuska nie chciała pamiętać o kobietach. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica”
t. 8 (2013), s. 230.
W dyskusjach filozofów kobieta jawi się jako istota dwoista: z jednej strony, bliższa naturze, z drugiej – nienaturalna, sztuczna i uwikłana w kulturę. Zob. T. W y s ł o b o c k i, Kobieta w filozofii
francuskiego oświecenia. W: Obywatelki. Kobieta w przestrzeni publicznej we Francji przełomu
wieków XVIII i XIX. Kraków 2014.
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ich powinność. Dobrze ilustrują to słowa Rousseau: „Kobieta jest po to stworzona,
aby się podobać mężczyźnie”25.
Kobieta, która nie cieszyła się samodzielnością, uzależniona od ojca, a potem
męża, szukała sposobów na uwolnienie się od ich władzy. Prekursorka feminizmu
liberalnego, Mary Wollstonecraft, uważała, że tkwiące w układzie patriarchalnym
kobiety wykazywały skłonność do egoizmu i nieumiarkowanego dążenia do przyjemności. Pozbawione władzy i przymuszane do uległości, często musiały uciekać
się do podstępów26. „Afektacja, aktorstwo, grymasy, machiawelizm i, przede wszystkim, sztuczność” były według Marka Jastrzębca-Mosakowskiego „jedyną skuteczną taktyką przetrwania dyskryminowanej kobiety w świecie męskiej kultury”27.
Wydaje się, że za przejaw owej taktyki można uznać zarówno symulowanie nowomodnych chorób, jak i zachowywanie pozorów cnotliwej mężatki.
W XVIII stuleciu, podobnie jak w wiekach wcześniejszych, nie brak krytycznych
uwag na temat kobiet. W uwagach tych pojawiają się motywy obiegowe: oskarżenia
o niestałość i chwiejność emocjonalną, słabość intelektu, interesowność czy skłonność do intryg. Postępowe oświecenie – paradoksalnie – zachowywało negatywne
klisze z przeszłości. W literaturze tej epoki małżeństwo nadal przedstawiane było
jako niedola męża – niewolnika kłótliwej, często niewiernej, wymagającej i drogiej
w utrzymaniu żony (Ignacy Krasicki, Żona modna). Duży posag wniesiony przez
kobietę skłaniał ją do stawiania mężowi wygórowanych żądań finansowych.
Powtarzano wciąż poglądy starożytnych, że natura zbliża kobiety do zwierząt.
Odbiciem tego były animalistyczne porównania, w których kobiety zestawiano ze
zwierzętami oraz ze stworzeniami i zjawiskami budzącymi niepokój. Do zwierzęcia
przyrównywano także przemieszczającą się w ciele kobiety i przejmującą nad
nim kontrolę macicę28. Niepanująca nad własną naturą kobieta jawi się więc jako
istota złożona i wewnętrznie sprzeczna. Z tego powodu jej zachowanie może być
przyjmowane bądź ze zrozumieniem, bądź z dezaprobatą – tak podsumowuje postępowanie Hrabiny doktor Mizantropski. Z kolei Matacki, jeden z bohaterów Ślubu
modnego, stwierdza:
Bo to, Mospanie, jak mówi jeden filozof, którego nam w szkole jeszcze czytano, kobieta jest to
pewne zwierzątko trudne do poznania, którego natura jest bardzo skłonną do złego. A jako zwierzę jest
zawsze zwierzęciem i nie będzie niczym, tylko zwierzęciem, choćby sto lat żyło, tak też kobieta jest zawsze
kobietą. I póki świat światem, nie będzie niczym, tylko kobietą. Skąd idzie, że pewien Grek nazwał ją
piaskiem, który wiatr łatwo unosi. A jako głowa jest rządcą całego ciała i ciało nie jest w zgodzie z innymi członkami, straszna następuje rewolucyja. Wtenczas wszystkie organy się obracają. Część zwierzęca bierze górę nad częścią zmysłową. Jedno chce do lasa, drugie do Sasa, jedne zimno, drugie gorą-

25
26

27

28

J. J. R o u s s e a u, Emil, czyli O wychowaniu. Przeł. W. H u s a r s k i. Do druku przygot. F. W n or o w s k i. Wstęp, koment. J. L e g o w i c z. Wrocław 1955, s. 231.
Zob. B. G r a b o w s k a, O gender przed gender, czyli XVIII- i XIX-wieczna refleksja na temat kulturowych i społecznych uwarunkowań kobiecości – Mary Wollstonecraft i John Stuart Mill. W zb.:
Genderowe filtry. Różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej.
Red. D. M a j k a - R o s t e k, E. B a n a s z a k, P. C z a j k o w s k i. Wrocław 2015, s. 9–10.
M. J a s t r z ę b i e c - M o s a k o w s k i, Kobiece barometry i termometry w XVIII wieku. W zb.: Głos
kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich. Red. M. P a w ł o w s k a. Wrocław
2004, s. 185.
Zob. T r i l l a t, op. cit., s. 9. – R. B e c h t e l, Cztery kobiety Boga. Ladacznica, czarownica, święta,
głupia gęś. Przeł. K. P a c h n i a k. Warszawa 2001, s. 45–46. – U l i ń s k i, op. cit., s. 31–44.
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co, i dlatego Arystoteles nazwał ją chorągiewką na dachu, a brat jego rodzony Diogenes przyrównywa
ją do morza. […] wszystkie kobiety diabła są warte! [Ś V 5]

W przywołanym cytacie słychać wyraźne echa toczących się w dawnej Europie
dyskusji na temat drugiej płci29. Głos Matackiego wpisywałby się w nurt mizoginicznej myśli o kobietach, unieważniają go jednak humorystyczny kontekst (niezbyt
rozgarnięty służący odtwarza wiedzę przyswojoną „pod kijem” nauczyciela) i riposta
o wiele lepiej wykształconego pana: „Co ty pleciesz, półgłówku” (Ś V 5). Nie sposób
więc traktować wypowiedzi, która kompromituje bohatera, z całą powagą.
Ambiwalentną postawę wobec płci pięknej ilustrują skierowane do kobiet słowa Świstakiewicza:
Wy, kobietki, czarować musicie, bo to choć czasem oczywiście rózgi nam zaszczepiacie na głowie,
to byleście tylko umizgnęły się znowu, jużci wszystkiego zapominamy i ślepo wam wierzymy. [Ś III 8]

Pochwała kobiet (interesowna, bo Świstakiewicz chce pozyskać dzięki niej
przychylność kochanki) staje się w istocie ich krytyką, wypowiadane z pobłażaniem
słowa uwydatniają bowiem wady dam i utrwalają funkcjonujące od dawna fałszywe stereotypy płci. Lekceważący wydźwięk słowa „kobietki” podkreśla jego budowa:
zdrabniające „-k-” odbiera przedstawicielkom płci pięknej powagę i zbliża je do
dzieci30. W przytoczonej wypowiedzi pojawia się też sugestia, że kobiety w relacjach
z partnerami wykorzystują swoją atrakcyjność seksualną i używają tzw. kobiecych
sztuczek, opartych na nieszczerości, podstępie i udawaniu.
Przekonanie o naturalnej niestałości i chwiejności emocjonalnej kobiet wpływało na usprawiedliwianie i akceptowanie ich niewłaściwego zachowania, jako
rzekomo mniej odpornych na pokusy wielkiego świata. Świstakiewicz mówi:
Rozzłoszczonej kobiecie wszystko trzeba wybaczyć. Bo to wyciągać z kobiety, żeby stateczną w miłości była, to być jedno, co chcieć, żeby przestała być kobietą, a jeszcze do tego w Warszawie, a! To by
był ósmy cud świata! [Ś II 7]

Zgodnie z panującymi w XVIII wieku teoriami medycznymi odpowiedzialnością
za wszelkie nienormatywne zachowania kobiet obarczano macicę, podatną na różne patologie. Denis Diderot pisał:
Nie spodziewajcie się czegoś podobnego po mężczyźnie. Kobieta nosi w swoim wnętrzu organ zdolny do wywołania potwornych spazmów, które owładnąwszy nią, budzą w jej wyobraźni wszelkiego rodzaju zjawy. To w histerycznym szale powraca ona do przeszłości, nurza się w przyszłości i ma przed
sobą wszystkie epoki. To z organu właściwego jej płci rodzą się te wszystkie nadzwyczajne idee31.

Podobnie Franciszek Salezy Jezierski w Niektórych wyrazach porządkiem abecadła zebranych ironizował:
Kobiety, ta płeć lubiąca próżnowanie i próżność, jakby na usługę wdzięków swoich powymyślały

29
30
31

Podobny sąd („wszystkie co do jednej kobiety nic warte”) wygłasza w Królu w kraju rozkoszy F. Z ab ł o c k i e g o giermek Filandra, Barasz (akt II, sc. 4).
Zob. M. B a ń k o, Kobietki i panowie. Na stronie: http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/kobietki-i-Panowie;14009.html (data dostępu: 23 III 2021).
D. D i d e r o t, O kobietach oraz inne miniatury literacko-filozoficzne. Przekł., wstęp, przypisy M. S k r z y p e k. Gdynia 1992, s. 4. Zob. też M. S k r z y p e k, Diderot. Warszawa 1982,
s. 83–87.
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spazmy, wapory i insze dziwactwa słabości, właśnie żądając tego, aby wymysły skrzywienia się i zmyślane stękania wymagały koniecznie dla nich w postaci politowania nowo poznanego pochlebstwa32.

Opinie o nieracjonalnej naturze kobiet były wielokrotnie podważane, również
w literaturze pięknej33. Z przekonaniem o odmienności moralnej i umysłowej kobiet
i mężczyzn polemizuje John Stuart Mill w Poddaństwie kobiet 34. Jako przykład
takiej pozornie naturalnej różnicy wymienia właśnie specyficznie kobiece dolegliwości zdrowotne i zauważa, iż „spazmy i mdłości znikły prawie zupełnie, odkąd
wyszły z mody”35.
Bohaterka Ślubu modnego, niesłusznie oskarżana przez ukochanego o zawarcie
sekretnego małżeństwa z innym kandydatem, wprowadza do sztuki kobiecą perspektywę, wypowiadając w imieniu wszystkich kobiet wskazówkę dla mężczyzn:
Lecz niech tym przypadkiem nauczą się mężczyźni, że często z powierzchowności mylnie o nas
sądzą. […] Jeżeli słabość nasza zwycięstwo wam czasem zdarza nad nami, pomnijcie, że i wy macie swe
wady. A pobłażając nam, zasłużcie, aby i wam pobłażano nawzajem. [Ś V 6]

Ze sceny pada stwierdzenie, że obie płcie są jednakowo niedoskonałe.
Feminizm nie uwolnił kobiety od zależności od mężczyzny. Nadal powszechnie
sądzono, że pozbawiona uwagi, opieki czy nadzoru kobieta traci naturalność i wrodzoną wrażliwość. Słabsza fizycznie od mężczyzny, staje się okrutna, mściwa
i roszczeniowa. W literaturze XVIII wieku często pojawiały się sugestie, że małżeństwo jest dla kobiety szczytem marzeń36. Nie tylko chroniło ją przed nieakceptowanym wówczas staropanieństwem, ale też zapewniało pewną autonomię oraz wpływ
na dysponowanie własnym majątkiem. „Modne” komedie Bogusławskiego pokazują, że nie wszystkie bohaterki są przygotowane do samodzielności. Z jednej niewoli wpadają w drugą, stając się niewolnicami mody37. Obrazuje to jeden z paradoksów osobowości kobiecej – jako istota bliższa naturze, w przeciwieństwie do mężczyzny, kobieta okazuje się zarazem bardziej od niego nienaturalna, sztuczna,
w pewnym sensie wyraźniej związana z kulturą38.
Ofiara mody uzależnia własne szczęście od okoliczności zewnętrznych, czyli od
zmieniających się trendów. Jej życiem rządzi przekonanie, że „Wolność w zabawie,
wykwintność w ubiorze, mowa obcesowa, to nam tylko zjednywa szacunek, to jest
32

33
34
35
36

37

38

F. S. J e z i e r s k i, Choroba. W: Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane […]. Warszawa 1791,
s. 18. Do takich samych wniosków dochodzi B o g u s ł a w s k i w Powodach napisania komedii
„Spazmy modne” (s. 154).
Rewizję poglądów na temat naturalnych predyspozycji kobiet przynosi np. Strach w zameczku
A. Mostowskiej.
J. S. M i l l, O rządzie reprezentatywnym. – Poddaństwo kobiet. Przeł. G. C z e r n i c k i, M. C h yż y ń s k a. Przekł. przejrzał i wstępem opatrzył J. H o ł ó w k a. Kraków 1995, s. 308.
Ibidem, s. 344.
Zob. M. D. K r a j e w s k i, Podolanka wychowana w stanie natury, życie i przypadki swoje opisująca. Wstęp, oprac. I. Ł o s s o w s k a. Warszawa 1992, s. 88: „Stan panieński jest stanem przymusu i niewoli. Słodzimy tę niewolę samowładnością, poszedłszy za mąż”. Tak uświadamia Podolankę doświadczona przyjaciółka.
Mianem tym (ang. fashion victim) określa się osobę ulegającą nakazom mody w różnych dziedzinach, bezkrytycznie przestrzegającą obowiązujących w nich trendów’ (Słowa, słowa... Czy je znasz?
Red. T. S m ó ł k o w a. Oprac. K. H o l l y [i in.]. Kraków 2013, s. 199).
Zob. J a s t r z ę b i e c - M o s a k o w s k i, op. cit., s. 185.
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gościńcem szczęścia” (M III 13). Tak pojmowana koncepcja osobistego spełnienia
koliduje z poglądami oświeceniowych intelektualistów na ten temat. Zalecają oni
bardziej zdystansowanie i bierne przeżywanie uroków świata 39. Aby zaspokoić
wysokie aspiracje (nowy wystrój, szwajcar, utworzenie banku gier hazardowych),
bohaterka Mieszczek modnych musi w tajemnicy przed mężem zastawić swoją biżuterię (M II 6), Hrabina grozi swojemu małżonkowi samobójstwem, Arymena godzi
się zaś na poniżającą intrygę. Wolność kobiety okazuje się pozorna, bo żeby mogła
ona stać się osobą w pełni samodzielną, jej utrzymanie nie może być uzależnione
od szczodrości męża. Samostanowienie reprezentantek płci pięknej wymaga zabezpieczenia finansowego.
Wollstonecraft, wypowiadając się na temat kondycji kobiet, przyrównywała ich
położenie do losu niewolników, całkowicie uzależnionych od właścicieli40. W trzech
omawianych tu sztukach tylko jedna kobieta, przedstawicielka stanu trzeciego,
Wygodnicka, jest w pełni samodzielna finansowo, co pozwala jej wyciągnąć syna
z opresji i zapewnić mu awans społeczny (Mieszczki modne). Inne damy muszą liczyć
się ze zdaniem mężów.
Pierwsze emancypantki upatrują przyczyny niefortunnych decyzji i wyborów
kobiet w braku odpowiedniej edukacji41. W omawianych komediach „damskie nauki” pokazane są na przykładzie dwóch postaci – Lukrecji i córki ławnika Szymona,
Teresy. W pierwszym przypadku w pewnym sensie mamy do czynienia z parodią
modelu samokształcenia realizowanego przez Markizę de Merteuil. Bohaterka Niebezpiecznych związków Pierre’a Choderlosa de Laclosa (1782) oświadcza, że jest
swoim własnym dziełem. Tymczasem samokształcenie Lukrecji, która podobnie jak
francuskie damy z towarzystwa pragnie zaznaczyć swoją podmiotową autonomię,
okazuje się ograniczone do minimum: „nauczy się dokładnie: udawać wapory,
konwulsyje, wykradać się z domu, obchodzić się z mężem jak z lokajem, słowem,
doskonała z niej zrobi się Dama” (S I 1). Otrzymujemy wręcz karykaturę kobiecej
edukacji. Mocno odbiega ona od propozycji Krasickiego, który postulował, aby
„istotnym celem wychowania panieńskiego był ich stan przyszły małżonek i matek”42.
Modne nauczanie ukierunkowane jest na dbanie o urodę i o własne przyjemności
oraz na umiejętność manipulowania mężczyznami.
Córka warszawskiego ławnika marzy o ślubie jako o chwili, kiedy „będzie panią
swojej woli i będzie robiła, co jej się żywnie podoba” (M II 7). Dzięki zamęściu zyska
namiastkę władzy, zostanie panią swojego domu i skupi się na przyjemnościach.
Nie czuje potrzeby dalszej edukacji, nie zetknęła się bowiem z dobrymi wzorami.
Macocha, którą chce naśladować dziewczyna, nie posiada stosownego wykształcenia. Postawa Teresy koresponduje z poglądami Rousseau, przekonującego, że
dziewczęta ponad naukę przedkładają umiejętności praktyczne, np. szycie.
W porównaniu np. z bohaterkami komedii Franciszka Bohomolca jest już Lu-

39
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Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Osiemnastowieczne drogi do szczęścia: perspektywa polska – perspektywa europejska. W: Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia. Warszawa 2010, s. 111–115.
Zob. B. G r a b o w s k a, Mary Wollstonecraft, czyli oświeceniowe początki feminizmu. „Kultura
i Wartości” t. 16 (2015), s. 76.
Stanowisko takie reprezentuje Wollstonecraft.
I. K r a s i c k i, Wychowanie panien. W: Uwagi. Wstęp, oprac. Z. L i b e r a. Warszawa 1997, s. 170.
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krecja bardzo wyemancypowana. Eliza z Małżeństwa z kalendarza to bierna, całkowicie posłuszna woli Staruszkiewicza córka. Nie potrafi przeciwstawić się niekorzystnym dla siebie planom matrymonialnym ojca, choć podobnie jak protagonistka Spazmów modnych boi się powrotu na wieś. Patriarchalnego postrzegania
rodzinnych koligacji nie zmienia nawet trzyletni pobyt dziewczyny w Warszawie.
Lukrecja zaledwie pół roku po opuszczeniu prowincji dyskutuje ze swoim opiekunem jak równa z równym. Jej postawa (jawny opór) może być interpretowana jako
rodzaj buntu wobec patriarchalnych zależności. Niestety, bohaterka nie pamięta,
że młoda dziewczyna powinna milczeć, inaczej jej zachowanie będzie uznane za
niestosowne. Z perspektywy zakończenia sztuki jej przechwałki brzmią żałośnie.
Zasada przyzwoitości zabraniała kobietom posiadać własne zdanie, a tym bardziej
dzielić się nim na szerszym, nawet prywatnym, forum. Lukrecja ponosi klęskę –
oszołomiona klimatem wielkiego miasta, zapomina, że przed zamążpójściem sukces
mogą zapewnić tylko pozory uległości. Jawne okazywanie ambicji, odkrywanie kart
przed mężczyznami zrażają do niej i wuja, i kochanka. Odseparowana od miasta,
bohaterka traci margines kobiecej wolności. Podobne sankcje nie dotykają postaci
męskich równie skompromitowanych jak damy modne43.
Kobiety, które realizują powinności wynikające z podziału ról społecznych, mogą
liczyć na nagrodę – małżeństwo; te, które owe powinności odrzucają, czeka reedukacja, a doznawana na oczach widzów porażka może oznaczać przeświadczenie
autora komedii o iluzoryczności jakichkolwiek szans na przezwyciężenie zastanego
modelu.
Jak się wydaje, na utrwalone w komediach „modnych” zachowania kobiet nowe
światło mogą rzucić również współczesne ustalenia dotyczące histerii. Według
nowożytnych badaczy zjawiska wolno ją interpretować jako jedną ze strategii radzenia sobie z podrzędną rolą w kulturze, czyli jako „inny język kobiecości”. W zamaskowany i pośredni sposób kobieta odreagowuje poniżenie własnego życia
(miłosnego) w kulturze, a dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że „normalny”
język mówienia o tym został jej wzbroniony – spazmy służą więc do manipulowania
otoczeniem44. Dlatego też np. Hrabina wyznaje na stronie:
Cóż u diabła, i trę, i trę oczy, a jak na złość łzy mi nie chcą płynąć. [S II 4]
Lecz próżno się lękam; mam jeszcze na przypadek zwyczajną moją obronę: spazmy i wapory. Jeżeli staruszek, widząc mnie płaczącą, rozkwilił się jak małe dziecię, gdy obaczy moje konwulsyje, odurzeje do reszty. [S II 5]

Przebieg ataku histerycznego współcześnie porównywany jest z występami
w prywatnym teatrzyku45. Nie bez powodu, gdyż objawy histeryczne pojawiały się
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44
45

Według P. K a c z y ń s k i e g o (Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – poglądy. Wrocław 2009, s. 69) nie ma to żadnego, nawet quasi-moralnego uzasadnienia.
D y b e l, op. cit., s. 126–127.
Według A. C o r b i n a (Kulisy. Przeł. W. G i l e w s k i. W zb.: Historia życia prywatnego. T. 4: Od
rewolucji francuskiej do I wojny światowej. Red. M. P e r r o t. Wrocław 1999, s. 604) w teatrze dnia
codziennego symulantka chce być obiektem widowiska, by w ten sposób sterować pożądaniem
mężczyzn. Zob. też K. S z m i g i e r o, Choroba czy spektakl? „Teatr” 2017, nr 3. Na stronie: https://
teatr-pismo.pl/6013-choroba-czy-spektakl (data dostępu: 5 V 2021).
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z reguły w obecności świadków. Bohaterka Spazmów modnych nie różni się pod
tym względem od histeryczek, ona także potrzebuje widza – zazwyczaj jest nim albo
jej własny mąż, albo kochanek. Hrabia Modnicki mógłby, co prawda, obejść się
z żoną „po sarmacku”, nie chce jednak zyskać opinii tyrana, jest na to już zbyt
oświecony.
„Modne” komedie Bogusławskiego stanowią istotną płaszczyznę dla toczącej
się pod koniec XVIII wieku dyskusji nad tzw. kwestią kobiecą. Odzwierciedlają
ambiwalentną postawę wobec kobiet w tamtym czasie: pochwale towarzyszy nagana, gloryfikacji potępienie, uwielbieniu mizoginizm. Ukazany w omawianych sztukach wielki świat staje się, zgodnie z sugestią zawartą w ich tytułach, przestrzenią
działania kobiet. Choć słabsze intelektualnie od mężczyzn, próbują one skorzystać
z dobrodziejstw patriarchatu, nie tracąc wolności i nie dając nic w zamian. Dążenia
bohaterek do autonomii napotykają sprzeciw konserwatystów, niechętnych wyjściu
kobiet ze stanu „niepełnoletności”46. W Spazmach modnych sarmacki konserwatyzm
reprezentuje pułkownik Zdawnialski, „wielki nieprzyjaciel kobiecych chimer”, odgrywany – co wydaje się nie bez znaczenia – przez samego Bogusławskiego, który po raz pierwszy wystąpił na scenie jako mentor młodzieży. Sugerowałoby to, że
podzielał poglądy tego bohatera na rolę kobiety w społeczeństwie. Nie przedstawił
w sztukach żadnych korzyści, jakie mieliby szansę odnieść mężczyźni z emancypacji kobiet, co może świadczyć o tym, że nie był w swoich sądach obiektywny.
Pozostaje pytanie, czy towarzyszyła mu intencja skompromitowania „emancypantek”. Pozornie wyzwolone protagonistki sztuk wykazują się zadziwiającym brakiem
kobiecej intuicji. Ich pacyfikacja przebiega szybko i sprawnie.
Abstract
DANUTA KOWALEWSKA Nicolaus Copernicus University, Toruń
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“WSZYSTKIE KOBIETY DIABŁA SĄ WARTE [A WOMAN IS GOOD-FOR-NOTHING]”?
FASHION-SLAVES AND MALE-VICTIMS IN WOJCIECH BOGUSŁAWSKI’S “FASHIONABLE”
COMEDIES
The paper refers to a small collection of Wojciech Bogusławski’s comedies devoted to manners fashion
observable in the last 20 years of the 18th c. In Ślub modny (A Fashionable Wedding, 1780) he concentrates on free relationships, in Mieszczki modne (Fashionable Townswomen, 1780) he voices against
the enriched middle class, while in Spazmy modne (Fashionable Spasms, 1797) he sketches a picture of
a modern false front marriage that shadows indifference, betrayal, and the will to divorce. The author
of the paper focuses on male-female relationships, especially on the problems of male domination and
female role models promoted at that time. She also tries to answer the question whether and to what
extent the “fashionable wives” portrayed in the comedies wish to release from the constrained dependence and freely decide about their own lives. She additionally pays attention to the feminism that
arises in the Enlightenment, on the woman perspective that comes into view, and on the issue of objectivism of males’ writing about a woman.
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I. K a n t, Co to jest oświecenie? Przeł. A. L a n d m a n. W: T. K r o ń s k i, Kant. Warszawa 1966,
s. 164.
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SPAZMY I WAPORY W LITERACKICH KREACJACH
POLSKICH PISARZY XVIII I XIX WIEKU
Sięgające tradycji antyku, a w języku francuskim zadomowione w liczbie mnogiej
nazwy: „spazmy” i – dość dziwnie brzmiące już dziś – „wapory”, w naszym rodzimym
piśmiennictwie XVIII-wiecznym bardzo często wymieniano łącznie. Określano nimi
ówcześnie konkretne dolegliwości, które w Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers [...] uhonorowane zostały odrębnymi, stosunkowo długimi hasłami o ambicjach naukowych1. Wapory w medycynie oznaczały
oddziałującą na mózg chorobę, która dotykała przedstawicieli obu płci, ale miała
u nich różne i odmiennie zlokalizowane przyczyny. U mężczyzn nazywano ją hipochondrią (rozprzestrzeniającą się „z dolnych części brzucha, zwłaszcza podżebrza”),
a u kobiet – „d o l e g l i w o ś c i ą lub d u s z n o ś c i ą histeryczną, która pochodziła
z macicy”. Uważano, że choroba ta wywoływana była „przez łatwo przenikające
opary”, które ze wskazanych miejsc przemieszczały się do mózgu, mącąc go oraz
wypełniając „dziwnymi i ekstrawaganckimi pomysłami, zwykle nieprzyjemnymi”.
Przy czym te „rzekome opary” z czasem – gdy przekonanie o ich istnieniu zostało
„obalone przez teorię i anatomię” – uznano za podrażnienia włókien nerwowych
narządów wewnętrznych, co niezawodnie miało wpływać na mózg2. Za jeden ze
1

2

Warto nadmienić, że hasła te nie znalazły się w wydanych współcześnie w polskim przekładzie
wyborach materiałów z francuskiej publikacji. Zob. Encyklopedia albo Słownik rozumowany nauk,
sztuk i rzemiosł, zebrany z najlepszych autorów, a szczególnie ze słowników angielskich Chambersa, d’Harrisa, de Dyche i innych, przez stowarzyszenie ludzi nauki. Uporządkowany i wydany
przez pana Diderot, a jeśli chodzi o część matematyczną przez pana d’Alembert z Paryskiej Akademii Królewskiej Nauk i z Berlińskiej Akademii Królewskiej. (Wybór). Przeł. z oryginału francuskiego
i przypisami opatrzyła E. R z a d k o w s k a. Wstęp J. K o t t. Wrocław 1952. BN II 73. – Encyklopedia albo Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł, zebrany z najlepszych autorów, a szczególnie ze słowników angielskich Chambersa, d’Harrisa, de Dyche i innych, przez stowarzyszenie
ludzi nauki. Uporządkowany i wydany przez pana Diderot, a jeśli chodzi o część matematyczną
przez pana d’Alembert z Paryskiej Akademii Królewskiej Nauk i z Berlińskiej Akademii Królewskiej.
Wybór artykułów. Wyboru dokonał i komentarzami opatrzył A. S o b o u l. [Przeł. J. R o g o z i ń s k i
(artykuły Encyklopedii), J. G u r a n o w s k i (wstęp i komentarze)]. Warszawa 1957.
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens
de lettres. Mis en ordre et publié par M. Diderot, de l’Académie Royale des Sciences et des BellesLettres de Prusse, quant à la partie mathématique par M. d’Alembert, de l’Académie Royale des
Sciences de Paris, de celle de Prusse, et de la Société Royale de Londres. T. 16: Teanum–Vénerie.
Paris 1765, s. 836–837 (hasło: Vapeurs). Przekład haseł z francuskiej encyklopedii – J. P l u t a.
W dziele B. d e M a n d e v i l l e’ a A Treatise of the Hypochondriack and Hysterick Passions (Traktat o namiętnościach hipochondrycznych i histerycznych, 1711), napisanym zgodnie z dawnym
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skutków waporów uważano właśnie spazmy, czyli nagłe, nienaturalne skurcze
dolnej części ciała3.
W Polsce zjawiska łączące się z waporami i spazmami przynależały w niewielkim
zakresie do obszaru stricte medycznego czy filozoficznego4. Przez pisarzy oświeceniowych traktowane były raczej jako swoiste zwiastuny pewnych elementów i fenomenów charakterystycznych dla stylu życia wyższych sfer, przede wszystkim
kobiet podążających za modą dyktowaną przez Paryż. Jak pisze Marian Skrzypek:
Wiek XVIII we Francji, jak i niemal w całej Europie, to wiek mody na histerię. Wśród kobiet francuskich panuje „epidemia” waporów. Polskie arystokratki cierpią na spazmy [...]. W Anglii panuje
spleen. Wśród żołnierzy szwajcarskich służących za granicą szerzy się Heimweh, chorobliwa tęsknota
za ojczyzną, powodująca często obłęd i śmierć.
Wiek XVIII, a zwłaszcza pierwsza jego połowa, to okres, w którym pojawiają się zbiorowe psychozy
religijne, idące w parze z modą na wapory i konwulsje, które przejawiają się nie tylko w dziedzinie religii, ale stanowią problem obyczajowy niemal w całej Europie5.

W polskich realiach drugiej połowy XVIII wieku zasadniczo mamy właśnie do
czynienia z tym ostatnim, obyczajowym aspektem sygnalizowanego problemu.
Dlatego też w przypadku spazmów bardziej adekwatna wydaje się nie stricte naukowa definicja zaczerpnięta przez Samuela Bogumiła Lindego z pracy Jędrzeja
Krupińskiego Splanchnologia lub nauka o trzewach w ciele człowieczym się znajdujących z przydatkiem wykładów fizjologicznych (Lwów 1775) 6, lecz zamieszczona
w Słowniku warszawskim, dotycząca tego terminu w liczbie mnogiej, uwaga o drgaw-

3
4

5

6

stanem wiedzy, mowa m.in. o tym, że „wapory uteryczne (od łac. uterus – macica) tłumaczono
oparami poirytowanej macicy, które uderzają kobietom do głowy, powodując spazmy, zadyszkę,
skurcze kloniczne, drżenia oraz inne symptomy znamienne dla histerii” (M. S k r z y p e k,
Oświeceniowa kategoria przesądów. Z Ciemnogrodem Potockiego w tle. „Studia Wilanowskie” t. 19
á2012ñ, s. 15). Zob. też E. T r i l l a t, Historia histerii. Przeł. Z. P o d g ó r s k a - K l a w e, E. J a mr o z i k. Wrocław 1993, s. 45–66 (rozdz. 3: Duchy zwierzęce i wapory).
Zob. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t. 15: Sen–Tchupriki, s. 434–438 (hasło: Spasme).
Funkcjonujące w Polsce od XVI wieku aż po koniec okresu przedwojennego nazwy przypisywanych
przedstawicielkom płci pięknej dolegliwości psychicznych i fizycznych, które do XVIII stulecia łączono z zaburzeniami pracy macicy, metodą semazjologiczną zbadała Z. K r ó t k i w artykule
Średnio- i nowopolskie nazwy dolegliwości kobiecych („Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 13 á2018ñ; rozważania dotyczące spazmów i waporów zamieszczone
są na s. 79–80).
M. S k r z y p e k, Filozofia Diderota. Warszawa 1996, s. 57, 210. Jak stwierdza badacz, do połowy
XVIII wieku większość patologicznych stanów psychicznych, które zostały wymienione w przytoczeniu, ówcześni lekarze filozofowie łączyli „z zaburzeniami na tle seksualnym”. Z takich przekonań
wywodzą się wypowiedzi Diderota na temat histerycznych waporów (vapeurs histériques): „to
przecież – etymologicznie rzecz ujmując – opary wydzielane przez macicę (z greckiego – histera),
zatruwające mózg i powodujące zaburzenia w jego funkcjonowaniu”. W czasach Diderota ta teoria
„była już przeżytkiem, ale dawna terminologia pozostała” (ibidem, s. 57–58). Postęp wiedzy medycznej spowodował, że „zrywając z tradycją, przeniesiono siedlisko histerii z macicy do mózgu”,
co wiązało się z rozwojem nowożytnych teorii neurologicznych (T r i l l a t, op. cit., s. 46).
S. B. L i n d e, Słownik języka polskiego. Wyd. 2, poprawne i pomnożone. T. 5: R–T. Lwów 1859,
s. 375 (hasło: Spazm): „kurcz; [...] ciągnienie gwałtowne części myszczastych [tj. mięśniowych’], tak
iż część naturalnie miękka twardnieje”. Z tym znaczeniem powiązane zostało również podhasło
Spazmatyczny, którego sens oddaje wyrażenie „spazmowe ruchy”, skojarzone z konwulsjami (ibidem).
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kach oraz następująca informacja w punkcie drugim: „Gwałtowne i niepohamowane łkanie z omdleniem, z śmiechem nerwowym”7. W przypadku określeń „wapor”
i „waporek” Linde, uwzględniając pochodzenie terminów z łaciny medycznej („vapor” – opar, para wodna’), a tym samym ich pierwotny sens, odsyła do trzech
haseł: Wyziew, Wydech, Para. Natomiast interesujące nas, przenośne znaczenie
ma podana tam francuska nazwa w liczbie mnogiej: „les vapeurs”8, z czasem, podobnie jak odnotowany jej synonim „spazmy”, odnoszona do objawów rzekomego
bólu, a zatem łączona z atakami histerii. Pełniejsze objaśnienie tego słowa dają
autorzy Słownika warszawskiego, podobnie jak poprzednio uwzględniając realia
obyczajowe epoki. Oprócz znaczeń, które odnotował Linde, podano tu następującą
definicję waporów: „choroba osób zbyt pieszczonych, fumy, spazmy itp.”9 Do tych
dolegliwości osób (głównie kobiet) z towarzystwa należałoby jeszcze dodać migrenę
oraz supiry (fr. „soupir”), czyli westchnienia, a także wspomniane już fumy, rozumiane analogicznie do waporów bądź jako „próżna rzecz, [...] próżność”10, „nadętość,
grymasy”11.
Zwięzłe definicje wymienionych dotąd modnych przypadłości zasadniczo pozostają w zgodzie z przedstawioną we francuskiej encyklopedii z epoki charakterystyką osób narażonych na wapory oraz przyczyn szerzenia się tej dolegliwości:
trzeba zauważyć, że w a p o r y atakują przede wszystkim ludzi o próżniaczym ciele, którzy niewiele
męczą się pracą fizyczną, za to dużo myślą i marzą: ludzi ambitnych, o żywym umyśle, przedsiębiorczych,
wielbicieli dóbr i życiowych uciech, ludzi pióra, uzdolnionych, duchownych, dewotów, ludzi wyczerpanych rozpustą bądź też nadmierną praktyką, kobiety, które oddają się próżniactwu i za dużo jedzą –
wszyscy oni są podatni na w a p o r y, ponieważ u niewielu z nich ćwiczenia i ciężka praca fizyczna
blokują szkodliwy wpływ soku nerwowego. Wielu ludzi myśli, że choroba ta atakuje raczej umysł niż
ciało i że ból to kwestia wyobraźni. Trzeba przyznać, że rzeczywiście najważniejszą jej przyczyną jest
nuda i szalona namiętność, ale z czasem, gdy choroba toczy umysł, zmusza również ciało do współudziału; w wyobraźni czy w rzeczywistości ciało wycieńcza się. Choroba jest dzisiaj bardziej powszechna niż kiedykolwiek, ponieważ skłania do tego w większym stopniu błędne kształcenie płci, młodzi ludzie
oddają się albo namiętności nauki albo zupełnie innej z tym samym szałem, bez kalkulacji i rozsądku;
ich umysł osłabia się, zanim zostanie ukształtowany, ledwo narodzony staje się bezsilny. Łakomstwo,
próżniacze życie i zwykłe przyjemności podtrzymują tę nieszczęsną namiętność, aby uchodzić za pięknoducha; w a p o r y atakują ciało, rujnują je i powodują wyniszczenia12.

Podobnie jak w przypadku przywołanej wypowiedzi Skrzypka, we wszystkich
współczesnych komentarzach, które w edycjach tekstów XVIII-wiecznych poświęcone są spazmom, objaśnienia w części początkowej lub końcowej odsyłają do

7

8
9
10
11
12

Słownik języka polskiego J. K a r ł o w i c z a, A. K r y ń s k i e g o i W. N i e d ź w i e d z k i e g o. T. 6:
S–Ś. Ułożony przez W. N i e d ź w i e d z k i e g o, z udziałem K. K r ó l a. Warszawa 1915, s. 285
(hasło: Spazm).
L i n d e, op. cit., t. 6: U–Z (1860), s. 218 (hasło: Wapor, waporek).
Słownik języka polskiego, t. 7: T–Y (Ułożony przez W. N i e d ź w i e d z k i e g o. 1919), s. 457 (hasło:
Wapor).
L i n d e, op. cit., t. 1: A–F (1856), s. 677 (hasło: Fum): „dym, wyziew para”; mieć fumy w głowie –
mieć „urojenia, marzenia”.
Słownik języka polskiego, t. 1: A–G (Ułożony pod red. J. K a r ł o w i c z a, A. K r y ń s k i e g o
i W. N i e d ź w i e d z k i e g o. 1900), s. 781 (hasło: Fumy); t. 6, s. 515 (hasło: Supir).
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, s. 837 (hasło:
Vapeurs).
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wystawionej we Lwowie w roku 1797 sztuki Spazmy modne Wojciecha Bogusławskiego, a niekiedy cytowany jest fragment jego wypowiedzi ze wstępu do tej komedii. Nie ulega bowiem wątpliwości, że najpełniej, i to zarówno w formie dyskursywnej, jak i stricte literackiej, spazmy scharakteryzował u nas właśnie Bogusławski –
najpierw we wstępie, zatytułowanym Powody napisania komedii „Spazmy modne”,
a później w samej sztuce: poprzez kreację bohaterów oraz konkretnych scenek.
W tonie na wpół żartobliwym, na wpół ironicznym wyjaśniał on w drugim tomie
swoich Dzieł dramatycznych (1820), że przed 20 laty, a zatem na przełomie XVIII
i XIX stulecia, zapadanie kobiet na „modne” dolegliwości nie było rzadkością:
spazmy, migrena i drżenie serca tak powszechną prawie po wszystkich wyższych domach były chorobą,
że ją nieledwie e p i d e m i c z n ą nazwać można było13.

Wprawdzie, jak dopowiada pisarz z udawaną powagą, lekarze spieszyli z pomocą wielu „cierpiącym pięknościom”, lecz „nie dali nam objaśnienia” tej choroby. Nie
zmieniając tonu, bliżej nieznanych powodów owego braku autor upatrywał m.in.
w takich zjawiskach, jak „złość powietrza czyli dobroć mężów, czyli na koniec niezręczne sprawowanie się ówczesnych amantów” 14. Zarówno tytułowa formuła
(oznaczająca popularny w wyższych warstwach zespół zachowań, z nadmierną
afektacją jedynie naśladujących zewnętrzne objawy rzeczywistego, poważnego
schorzenia), jak i wskazane przez pisarza przypuszczenia dotyczące przyczyn tak
częstego występowania symptomów charakterystycznej dla epoki „choroby” jednoznacznie zaświadczają, że wspomniane dolegliwości, przypisane tu wyłącznie kobietom, oświeceniowy twórca traktował jako pozy, udawane głównie w celu wymuszenia przez przedstawicielki płci pięknej konkretnych działań i postaw domowników (służby i mężów) oraz adoratorów. Z nieukrywaną kpiną, aczkolwiek
połączoną z nienaganną elegancją wysłowienia, Bogusławski snuł rozważania nad
tą „szkodliwą społeczeństwu słabością”:
To wszelako było istotną prawdą, która się nie tylko poznać, ale nawet wielu mężom, a najprzykrzej
służącym uczuć dawała, że ta choroba zjawiała się zazwyczaj wtenczas, kiedy jej potrzeba było. Każde
nieledwie niezadowolnienie [...] sprowadzało ją natychmiast. Często używaną była za sposób usprawiedliwienia się z jakowych zarzutów, a częściej jeszcze za sposobność zasłużenia na nie [...]. Jeżeli gdzie
zobaczono niespodziewanie nowy ekwipaż, nowe brylanty, nowego przyjaciela, zaraz się domyślano – bo
czegóż się nie domyśla złość ludzka! – że tam spazmy albo migrenę leczyć musiano15.

Dodajmy, że kilkanaście lat później w mistyfikacyjnym liście do redakcji „Kroniki Emigracji Polskiej” autor używający znaczącego pseudonimu Sylwester Pigułka wspomniał o spazmach, z satyryczno-ironiczną intencją pisząc o chorobach
trawiących polską emigrację popowstaniową na Zachodzie. Podzielił te dolegliwości,
a w rzeczywistości obserwowane w rodzimym środowisku na obczyźnie pewne wynaturzenia i mody o charakterze społecznościowym, politycznym i literackim, na
trzy rodzaje: „zarazy, czyli tak zwane epidemie porywające całe masy” (braterstwomania, republikomania), „choroby indywidualne” (komitetomania i centralizomania)

13
14
15

W. B o g u s ł a w s k i, Powody napisania komedii „Spazmy modne”. W: Dzieła dramatyczne. T. 2.
Warszawa 1820, s. 154.
Ibidem.
Ibidem, s. 154–155.
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oraz „choróbki, słabostki, przemijające, modne, niegrożące żadnym niebezpieczeństwem” (dyplomacjomania, religiomania, klubomania i pamiętnikomania). Wśród
tych ostatnich, z wyraźną intencją żartobliwą wskazał dolegliwości, które mogą
mieć poważne konsekwencje „w przypadku wielkiego zaniedbania” – i tu właśnie
wymienił jednym tchem, bez dodatkowej charakterystyki: „spazmy, katary i zawroty głowy”16.
Spazmy wraz z waporami mają, rzecz jasna, swoją wcześniejszą historię w literaturze oświeceniowej. W odniesieniu do drugiej dolegliwości świadczy o tym
choćby zamieszczona w słowniku Lindego egzemplifikacja zaczerpnięta ze sztuki
Pierre’a Beaumarchais’go, w przekładzie Mikołaja Wolskiego zatytułowanej Dzień
pusty albo Wesele Figara (1786). Zuzanna, ukochana tytułowego bohatera i zarazem
służąca Hrabiny, w jednej ze scen prosi jej męża o lekarstwo dla swojej pani, która
właśnie „zachorowała na wapory”17. Na zalecenie Hrabiego (który sądził, że Figaro
porzuci dziewczynę dla Marceliny), aby zatrzymała także dla siebie specyfik leczący tę niedyspozycję, zdroworozsądkowym komentarzem jednoznacznie wiąże ona
wspomnianą przypadłość z obyczajami modnych dam z towarzystwa:
ZUZANNA

Alboż to kobiety mojego stanu chorują czasem na wapory? Wszakże to choroba wyższej kondycji,
która się nie nabywa tylko w budoarach? [akt III, sc. 7]18

Opublikowany w numerze 36 „Monitora” z 6 V 1767 [Diariusz damy modnej]
z tygodniowymi zapisami od poniedziałku do niedzieli zawiera adnotacje dotyczące
złego humoru bohaterki artykułu (po odebraniu listu od męża) i ciężkiej migreny19.
Natomiast ani słowa o spazmach i waporach. A jednak obie dolegliwości z przekąsem łączono z podążającymi za modą mieszkankami stolicy, gdzie (jak dwa miesiące wcześniej, w numerze 21 „Monitora”, z 14 III 1767, stwierdził bliżej nieznany
publicysta):
Jedno przeciw modzie wykroczenie wyszydza zaraz dobrze urodzoną osobę, cóż dopiero ustawicznie wykwintności przestępstwo? [...] Łatwo tam występki grube przebaczane bywają, ale przestępstwa
mody nigdy nie darują20.

W satyrycznym portrecie wychowanej na prowincji osoby „wyższego ekstraktu”
wymienione tu zostały „w d z i ę k i z a p a c h u przez zażywanie wódek i balsamów
na to sporządzonych”, „w d z i ę k i w m ó w i e n i u” (głównie po francusku),
„w d z i ę k i w y m y ś l a n i a” (sprzeczne ze stałością przyzwyczajeń), „w d z i ę k i
u t y s k i w a n i a n a z ł e, k t ó r e s i ę c i e r p i”, „w d z i ę k i u s k a r ż a n i a s i ę
16
17
18
19
20

S. P i g u ł k a, Choroby emigracji. „Kronika Emigracji Polskiej” t. 8 (1839), s. 257–267.
P. B e a u m a r c h a i s, Dzień pusty albo Wesele Figara. Komedia w piąciu aktach [...], po polsku
przetłumaczona. Przeł. M. W o l s k i. Warszawa 1786, s. 126.
Ibidem, s. 127.
[Diariusz damy modnej]. W zb.: Wokół „Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści. Oprac.
J. J a c k l. Warszawa 1967, s. 164–165.
W o d n i c k i, [Dama niemodna]. W zb.: „Monitor” 1765–1785. Wybór. Oprac., wstęp E. A l e k s a nd r o w s k a. Wrocław 1976, s. 142–143. BN I 226. Prototypem tytułowej postaci prawdopodobnie
była Ludwika z Zyberków Borchowa vel Borgowa (zm. 1788), starościanka bolnicka, żona Jana Jędrzeja Borcha (1715–1780). Zob. Relacje Jana Heynego, agenta księcia Ksawerego saskiego, o „Monitorze” (1765–1770). Oprac. E. A l e k s a n d r o w s k a. „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 3, s. 184–185.
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n a z ł e, k t ó r e g o n i e c i e r p i e m y” oraz „w d z i ę k i w l ę k a n i u s i ę”21.
I w odniesieniu do tych przedostatnich kpiący z modnych dziwactw publicysta,
udający w artykule osobę całkowicie zdegustowaną i zażenowaną brakiem ogłady
oraz parafiańskimi obyczajami tytułowej postaci, pisał o niej:
Pół roku przepędziła nie skarżąc się na migrenę; to jeszcze daruję, ale że przez ten czas na spazmy,
na wapory nie stękała, tego wybaczyć nie mogę, bo tak czynić jest na złe zażywać zdrowia22.

A zatem bodaj najwcześniej spazmy i wapory do polskiego piśmiennictwa na
szersze forum wprowadziła, jak można mniemać, publicystyka „Monitora”. Do
tejże problematyki, z satyryczną intencją podjętej w stołecznym piśmie „moralnym”,
nawiązał Franciszek Bohomolec w komedii Monitor, wydanej również w 1767 roku.
W jednoaktowej sztuce jedna z mieszkanek Pustkowa skarży się na związanego ze
stolicą pana Monitora, który miał się tam zatrzymać w drodze do Lwowa:
UMIZGALSKA

Nikomu on tak nie dopiekł jak mnie! Czy nie jest to złość ostatnia żartować z tego, że ja często
cierpię migrenę, spazmy i wapory? Co ja temu winna, że podlegam tym słabościom?23

Obie dolegliwości przypisywano w epoce i nadal się przypisuje, zwłaszcza po
wypowiedzi Bogusławskiego ze wstępu do Spazmów modnych, przede wszystkim
ówczesnym kobietom, i to żyjącym w miastach, skądinąd postrzeganych jako siedlisko szerzącego się zepsucia, złych nawyków i postaw oraz różnych dziwactw,
a szczególnie paniom mieszkającym w stolicy. W takim duchu utrzymane są w Chudym literacie Adama Stanisława Naruszewicza wyjaśnienia przybyłego z prowincji
do Warszawy szlachcica, który u księgarza ulicznego oprócz driakwi (panaceum na
wszelkie dolegliwości) i kalendarza z informacjami o chorobach poszukuje publikacji z opisem spazmów. Na tę przypadłość, zaraźliwą i dotkliwą (skoro mąż gotów
jest kupić druk poświęcony owej dolegliwości), wzorem stołecznych dam cierpi jego
żona, jak bowiem ów szlachcic stwierdza:
Dwa razy tylko była mi w Warszawie, alić
nie może, biedna, spazmów od siebie oddalić. [w. 151–152]24

Na to, że nieodpowiednie wzorce postępowania na wieś przychodzą z miast,
a szczególnie ze stolicy, utyskuje z kolei Pan Spokojski w sztuce Ignacego Krasickiego Po modnemu. Wielkomiejski styl życia à la mode reprezentują tutaj trzej
kawalerowie o znaczących nazwiskach: Wiatrakowski, Uśmiechiewicz i, wygłaszający rymowane maksymy, Żartuliński. Ten ostatni, po przybyciu do domu Pana
Spokojskiego, obwieszcza pierwszemu z wymienionych stołeczne nowiny: „Kasztelanowa od dwóch niedziel raz wraz na migrenę chora, księżniczka ma spazmy”
(akt I, sc. 7)25.

21
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W o d n i c k i, op. cit., s. 147–148.
Ibidem, s. 148.
F. B o h o m o l e c, Monitor. Komedia w jednym akcie. Warszawa 1767, s. 25.
A. N a r u s z e w i c z, Chudy literat. W: Poezje zebrane. T. 3. Wyd. B. W o l s k a. Warszawa 2012,
s. 144.
I. K r a s i c k i, Po modnemu. W: Dzieła zebrane. T. 4: Komedie. Oprac. J. T. P o k r z y w n i a k.
Poznań 2016, s. 281.
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Na temat modnych wówczas dolegliwości, które panie z towarzystwa z upodobaniem odnajdywały w sobie i uzewnętrzniały w osobliwym zachowaniu w celu
pozyskania przychylnej uwagi, wypowiedział się również Franciszek Salezy Jezierski. Definiując choroby w słownikowym dziele Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione (1791), z pobłażliwością
nawiązał do beztroskiego stylu życia kobiet i w tonie ironicznym odniósł się do
przypadłości udawanych przez nie, jak można sądzić – w salonowej scenerii:
prócz chorób złączonych z własnością natury, są choroby wymysłów i dziwactw. Kobiety, ta płeć lubiąca próżnowanie i próżność, jakby na usługę wdzięków swoich powymyślały spazmy, wapory i insze
dziwactwa słabości, właśnie żądając tego, aby wymysły skrzywienia się i zmyślane stękania wymagały
koniecznie dla nich w postaci politowania nowo pozyskanego pochlebstwa26.

Wydaje się, że ze względu na swego rodzaju teatralizację zachowań, łączonych
w epoce (tak właśnie jak wypowiedzi Jezierskiego) z silnie nacechowanymi afektacją spazmami eleganckich kobiet z wyższych sfer, dziełami niejako ze swej natury
przystosowanymi do ukazywania takich oznak modnej dolegliwości były komedie.
O tejże przypadłości wspominają m.in. dwaj autorzy sztuk reprezentujących „komedię obyczajową warszawską”. W utworze Wet za wet (1787) Grzegorza Broniszewskiego służący Szambelana na wieść o tym, że w ręce pana dostały się listy
pisane przez jego małżonkę do porucznika Trzpiotowskiego, taki sposób ratowania
Szambelanowej podaje jej służącej Agatce:
ZWROTNICKI

Chybaby ten jeden: jak przyjdzie, wpadnijcie z góry na niego obydwie, zakrzyczcie go, zahałasujcie,
zagłuszcie; na koniec ty padnij i zemdlij, jejmość niech na spazmy zachoruje. To jest cała broń wasza,
innej nad tę nie widzę. [akt III, sc. 7]27

W drugiej ze wspomnianych sztuk – komedii Umizgi dla przysługi (1788) Jana
Drozdowskiego – stykamy się ze spazmami, które nie zostały „zaplanowane” na
podstawie łączonych z tą niedyspozycją charakterystycznych, powtarzalnych oznak
uzewnętrznianych przez konkretne zachowanie i gestykulację. Tu w stołecznym
domu Rozsądnickiego córka gospodarza, Karolina, na (fałszywą zresztą) wieść o tym,
że darzony przez nią uczuciem Walery zainteresowany jest jej leciwą ciotką, wdową
Sknerską, omdlewa i w sposób, by tak rzec, „widowiskowy” przeżywa miłosny zawód.
Poznajemy to z relacji służącej Helenki, która na pytanie Melissy, drugiej córki
gospodarza, co dolega siostrze, odpowiada:
HELENKA

Nie wiem, lecz słabość ta niepospolita!
Rzuca się, krzyczy, jęczy, za serce się chwyta,
Mruczy coś o Walerym, lecz niezrozumiale. [akt I, sc. 6]28

Fawory (służący panicza Walerego), który nieopatrznie przekazaną nowiną tak
26

27
28

F. S. J e z i e r s k i, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione. W: Wybór pism. Oprac. Z. S k w a r c z y ń s k i. Wstęp J. Z i o m e k. Warszawa 1952,
s. 143 (hasło: Choroba).
G. B r o n i s z e w s k i, Wet za wet. Komedia oryginalna we trzech aktach. W zb.: Komedia obyczajowa warszawska. Oprac., wstęp Z. W o ł o s z y ń s k a. T. 2. Warszawa 1960, s. 229–230.
J. D r o z d o w s k i, Umizgi dla przysługi. Komedia we trzech aktach. W zb.: jw., t. 2, s. 264.
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fatalnie „przysłużył się” Karolinie, zupełnie inaczej, niemal z rozrzewnieniem postrzega przejawy udramatyzowanej afektacji panny:
FAWORY

Wtem, niebożątko, nagle zapadła w niezdrowie.
Ach, widzieć tam w jej pięknych liczkach odmian wiele,
Owe łzy, łkania, owe zbyt żałosne trele... [akt I, sc. 8]29

W rozmowie, którą w tejże scenie prowadzi Fawory z ojcem Walerego, dopełniona zostaje deskrypcja oznak nagłej choroby panny i wskazane są rzeczywiste powody podjęcia swoistej gry (z pełną świadomością obserwowania jej przez otoczenie),
jaką de facto była modna przypadłość, trafnie rozpoznane przez konkurenta Sknerskiej, nomen omen – Wieśniackiego:
WIEŚNIACKI

Czy to nie będą modne spazmy? Hę?
FAWORY

			
Któż zgadnie?
Trelik w jęku, gdyby z nut, krzyżuje się ładnie;
Słowem, cale do twarzy jest jej ta choroba.
WIEŚNIACKI

Przeto też może się jej być słabą podoba.
Figlarny świecie! [akt I, sc. 8]30

Także w Powrocie posła (1790) Juliana Ursyna Niemcewicza reakcja Starościny
na wieść, że małżonek niezbyt przychylnie odnosi się do jej zamysłu wzniesienia
modnej kaskady w miejscu, gdzie stoi przynosząca dochody karczma, ma wszelkie
znamiona spazmów, chociaż sama ta nazwa nie pada w sztuce:
STAROŚCINA

To dla mnie jest wstydem,
Że tego na Waćpanu wyprosić nie mogę.
Rzuca się na krzesło i omdlewa
Je suis mal, je me meurs!
STAROSTA

krzyczy
Ratujcie niebogę.
Przybiega Agatka i lokaj, dają jej wąchać wódkę i ratują
Trzeba prędko zapobiec tej nagłej chorobie.
Krzyczy jej do ucha
Jutro Żyda wypędzę i kaskadę zrobię!
Niechaj się uspokoi me drogie serduszko...
Nie przychodzi do siebie! Nieście ją na łóżko!
Wynoszą Starościnę z krzesłem [akt II, sc. 9]31

Wprawdzie oznaki spazmów rzeczywiście ujawniały się niespodzianie, ale w dużej mierze były przewidywalne. Dolegliwość ta – jak stwierdził Bogusławski – „nie

29
30
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Ibidem, s. 266.
Ibidem.
J. U. N i e m c e w i c z, „Powrót posła. Komedia w trzech aktach” oraz wybór bajek politycznych.
Oprac. Z. S k w a r c z y ń s k i. Wyd. 10. Wrocław 1983, s. 72–73. BN I 4.
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w krwi, nie w ciele, ale w umysłach miała swoje siedlisko”32. Powstawała pod wpływem określonych faktów i okoliczności zewnętrznych, nietolerowanych bądź źle
znoszonych przez konkretne osoby. W sztuce Spazmy modne Dorotka, garderobiana Hrabiny, chociaż nie pozostawała w „służbie Galena”, w rozmowie z wykrzykującym na „przeklętą służbę” kamerdynerem Hrabiego Modnickiego bez namysłu
podała powód wielorako uciążliwej, a przy tym udawanej choroby swej pani, co też
zaakcentował rozsierdzony współrozmówca dziewczyny:
DOROTKA

A cóż tam? czy zdrowsza? [...]
SŁUŻALSKI

A gdzie tam! Coraz gorzej wrzeszczy i rzuca się jak nawiedzona
DOROTKA

Póki tylko mąż nie wyjdzie, póty ona będzie w spazmach leżała. Wszakże zdrowiuteńka była, nim
on przyszedł
SŁUŻALSKI

Bodaj szatani porwali modne spazmy, wapory, drżenie serca, migreny, konwulsje i tych wszystkich,
co je powymyślali! Człowiek oka zmrużyć nie może. Ledwo świt, wstawaj, pal ogień, grzej serwety, lataj
po doktora, znoś kordiały. [akt I, sc. 1]33

Warto nadmienić, że w brulionowej wersji Zabobonnika Franciszka Zabłockiego (pierwotnie tytuł brzmiał: Zabobonny) spazm został również wymieniony wśród
rozlicznych chorób, o których źródła doktor Recepta pyta Frantowicza, udającego
cyrulika świetnie obeznanego ze sztuką lekarską:
RECEPTA

Skąd petocie, skąd kancer, skąd zawroty głowy,
Z czego jest katar obcy, z czego narodowy,
Skąd kaduk, spazm, migrena, skąd kurcz, pituita,
Skąd ospa wielka, mała, szczepiona, nabyta?... [akt III, sc. 10]34

W ostatecznej wersji sztuki Zabłocki usunął jednak „spazm”, dając następującą lekcję trzeciego z przytoczonych wersów: „Skąd kaduki, migrena, skąd kurcz,
pituita”. Zadecydowała o tym, jak można sądzić, nie tyle niechęć do modnej przypadłości, ile fakt, iż w tym samym wersie znajdowała się tożsama znaczeniowo
nazwa – „kurcz”.
Nie tylko Bogusławski, ale także inni literaci oświeceniowi z ironicznym przekąsem, a nawet kpiną pisali przede wszystkim o kobiecych spazmach, którym
nierzadko towarzyszyły krzyki, żałosne jęki i w końcu – omdlenia. Takie zachowanie pełne afektacji i ostentacji współgrało z emocjonalną aurą, jaką pod wpływem
lektur romansowych zgodnie z panującą modą wytwarzały wokół siebie kobiety
z wyższych sfer i postaci na ich wzór kreowane przez autorów. Ale nie tylko one.
Na spazmy cierpieli bowiem również męscy bohaterowie literaccy. Do tego grona
należy m.in. król zwierząt w sporządzonym przez Wojciecha Jakubowskiego przekładzie bajki Jeana de La Fontaine’a Lew chory i lis. O jego dolegliwościach zgodnych
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B o g u s ł a w s k i, op. cit., s. 155.
W. B o g u s ł a w s k i, Spazmy modne. W: Dzieła dramatyczne, t. 2, s. 162.
F. Z a b ł o c k i, Zabobonny. Cyt. za: J. Pawłowiczowa, Bruliony komedii Franciszka Zabłockiego.
W zb.: Miscellanea z doby oświecenia. [T.] 3. Red. nauk. R. K a l e t a. Wrocław 1969, s. 177.
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z tendencjami epoki traktuje sam początek utworu: „Lew król zwierząt leżał chory / Na spazmy czy na wapory”35. Cierpieli na nie zwłaszcza modni kawalerowie.
Krasicki w liście 4: Podróż pańska. Do księcia Stanisława Poniatowskiego, nakreślił
kapitalny obrazek rodzajowy z młodym kasztelanicem w roli głównej, który to młodzieniec był „Raźny, hoży, rumiany, a z tym wszystkim chory” (w. 26) – właśnie
na spazmy i wapory. „Pewnieś chory dla wody” – domniemywa poeta i przedstawia „naturalny” bieg zdarzeń wynikających z przypuszczeń opierających się na
powszechnej wówczas tendencji – „a że Karlsbad blisko, / Zaciągnąłeś takowej
słabości nazwisko, / Co do Spa zaprowadza” (w. 23–25)36. Wydumane choroby
stawały się, jak wskazał twórca, jedynie pretekstem do wyjazdów do modnych
uzdrowisk europejskich w celach towarzysko-rozrywkowych, dla nawiązania znajomości wśród przebywającej tam elity, a także do wojaży aż do Paryża pod pozorami poszukiwania odpowiednich lekarzy, w aurze nadzwyczajnej troski o zdrowie.
Gwoli sprawiedliwości należy jednak dodać, że w materiałach z epoki mamy
także poważne, pozbawione jakiejkolwiek pozy czy ironicznego dystansu notatki
poświęcone spazmom. Do tej przykrej dolegliwości z całą powagą odnosił się w swoich wspomnieniach Marcin Matuszewicz. W relacji dotyczącej roku 1758 pisał m.in.
o pobycie w Białej, w domu księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego wielkiego litewskiego, gdzie był „bardzo zły stół”, z czym pamiętnikarz powiązał swoje
przykre dolegliwości:
Tak tłustych potraw najadłszy się i piwa barzo mętnego złego napiwszy się, na spazmy w piersiach
zachorowałem, które przez godzin dwadzieścia sześć z wielkim bólem bez przestanku cierpiałem, aż
musiałem posłać księdza Damazego, prezydenta rasieńskiego, do Wołczyna, prosząc o doktora, którego
mi zaraz w mojej karecie, którą jeździł ksiądz prezydent, przysłano, i tak ten doktór, Miller nazwany,
w jednym dniu od tych bólów mnie uwolnił37.

O analogicznych dolegliwościach, wywołanych nagłą i dużą różnicą temperatur,
wspomniał też Józef Kopeć – polski oficer, zesłany na daleką Syberię po klęsce insurekcji kościuszkowskiej, etnograf i badacz Kamczatki – w spisanym w 1810 roku dzienniku przymusowej podróży po azjatyckiej części Rosji. W relacji dotyczącej
pobytu w okolicach Tobolska opowiedział on o swoim ataku spazmów, krótkotrwałym wprawdzie, ale odczuwanym jako realne zagrożenie życia, chociaż ostatecznie
doprowadziło to do dość zabawnej sytuacji. W rozdziale 24 części 4 dziennika, we
fragmencie, którego dotyczy anons „Przybycie do Tobolska i dziwaczna choroba
spazmów równo z wejściem do ciepłego pokoju”38, narracja oddająca powagę sytuacji dopełniona jest akcentami niemal humorystycznymi:
Ledwom wszedł do ciepłego pokoju, porwały mnie okrutne spazmy; gdyby do tej natury symptoma-
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J. d e L a F o n t a i n e, Lew chory i lis. W: Bajki Ezopa wybrane. Wierszem francuskim [...] ułożone,
a przez W. J a k u b o w s k i e g o, kawalera Orderu Ś[więtego] Ludwika, g. brygadiera wojsk francuskich, polskim językiem z przydatkami wydane. Warszawa 1774, s. 214.
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Z. G o l i ń s k i. T. 2. Warszawa 1989, s. 93.
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tów mogła wpływać wola, wstyd by był mówić o podobnej chorobie; lecz że dziwactwa pochodzące ze
spazmów są powszechnie znane, muszę napomknąć o moim przypadku, który ledwo na wiarę zasługuje.
Mocne uderzenie ciepła na mnie zwątlonego i zaledwo się ruszającego odebrało mi przytomność;
zdawało mi się, że nadeszła dla mnie godzina śmierci i że to miejsce jest bardzo do tego wygodne;
ostrzegłszy więc gospodarza, położyłem się na wznak, a jego posłałem po księdza. Gospodarz przerażony postacią moją, oznajmiwszy popom, iż ma nieboszczyka w domu, wchodzi z nimi do mojej izby.
Przybrani byli oni w kapy, z trybularzem i brewiarzem, w całej gotowości do konduktu. Nim się to
wszystko stało, spazmy ucichły, a że już wchodząc do sieni, zaczęli coś śpiewać, uderzony tym wrzaskiem
powstałem. Nie widząc trupa, popi pytają, a gdzież nieboszczyk, na to, powróciwszy do przytomności,
odpowiadam, że to ja byłem; proszę ich jednak, aby zamiast konduktu prześpiewali Ewangelią. Śpiewanie Ewangelii do łez mnie rozrzewniło, co sprawiło mi ulgę niewypowiedzianą. Poczęstowawszy
herbatą z arakiem moich popów, podziękowałem im za tę chrześcijańską posługę, nareszcie wyszli oni
z całą konduktową świtą, a jam został w lepszym już stanie, bo oswojony z powietrzem domowym39.

Należy zauważyć, że pamiętnikarz dość szczegółowo ukazał całe wydarzenie,
aby nie został posądzony o dziwactwa, jakie w epoce łączono ze spazmami. Taka
decyzja wyraźnie wskazuje zarówno na to, iż w owym czasie w polskich realiach
spazmy jako zjawisko stricte obyczajowe były powszechne, jak i na stosunek trzeźwo myślących ludzi do wydumanej choroby szerzącej się w kręgu osób z towarzystwa.
W przywołanym uprzednio liście poetyckim Krasicki z wyraźną intencją ironiczno-satyryczną pisze o dość kosztownych, prowadzących do trwonienia, a nierzadko nawet do utraty majątków, pozornych sposobach leczenia udawanych dolegliwości:
Ażeby zdatną czerstwość sprowadził z zagranic,
Spieszy pędem niezwykłym do wód kasztelanic.
Już trzykroć się kurował i trzy wioski stracił.
Cóż po wioskach bez zdrowia? Choć drogo zapłacił,
Więcej zyskał. – Cóż przecie? – Nie do wód on spieszył.
Trzy tylko szklanki wypił, ale się ucieszył,
Ale mód nowych nawiózł, z książęty się poznał,
Ale wdzięcznych korzyści i awantur doznał,
[.................]
[...] Spazmów i waporów
Nie uleczyły wody, trzeba do doktorów.
Gdzie doktorzy? W Paryżu, gdzież indziej być mogą? [w. 27–41]40

Na dolegliwości związane ze spazmami ówcześni lekarze, oprócz podawania soli
trzeźwiących, czyli rozważnego dawkowania gorzkiej, siarczanowej soli angielskiej,
oprócz skrapiania tzw. wodą angielską, wodą kolońską, faktycznie zalecali gorące
belgijskie źródła lecznicze, wody salcerskie i karlsbadzkie, a także znajdujące się
w guberni twerskiej andreapolskie zdroje żelazne, składem chemicznym podobne
do pirmonckich, mające własności lecznicze: wzmacniające, skuteczne „zwłaszcza
w zastarzałych cierpieniach skórnych, reumatyzmach, spazmach i osłabieniach
nerwów”41. Kleofas Szmurło, bohater Podlotka, XIX-wiecznej komedii autorstwa
Aurelego Urbańskiego, zapewniał też swoją żonę, że bóle z powodu spazmów miną

39
40
41
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jej, jeśli położy na ciele „trzy bańki” i „ze dwa kataplazmy” (akt II, sc. 13)42, czyli
zewnętrzne okłady, wykonywane wówczas najczęściej „z liści, kwiatów, owoców,
mąk, olejków, tłustości lub gum rozdrobnionych na papkę”43. Zwolenniczką naturalnych, ale też bardziej radykalnych środków zaradczych w przypadku wydumanych
modnych dolegliwości była Klementyna Hoffmanowa, która w jednym z komentarzy
w powieści Jan Kochanowski w Czarnolesie stwierdziła:
bez wątpienia owa choroba dobrego tonu – którą wiele kobiet udawało, póki jej naprawdę nie dostały – nie
byłaby się tak zagęściła u nas zwłaszcza w początkach tego [tj. XIX – B. M.] wieku, gdyby zamiast mówić:
„ma słabe nerwy, cierpi spazmy” mówiono po prostu: „dostała kordiaki”, a zamiast przepisać podróż za
granicę, do wód modnych, żeby byli nakazali modlić się, pościć, iść do spowiedzi, biczować się44.

Domykając ten wątek rozważań, warto przypomnieć, że najpewniejszy, powszechnie dostępny środek zaradczy na modne dziwactwa spazmów i waporów (w
przypadku drugiej dolegliwości podany zresztą w przywołanym tu wcześniej haśle
z francuskiej encyklopedii) wskazał Krasicki w swojej pierwszej powieści. W części
poświęconej pobytowi Doświadczyńskiego na wyspie Nipu bohater dzieli się taką
oto refleksją:
Zabawa rolnictwa jak pożądane za sobą prowadzi skutki, uczułem własnym doświadczeniem.
Praca, która z początku zdawała mi się nieznośna, stała się z czasem zabawą przyjemną. Spazmy,
wapory, rumatyzmy, z których mnie nie mogły wyprowadzić wody salcerskie i karlsbadzkie, ustąpiły
dobrowolnie z rzęsistym potem. Apetyt, który soczystymi bulionami musiał wzbudzać i krzepić z początku mój kucharz, Chrystian, Niemiec, dalej jegomość pan Sosancourt, Francuz – sam się powrócił;
a rzepa po pracy lepiej smakowała niż przedtem podlaskie kuropatwy. [ks. II, rozdz. 7]45

Warto nadmienić, że ten sposób leczenia waporów został również podany we
francuskiej encyklopedii. Oprócz tego zalecano tam następujące „skuteczne lekarstwa”:
1°. Ścisła dieta, należy jeść jedynie wtedy, gdy odczuwa się głód, i jeść niewiele, unikać potraw
pikantnych, likierów, gwałtownych uczuć, bezsennych nocy, gier, a zatem możliwych przegranych,
wszelkiej rozwiązłości, należy niewiele chcieć, tylko rzeczy właściwych i możliwych, pracować dużo
więcej, niż jeść – są to pewniejsze środki niż wszelkie wzmacniające eliksiry.
2°. Stworzyć sobie właściwe wyobrażenie własnej niewiedzy i zasług, uznawać się zawsze za wybranka a to fortuny, a to księcia albo natury, z dala od własnych talentów, słuchać rozumu i przestrzegać zasad moralnych – są to zabezpieczenia przed w a p o r a m i46.

Wszystkie osoby, „którym nie spodobają się te lekarstwa”, odsyłano do kilku
pokrewnych haseł, a ponadto jako „środki ratunku” wskazano „lekarstwa oczyszczające, gorzkie alkohole, aperitify w połączeniu z płynami wzmacniającymi: nalewką ze stroju bobrowego, syropem z bursztynu, tabletkami z katechiny, od Wildegansiusa, i likierem mineralnym od Hoffmana [...]”47.
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W odniesieniu do modnych spazmów także skuteczny, aczkolwiek o wiele bardziej drastyczny sposób natychmiastowego przywracania do zdrowia kobiet udających ataki tej przypadłości przedstawił Bogusławski w finale Spazmów modnych.
Wtedy to bowiem Służalski miał możliwość wypróbowania w przypadku swojej żony
(omdlewającej „z żalu i rozpaczy” na wieść o rozłące z Wiernickim) lekarstwa, jakie
dla służby na te „okolicznościowe” przypadłości na pokaz zapisał „nieoszacowany
Doktor”. Na widok dużej dyscypliny do kar cielesnych Dorotka natychmiast odzyskała równowagę:
SŁUŻALSKI

Jużeś ozdrowiała? (całując dyscyplinę) O błogosławione, o warte ozłocenia lekarstwo. Kochany
Doktorze, jakże ci to odwdzięczyć potrafię?
DOROTKA

Jakąż to receptę dał wam ten przeklęty Doktor? Zaspokój ciekawość moję...
SŁUŻALSKI

Chcesz ją widzieć? Oto jest (wyjmuje papier z kieszeni). Kiedykolwiek przyjdzie ci pokusa spazmy
albo mdłości udawać, przeczytaj ją, a ozdrowiejesz natychmiast. – O jak wiele małżeństw żyłoby dziś
w spokojności i zgodzie, gdyby mężowie chcieli używać tej recepty dla żonek! Słuchaj (czyta):
To jest na modne spazmy recepta jedyna:
Dla pań powaga męża, dla sług dyscyplina. [akt III, sc. ostatnia á15ñ]48

W końcowym zaleceniu pisarz wykorzystał podwójne znaczenie słowa „dyscyplina” – i jako posłuszeństwa, i jako narzędzia kary cielesnej. Do tej ostatniej Służalski odwołał się zresztą już wcześniej, na samym początku sztuki, mówiąc o naturalnym, a przy tym skutecznym środku zaradczym na spazmy żony swego pana:
SŁUŻALSKI

Oj, żebym ja był Panem Hrabią, dałbym ja jej brzozowy kordyjał, który by ją na zawsze uleczył.
[akt I, sc. 1]49

Poświęcone udawanym spazmom i waporom interwencyjne wypowiedzi pisarzy
w dobie stanisławowskiej wynikały z potrzeby tamtej epoki. Stanowią one – utrzymaną w ironiczno-satyrycznym bądź krytycznym tonie – swego rodzaju dokumentację literacką aktualnych zjawisk obyczajowych, mody (zatem konkretnego przejawu stylu życia), a szerzej: specyficznych cech ówczesnej kultury, związanych ze
środowiskiem miejskim, zwłaszcza stołecznym, przedstawicieli wyższych warstw
społecznych. Do takich intencji pisarzy stanisławowskich odwołał się Ludwik Zieliński w wierszu dedykacyjnym do „Jaśnie Wielmożnej” hrabiny A. P., którym
opatrzył wydany w roku 1833 zbiór Satyry i bajki. W wypowiedzi utrzymanej w konwencji narzekania na „świat zepsuty” autor wspomina także o koniunkturalnej,
wymuszonej przez niedostatek przemianie jednego z niegdysiejszych „chudych literatów”:
Wszakże nasz Michał, co się z prawdą szerzył,
Po długim poście w pochlebstwo uwierzył.
Dawniej modzie przyganiał, co sam wyznać muszę,
Gdy nam fraki wyklinał, a sławił kontusze.
Był człowiek wcale inny, krytyków nie szczędził,
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Nieraz spazmy i mdłości wierszami rozpędził,
Gdy jął starym przyganiać, na młodych wyrzekać,
A każdy, co go słuchał, zmuszony uciekać,
Po drodze, gdy pytano, rozumu nie przeczył,
I nieraz siebie, drugich z głupoty uleczył50.

Wbrew pozorom – w piśmiennictwie polskim drugiej połowy XVIII wieku nie ma
zbyt wielu przywołań sytuacji i osób, które ośmieszałyby uzewnętrzniane w spazmach
czy waporach ludzkie słabości oraz śmieszności, chociaż oba zjawiska uznaje się za
jedne z charakterystycznych elementów ówczesnej obyczajowości wyższych warstw.
Do spopularyzowania problemu tych pozorowanych dolegliwości, przede wszystkim
spazmów, w naszej rodzimej literaturze kilku początkowych dekad XIX stulecia,
zwłaszcza w obszarze komedii, zdecydowanie przyczyniła się sztuka Bogusławskiego, będąca niezbyt udaną, jak dowodzi Eugeniusz Kucharski, przeróbką jednoaktowej farsy włoskiej Le convulsioni (Spazmy), napisanej przez Francesca Albergatiego Capacellego około 1780 roku51. Premierowa inscenizacja tego utworu i zarazem
jedyna przed publikacją w zbiorowej edycji dzieł polskiego twórcy przeszła bez echa,
nie odniosła też sukcesów na scenie w następnym stuleciu. W wersji drukowanej
szeroki rezonans w dużej mierze uzyskała, jak się wydaje, dzięki przywoływanej już
wstępnej wypowiedzi Bogusławskiego. Bardzo wyraźne nawiązania do utrwalonego
w Spazmach modnych pobłażliwie żartobliwego traktowania odgrywanych przez
kobiece bohaterki ataków wskazanej w tytule dolegliwości i schematycznego ujmowania w dziełach scen z tym się łączących odnajdujemy w XIX-wiecznych komediach
pisanych według oświeceniowych wzorców.
Takie rozwiązanie zastosował np. Stanisław Jaszowski w finale komedii Dom
modny, akcentując wydumany charakter panieńskich spazmów. Gdy okazuje się,
że Bogacki ze szczerej miłości wybrał na żonę cnotliwą Amalię, a Baron Wietrznicki pannę kasztelankę, liczące na te partie zmanierowane córki Starosty – Eufrozyna i Ludmiła – reagują zgodnie z wyobrażeniami o damach modnych z towarzystwa.
Druga z nich, z iście teatralną pozą, zanim opadnie na krzesło, wykrzykuje: „Ach!
słabo mi, dla Boga! Ach! słabo mi, mdleję!” (akt III, sc. 14)52. A gdy Eufrozyna osuwa się na drugie krzesło w równie teatralnym omdleniu, poprzedzonym ostrzeżeniem:
„Uczuwam spazmy, serce drży we mnie, drętwieję”, na wołanie przestraszonego
służącego Jeana nadbiega służąca Agatka i przystępuje do „trzeźwienia” obu kobiet,
jakby z oczywistością komentując zaistniałą sytuację: „Nie ma niebezpieczeństwa,
ot, spazmów dostały!” (akt III, sc. 14)53.
Kilkakrotnie do upowszechnionych wyobrażeń o tej dolegliwości nawiązał
w swoich tekstach scenicznych Wincenty Thullie. Do udawanych spazmów jako
szantażu emocjonalnego, sposobu wymuszania na mężu konkretnego postępowania ucieka się dama modna o imieniu Eliza, bohaterka jednoaktówki Zwierciadło,
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która w scenie 6 skarży się, że ją kochający mąż Henryk w domu „trzyma jak
w klasztorze” – bez spacerów, wizyt w teatrze, udziału w balach. Z prawdziwie aktorskim talentem odgrywa przed nim nawrót ataku migreny, zaczynając od ekspresywnych zawołań: „Ach! słabo mi, ach! słabo!”54. Na zapytanie Wacława, z którym
została sam na sam – czy powzięte zadanie było trudne, odpowiada:
ELIZA

Może dla waćpana
Napadła mię migrena, w spazmach się męczyłam
I tak zręcznie mężulka z domu wyprosiłam55.

Nic dziwnego, że Wacław podziwia ją za presens d’esprit – trzeźwość umysłu.
Z kolei w jednoaktówce tego samego autora Nieporozumienie pannę Julię, zdenerwowaną wiadomością, że Ludwik, którym jest zainteresowana, nie będzie czynił
wobec niej żadnych umizgów, że nie podejmie żadnych form sztucznego rytuału
miłosnego, jej matka, pani Poczciwska, opisuje jako uosobienie salonowej mody.
Ma przy tym nadzieję, że córka przyciągnie uwagę bywającego u nich w domu Barona. W dwóch ostatnich wersach przytoczonego tu tekstu odnajdujemy bardzo
wyraźne, słowne (spazmy, moda) i rekwizytowe (perfumy, kolońska woda), nawiązanie do sztuki Bogusławskiego:
MATKA

Teraz mi się podobasz, wyglądasz inaczéj.
Baron będzie zachwycon, gdy ciebie zobaczy.
Co to za gust w ubraniu, sukienka morowa,
Włosy a la żyrafa, kokarda pąsowa.
A ta irytacyja, coś z Ludwikiem miała,
Nowego jeszcze blasku wdziękom twym dodała.
Wybornie! Gdzież perfumy, gdzie kolońska woda?
Udawaj, że masz spazmy, taka dzisiaj moda. [sc. 10]56

Według analogicznego schematu Pan Grzybek, myślący o ożenku tytułowy
bohater komedii Stary kawaler, wyobraża sobie kobiety, które w małżeńskim stanie
są utrapieniem dla mężczyzny. Wśród wydumanych dolegliwości, zadręczających
osoby z otoczenia, pisarz pomieścił też spazmy i wapory, chociaż ta ostatnia nazwa
nie pada:
STARY KAWALER

W prawdzie wszystkie są złośliwe,
Próżne, zalotne, kłótliwe;
Wszystkie prawie w jedną porę,
Choć nie leżą, jednak chore.
Ta narzeka na ból głowy,
Tamtę łamie do połowy,
Ta ma spazmy, ta w migrenie,
Ta zaś cierpi serca drżenie,
Ta przesypia wszystkie ranki,
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Tamta zrywa się po rosie,
Wszystkie niby to baranki,
Gdyby nie te muchy w nosie57.

Należy zauważyć, że w utworach tego czasu dochodzi do znamiennego jakościowego przesunięcia znaczeniowego. Spazmy i wapory – pierwotnie postrzegane
jako aktualne zjawisko obyczajowe i swego rodzaju modne „dziwactwo”, które
ośmieszano, wystawiając je na widok publiczny w celach żartobliwych bądź krytycznych – w rzeczywistości nowej epoki ulegają leksykalizacji jako swoisty relikt
zanikającej, odchodzącej kultury i stają się obiegowym motywem literackim, rekwizytem o ściśle ustalonym znaczeniu. Służy on przede wszystkim eksponowaniu
i wzmocnieniu zabiegów teatralizacji konkretnych scen i celowo przerysowanych,
przesadnych zachowań bohaterów, m.in. związanych z miastem, a zwłaszcza z kręgiem salonowym – nie tylko w komediach, ale także w tekstach epickich.
Szczególnie wyraziście taka właśnie funkcja owego rekwizytu ujawnia się, gdy
postaci na scenie lub w opisanych sytuacjach komentują swoje zachowanie i używają podwojonych zawołań. „Spazmy! Spazmy!”, np. w komedii Warszawiacy
i hreczkosieje (1857) Antoniego Wieniarskiego. Mamy tu do czynienia z tym ciekawszą teatralizacją wspomnianego zabiegu, że dotyczy ona nie kobiety, lecz jednego
z konkurentów do ręki posażnej młodej wdowy – Pani Żarskiej. A jest nim przybyły na wieś modny kawaler Ewaryst, „paniątko wychuchane, wygłaskane, wypieszczone. Pokaż mu kota, to ucieknie, a dmuchaj dobrze, to się wywróci!” (akt I, sc. 7)58.
Tenże to „paniczyk, goluteńki jak turecki święty”59, po nieoczekiwanym zetknięciu
się z żabą w czasie ogrodowej drzemki w wiejskiej posiadłości podwarszawskiej
pułkownika Macieja Starży, przestraszony i zdenerwowany, tak z irytacją swój stan
komentuje i zarazem opisuje zarządcy domu, Bartłomiejowi Ziembie:
EWARYST

(wpada przerażony – blady)
Trzęsę się cały z przerażenia – z irytacji. Muszę być niezmiernie blady – wszystkie nerwy we mnie
drżą (przykłada rękę do serca). O – o, jak mi serce bije! (łapiąc oddech) O – tchu mi wyraźnie brakuje.
Spazmy! spazmy! – wody, kto w Boga wierzy – umieram!
ZIEMBA

Pan umiera? Co się stało?
EWARYST

Umieram – m o g ę u m r z e ć! Mój stary – ratuj – ratuj mnie. [akt I, sc. 8]60

Podobnie w przywoływanej już komedii Urbańskiego jedna z bohaterek, komentując swoją nadwrażliwość na zapachy, z afektacją woła: „Ach! ach! – spazmy!
spazmy!...” 61. Ostrzegające okrzyki Delfiny przyjęte są jednak ze spokojem, co
dobitnie wyraża rada udzielona jej przez Kleofasa: „To nic! – Połóż z trzy bańki – ze
dwa kataplazmy, / To ustanie”62.
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Sygnalizowane rozwiązania artystyczne w kreacji postaci znakomicie ilustruje
także fragment powieści Fryderyka Skarbka Pan Starosta (1826):
Po półgodzinnym przeszło oczekiwaniu otworzyły się drzwi szeroko i weszła, przechylając się z jednej na drugą stronę, pani hrabina z cierpiącym uśmiechem na twarzy, przywitała słodziuteńko i matkę,
i córkę, a poprawiając przed lustrem włosy, narzekała na słabość, na ból głowy i okropne spazmy,
których świeży rumieniec najlepszym był dowodem. Za jej przykładem zaraz i panią kasztelanową głowa zabolała, dostała szumu w uszach i była bardzo cierpiącą, zwłaszcza że nigdy sypiać nie mogła63.

Z kolei w obyczajowej powieści Dziwadła (1853), rozgrywającej się w środowisku
prowincjonalnej szlachty, Józef Ignacy Kraszewski na wzór oświeceniowej damy
modnej wykreował postać pięknej, ale rozpieszczonej, próżnej, lekkomyślnej i samolubnej Teresy, dla której histeryczny płacz był jedną z form szantażu, jakim
starała się wymusić na mężu, Grabie, różne zachcianki i przyjemności:
Piękna Terenia nudziła się sobą, mężem, światem, potrzebowała zabaw, podróży, strojów, lekkich
książek, co drażniąc wyobraźnię nie nasycają głowy, przędą z serca uczucia fałszywe. Powolnie wprawdzie, ale stanowczo Graba oparł się jej pragnieniom, chcąc jej przywrócić zdrowie ruchem, pracą, zajęciem użytecznym, chcąc ukołysać wyobraźnią, zbliżając ją do rzeczywistego życia. [...] Ale piękna Teresa, pieszczone dziecię, słuchać tego nie chciała, płakała, chorowała, dostawała spazmów, a gdy w końcu paradne cugi, szamerowane liberie i kucharz Francuz ustąpić musieli skromniejszemu urządzeniu
domu, wymówiła straszny wyraz – rozwód64.

Dodajmy, że również Michał Czajkowski w opowieści historycznej Kto z Bogiem,
to Bóg z nim z cyklu Ukrainki (1841) bardzo trafnie wykorzystał różne dziwactwa
obyczajowe minionej epoki w celu wzmocnienia karykaturalnych rysów liczącej
lat 56 panny jako zdziwaczałej, „zbabiałej” damy modnej:
Panna Salomea kiedyś była sławna na całe okolice: jak łania dziewica, liczko gładkie, podostatek
urody i posag szlachecki; byłaby znalazła męża, ale na nieszczęście tańczyła jakieś tam menuety, almandy; paplała ciągle pstrokatą mową, między polskie mieszając francuskie wyrazy; czytała i duszą się
rozpływała nad książkami panny Skudery, pani de Żanlis, pani Kotten, ukradkiem poznała się z Wolterem; [...] do kościoła stroiła się jak na teatr i w kościele jak w teatrze się krygowała; często gęsto ją
napadały spazmy, migreny, supiry i diabli wiedzą jakie słabości, o których nigdy ucho polskie nie zasłyszało; ani pytać ją było o to, co się dzieje w gospodarstwie domowym, bo zaraz by jakiego supira albo
spazma ucięła, a chcieć, żeby w pogodny dzień w bryczce na resorach, a nie w karecie jechała, zaraz
by wystąpiła z migreną [...]65.

Wyraźnym sygnałem przewartościowania z czasem tego rodzaju literackich
wzorców i pomysłów, nawet tych wykorzystywanych w celach karykaturalnych, jest
zainteresowanie się u nas już u początków wieku XIX spazmami i waporami jako
konkretnymi, rzeczywistymi schorzeniami, a zatem problemem stricte naukowym –
filozoficznym i medycznym. Świadczy o tym choćby publikacja w „Tygodniku Wi63
64

65

F. S k a r b e k, Pan Starosta. T. 1. Warszawa 1826, s. 22–23.
J. I. K r a s z e w s k i, Dziwadła. Powieść współczesna. Kraków 1964, s. 163–164. W Słowniku
warszawskim początkowa część ostatniego z cytowanych zdań (wyjąwszy wyrazy „słuchać tego”)
ilustruje drugie z podanych znaczeń nazwy „spazm” (zob. przypis 7). Fragment ten, z powołaniem
się na słownikowe źródło, bezrefleksyjnie, w kuriozalnej postaci przytacza w swym artykule K r ó tk i (op. cit., s. 80; podkreśl. – B. M.): „Piękna Teresa p i e s z c z o n y c h d z i e c i n i e c h c i a ł a,
płakała, chorowała, dostawała spazmów”.
M. C z a j k o w s k i, Ukrainki: Kto z Bogiem, to Bóg z nim. W: Pisma. Wyd. 2, przejrz. i popr. T. 7:
„Koszowata” i „Ukrainki”. Lipsk 1865, s. 152.
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leńskim” w lipcu 1804 przekładu fragmentów francuskiego tekstu: De Lichtenberg,
des vapeurs et de la connaissance de soi-même, w styczniu owego roku zamieszczonego w paryskim piśmie „Archives littéraires”66. Do „waporów” tłumacz dodał
w przekładzie nazwę drugiej dolegliwości: O spazmach, waporach i o poznaniu
siebie; tudzież o profesorze Lichtenbergu stosownie do tej materyi67. Jeśli nie liczyć
komedii, w nowej epoce i w następnej w tekstach literackich, głównie w powieściach,
spazmy przywoływano i w konkretnych scenach opisywano jako rzeczywiste schorzenie przysparzające dotkliwych cierpień, przejawiające się u kobiet (z racji przekonania o ich słabej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej) w chwilach nagłego
wzburzenia konwulsyjnymi atakami nerwowymi – aż do utraty przytomności.
Przypisaną w pewien sposób kobietom w XVIII wieku skłonność do spazmów
utrwalił, bez ironicznych czy satyrycznych intencji, lecz przeciwnie – z całą powagą
eksponując emocjonalną, nerwową nadwrażliwość przedstawicielek płci pięknej
o artystycznej duszy, Włodzimierz Wolski w debiutanckim przekładzie opowiadania
Don Juan. Zdarzenie zapaleńca w podróży autorstwa niemieckiego pisarza i kompozytora Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna, od roku 1800 związanego z Poznaniem. W zakończeniu utworu rozmowa toczy się o aktorce, która w teatrze sąsiadującym z hotelem, gdzie zatrzymał się narrator, w operze Mozarta odgrywała
z autentycznym przejęciem i rozczuleniem swoją rolę. Jeden z gości, „z twarzy
podobny do mulata”, komentuje:
O! nieraz ją przestrzegałem. Zazbyt przejmowała się zawsze rolą Donny Anny. Wczoraj była jak
obłąkana. Cały między-akt mdlała, a w scenie aktu II miała spazmy nerwowe. [...]
[...] Tak, spazmy nerwowe, że jej nie można było wynieść ze sceny68.

W odpowiedzi na tę relację, zapewne w związku z powszechnym pobłażliwym
przekonaniem, że to dolegliwości urojone, udawane, a nawet jeśli faktyczne, to niegroźne, narrator komentuje: „Na miłość boską, wszak spazmy nie tak niebezpieczne – niedługo znów Signorę ujrzemy?” Na co „mądry z tabakierką” reaguje ripostą:
„Wątpię bardzo, bo Signora dzisiaj punkt o drugiej godzinie rano – umarła”69.
W powieści Zygmunta Kaczkowskiego Wnuczęta (1855) spazmy również służą
udramatyzowaniu kilku scen. W tym celu pisarz posługuje się dwiema metodami.

66

67

68
69

E. H., De Lichtenberg, des vapeurs et de la connaissance de soi-même. „Archives littéraires de
l’Europe ou Mélanges de littérature, d’histoire et de la philosophie. Par une société de gens de
lettres, suivis d’une gazette littéraire universelle” t. 1 (1804). W tym numerze o waporach traktuje
także tekst A. M o r e l l e t a De l’esprit de contradiction.
O spazmach, waporach i o poznaniu siebie; tudzież o profesorze Lichtenbergu stosownie do tej materyi. „Tygodnik Wileński” 1804, nr 11 (z 2 VII), s. 152–159; nr 12 (z 9 VII), s. 171–176; nr 13
(z 16 VII), s. 186–194. W tekście mowa jest o cierpiącym na hipochondrię (męską „odmianę” waporów) lekarzu, który „pozostawił po sobie dzieła bardzo dowcipne”. Autor skupił się jednak nie na
spuściźnie, ale na charakterze Lichtenberga, opisanym w jego dzienniku: „przez słabość swego
temperamentu poddany wzruszeniom nerwowym, których prawie bez ustanku doznawał; wśród
bólów, dziwactw i przykrych uczuciów, które takowa kompleksja za sobą wiedzie, Lichtenberg umiał
zachować w sobie zdolność ich uważania, pewnej im naznaczenia przyczyny i poznania ich wpływu
zwodniczego, chociaż żadną miarą nie mógł się im odjąć” (ibidem, nr 11, s. 155–156).
E. T. A. H o f f m a n n, Don Juan. Zdarzenie zapaleńca w podróży. Przeł. W. W [o l s k i]. „Biblioteka
Warszawska” 1842, t. 4, s. 328.
Ibidem.
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Bez jakiegokolwiek komentarza wymienia np. tę dolegliwość w ciągu wyliczeniowym
z innymi symptomami zachowania świadczącego o krótkotrwałym, lecz dużym
nasileniu stanów emocjonalnego i nerwowego pobudzenia. M.in. takie wyliczenie
stosuje pisarz, charakteryzując niezwykłą, nad miarę egzaltowaną, nadpobudliwą
osobowość Ernestyny, wychowywanej przez ojca dziwaka:
Najdziwaczniejsze myśli pod słońcem, niewidziana egzaltacja umysłu, najzawilsza mieszanina
równie egzaltowanych uczuć w sercu, niesłychana drażliwość nerwów, wiara w sny, duchy i proroctwa,
wizje nocne i dzienne, przeczucia i przywidzenia, a do tego lunatyzm i spazmy, owóż są części pojedyncze, z których się składa moralna istota tej kobiety70.

Silnymi akcentami dramatycznymi naznaczona jest z kolei relacja, w której
narrator wspomina o spazmach, opisując krańcową reakcję Ernestyny po straszliwej awanturze, jaką urządził jej niegdysiejszy kochanek:
pani Ernestyna stała chwilkę jak osłupiała, drżąc na całym ciele i oddychając coraz gwałtowniej i nienaturalniej. Niebawem atoli drżenie to zaczęło się powiększać i przechodzić w formalne drganie członków
całego ciała, co dawało widok nader niemiły, bo całkiem do konwulsyj podobny. Tymczasem nie były
to konwulsje, tylko spazmy tak silne, które przy swoim usposobieniu nerwowym często cierpiała ta
nieszczęśliwa kobieta. Na to cierpienie nie masz żadnego lekarstwa. [...]
[...] Po godzinie ustał paroksyzm spazmów i nastąpiło owo przesilenie się cierpienia, po którym
następuje tylko osłabienie całego organizmu i rodzaj bolesnego snu na jawie71.

Z całą powagą ukazany tu został rzeczywisty atak nerwowy, sprowadzający na
nieszczęsną kobietę straszliwe cierpienia – w niczym nie przypomina on wydumanej, teatralnej pozy modnych dam i kawalerów.
Bolesne przeżycia bohaterek, nierzadko skrywane przed otoczeniem, umożliwiały im dogłębne poznanie samych siebie. Ponadto wzmacniały dramatyczne rysy
wewnętrznego portretu postaci, ich wizerunku emocjonalnego, psychologicznego
i duchowego. Tego typu ujęcia dalekie były od naśladowanych schematów, świadczyły o stosowaniu w kreacji bohaterów literackich nowych rozwiązań, uwzględniających problemy ludzkiej psychiki i sfery emocjonalnej.
Abstract
BOŻENA MAZURKOWA University of Silesia, Katowice
ORCID: 0000-0003-3546-6583
SPASMS AND VAPOURS IN THE 18TH AND 19TH C. POLISH WRITERS’
LITERARY CREATIONS
The study presents the then fashionable among the society’s imagined illnesses of ladies and cavaliers,
referred to as spasms and vapours, recorded in the works of the Polish Enlightened authors. Rich in
affectation manifestations of the complaints were symptoms of upper classes representative’s lifestyle,
and were seen as distinctive customary trait of the epoch and culture of that time. The author gives
a succinct description of the modes, stamped with humour, irony or critical distance, of referring to
the stylish symptoms found in the pieces composed at the times of Stanisław August Poniatowski and
popularised by Wojciech Bogusławski’s comedy Spazmy modne (Stylish spasms, 1797). She traces the
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Z. K a c z k o w s k i, Wnuczęta. W: Dzieła. Przejrz. i popr. przez autora. T. 8. Warszawa 1875, s. 259.
Ibidem, s. 283.
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vitality of the motif in question in the 19th century literature, pointing at a continuation of traditional
approaches and at the new artistic solutions that provide for transformation of the initial customary
phenomenon into a common literary motif that serves to strengthen the theatricalisation of given scenes
and exaggeration of protagonists’ behaviours. She also pays attention to the ways spasms are employed
to the epic texts to accentuate the dramatic traits of persons’ internal portrait, and their emotional,
psychological, and spiritual image.
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JANA POTOCKIEGO KŁOPOTY Z POCZTĄ
1
Zapowiadająca się świetnie kariera Jana Potockiego (autora genialnego Rękopisu
znalezionego w Saragossie, uczonego i nieprzeciętnego erudyty) w carskiej (petersburskiej) administracji, po odejściu Adama Jerzego Czartoryskiego ze stanowiska
ministra spraw zagranicznych Rosji (w r. 1806), uległa zahamowaniu. Potocki miał
świadomość, że sprawy przybrały dla niego zły obrót. We wrześniu 1807 zrezygnował ze stanowiska naczelnego redaktora „Journal du Nord”, prestiżowej (propagandowej) gazety rządowej (carskiej), którą współtworzył. W listopadzie 1807 poprosił
o 6-miesięczny urlop i otrzymawszy go, wyjechał na Ukrainę – by odwiedzić najbliższych. U schyłku urlopu udało mu się go przedłużyć o kolejne 6 miesięcy.
Kiedy urlop się skończył, powrócił do Petersburga. Po krótkotrwałym pobycie
w stolicy imperium poprosił o trzeci z kolei – również 6-miesięczny, który decyzją
władz stał się bezterminowy. Ponownie wyruszył na Ukrainę1. Tutaj urodził się;
tutaj miał majątek; stąd pochodziła druga jego żona – Konstancja, córka Stanisława Szczęsnego Potockiego, targowiczanina, właściciela luksusowego Tulczyna,
posiadacza ogromnych dóbr, i Józefiny z Mniszchów.
Kiedy zjawił się na ukraińskiej ziemi – w wyniku przyznawanych mu kolejno
urlopów; z myślą o osiedleniu się tutaj – zdecydował się na rozwód z żoną (co nie
ochłodziło jego stosunków z Potockimi z Tulczyna)2. Było to w styczniu 1809. Do
tych terenów ciągnęło go także dlatego, że mieszkało tutaj troje jego dzieci, które
narodziły się ze związku z Konstancją: Andrzej Bernard oraz dwie córki – Irena
i Teresa, z czasem powód coraz bardziej zażartej rywalizacji z byłą żoną o dominujący wpływ na ich losy.
W Uładówce Turek Ibrahim, zarządca dóbr, wybudował Potockiemu niezbyt duży
dwór w stylu orientalnym. W tym okresie przebywał jednak najczęściej w pałacu

1

2

Zob. R. R a d r i z z a n i, Chronologie. W: J. P o t o c k i, Manuscrit trouvé à Saragosse. Éd. R. R ad r i z z a n i. Wyd. 2. Paris 1992, s. 681–689. – F. R o s s e t, D. T r i a i r e: Jan Potocki. Biografia.
Przeł. A. W a s i l e w s k a. Warszawa 2006, rozdz. Carski sługa (1805–1808) i Uczona samotność
(1808–1815); Chronologie. W: J. P o t o c k i, Manuscrit trouvé à Saragosse (version de 1810). Paris
2008, s. 833–846.
Ród Potockich dzielił się na dwie linie: prymasowską i hetmańską, oraz wiele gałęzi, m.in. gałąź
tulczyńską – do której należała Konstancja. Zob. T. Z i e l i ń s k a, Poczet polskich rodów arystokratycznych. Warszawa 1997, s. 253–286.
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tulczyńskim, który stał przed nim – znamienitym gościem – zawsze otworem. W Tulczynie, dużo czasu poświęcał, z jednej strony, dzieciom, z drugiej – studiom naukowym.
Tulczyn stopniowo tracił jego sympatię, zwłaszcza traciła ją królująca w tamtejszym towarzystwie, sprawująca pieczę nad rezydencją, Zofia Greczynka, wdowa
po właścicielu, Stanisławie Szczęsnym Potockim. W jednym z listów do brata Seweryna krajczyc użył nawet sformułowania „podły Tulczyn” („chien de vilain Tulczyn”)3. Początkowo robił tylko wypady do Uładówki, później bywał tutaj częściej,
by wreszcie przeprowadzić się tam na stałe. Do zerwania z tulczyńskim société
doszło już w bardzo późnej fazie jego życia.
Większość tych terenów (Peczara, Daszów, Humań, Tulczyn, Niemirów etc.)
należała do Szczęsnego Potockiego, a w czasach kiedy pojawił się tam Jan Potocki –
do spadkobierców Szczęsnego, który zmarł w 1805 roku. Było ich wielu. Z drugiego małżeństwa (z Józefiną z Mniszchów) Szczęsny miał jedenaścioro dzieci; z trzecią żoną, Zofią Greczynką – pięcioro (nie licząc zmarłych we wczesnym dzieciństwie).
Wszyscy oni (włączając w to wdowę) uczestniczyli w wielkiej zbiorowej kłótni o wielomilionowy spadek po Szczęsnym. Nieustannie podważano przyjęte już z wielkim
trudem ustalenia. Każdy ze spadkobierców chciał otrzymać jak najwięcej. Sprawy kontrowersyjne, za zgodą zainteresowanych, wielokrotnie rozpatrywano w Petersburgu. Jerzy Łojek pisze: „Spory rodziny Potockich raz jeszcze wróciły do
petersburskiego senatu [...]”4.
Prawdopodobnie w Tulczynie krajczyc poznał Marię z Rzewuskich Potocką, córkę
Seweryna Rzewuskiego, targowiczanina, i Konstancji z Lubomirskich. Młoda, piękna, inteligentna, o uroku nieskazitelności moralnej5 – przypadła mu do gustu.
Znajomość z Marią okazała się dla Potockiego niewątpliwie szczęśliwym trafem.
Wniosła w dojrzałą fazę jego życia świeżość, młodość, idealizm. Dzięki wymienionym
walorom stała się pożądanym interlokutorem – i epistolarnym, i salonowym. Była
siostrzenicą Potockiego. Pierwsza jego żona (Julia) – to siostra jej matki. Maria
wyszła za Jarosława Potockiego (Gerochon lub Jerochon z listów), syna Stanisława
Szczęsnego i Józefiny z Mniszchów, w przyszłości marszałka dworu cesarskiego
i generał-majora wojsk rosyjskich. Wydała się za niego tuż przed nawiązaniem
korespondencji z wujem. Jan Potocki skoligacił się także z Jarosławem – siostra
Jarosława (wspomniana Konstancja) została jego drugą żoną, z którą, przypomnijmy, rozszedł się w styczniu 1809.
3

4
5

J. P o t o c k i, Listy do brata Seweryna. Oprac. D. T r i a i r e. W: F. R o s s e t, D. T r i a i r e,
Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzieło. Przeł. A. W a s i l e w s k a. Warszawa 2005,
s. 59 (list z Irkucka, z 24 IX 1805). W wersji oryginalnej (francuskiej) list ten znajdziemy w: J. P ot o c k i, Œuvres. Éd. F. R o s s e t, D. T r i a i r e. T. 5: Correspondance. Varia. Louvain–Paris–Dudley
2006, s. 119.
J. Ł o j e k, Dzieje pięknej Bitynki. Warszawa 1982, s. 308.
Kolportowane w towarzystwie opinie o Marii Potockiej były bardzo przychylne. Tak więc G. z G ü nt h e r ó w P u z y n i n a pisała o niej: „Małżonka jego [tj. Jarosława], Rzewuska z domu, rozumna
i cnotliwa kobieta [...]” (W Wilnie i dworach litewskich 1815–1843. Wyd. A. C z a r t k o w s k i,
H. M o ś c i c k i. Wilno 1928. Wyd. fotooffsetowe: Kraków 1990, s. 323). W podobnym tonie wypowiadał się Z. K r a s i ń s k i w liście do ojca: „Byłem u pani Potockiej z listem jej męża. Jest to
kobieta rzadka, pełna uczuć wzniosłych i serdecznych [...]” (Listy do ojca. Oprac., wstęp S. P i g o ń.
Warszawa 1963, s. 291).
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Maria w czasach kontaktów listowych z Potockim mieszkała w Daszowie, którego, wbrew temu, co pisze Dominique Triaire, znany francuski badacz, nie była
właścicielką6. Daszów należał do latyfundium Szczęsnego Potockiego, a po jego
śmierci, w wyniku wspomnianych rodzinnych podziałów pozostałej po nim schedy,
stał się własnością Włodzimierza, brata męża Marii, któremu z kolei w ramach
tychże podziałów przypadły posiadłości Mohylna i Sitkowce7.
Kontakt listowy Potockiego i siostrzenicy obejmuje lata 1809–1812. Z tego
okresu pochodzą jego listy, wyłącznie jego; obecnie znajdują się w posiadaniu Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest ich 23; zredagowane zostały po
francusku. O tym, o czym pisała Maria, możemy dowiedzieć się pośrednio – z wujowskich listów.
Większość z nich zbudowana jest przeważnie z kilku „listów wewnętrznych” –
z których każdy opatrzono informacją, w jakim dniu tygodnia został napisany, bądź
datą dzienną. W rezultacie tych zabiegów – mnożenia w obrębie przekazu listowego
wewnętrznych struktur epistolarnych – przekaz przybierał postać „wielopiętrowej”,
„szkatułkowej” konstrukcji. Tak więc list w kolejności chronologicznej trzeci zawiera dwa takie „listy wewnętrzne”: inicjalny – z 30 V 1809; drugi – z 31 V. List w kolejności piąty rozpoczyna się „listem” z niedzieli (22 X 1809); kolejny został napisany w poniedziałek (23 X); ostatni pochodzi z soboty (28 X). „List” inicjalny rozpoczyna się zwrotem do adresatki („Moja Droga Siostrzenico”); kolejny jest tego zwrotu
pozbawiony; w ostatnim pojawia się ponownie, nieco zmodyfikowany („Moja Droga
Mario”); tutaj też mamy słowo zamykające cały list – „Żegnaj”. W tych „wielopiętrowych” konstrukcjach epistolarnych formuła pożegnania występuje zawsze w ostatnim „liście wewnętrznym” (Potocki panował więc nad tym swoistym „labiryntem”) .
„Listy wewnętrzne”, współtworzące te epistolarne całości, mówią o różnych
sprawach, otwierają nowe kręgi tematyczne czy problemowe i nie mają nic wspólnego z poetyką postscriptum. Doprowadziło to do sytuacji, że realnie listów jest
znacznie więcej niż wynikałoby z formalnego punktu widzenia (patrząc z takiego
punktu widzenia, do Marii zostały wysłane, przypomnijmy, 23 listy).
Ludzie oświecenia pisali nieprawdopodobnie dużo listów – zwłaszcza przedstawiciele świata arystokratycznego chętnie oddawali się epistolografii; dla nich było
to ulubione zajęcie – jednocześnie pasja i kulturowy nawyk. Efektownie napisane
lettres ludziom ze społecznego establishmentu przynosiły sławę; tym, którzy do
niego nie należeli – wydatnie pomagały w karierze. Oświeceniowi epistolomani pisali po kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt tysięcy listów (m.in. Wolter, Thomas
Jefferson, Ludovico Antonio Muratori). Formacja ta wydała również szereg wybitnych
epistolografów (m.in. Marie du Deffand, Julie de Lespinasse, Philip Dormer Chesterfield czy Stanisław August Poniatowski)8. Z tej oświeceniowej pasji do pisania

6

7
8

D. T r i a i r e taką informację podał w przypisie 4 do wydanych przez siebie z rękopisu listów Potockiego do Marii (J. P o t o c k i, Listy do siostrzenicy Marii. W: R o s s e t, T r i a i r e, Z Warszawy
do Saragossy, s. 95).
Zob. Z i e l i ń s k a, op. cit., s. 270.
O epistolografii zob. m.in.: G. L a n s o n, P. T u f f r a u, Historia literatury francuskiej w zarysie.
Przeł. W. B i e ń k o w s k a. Warszawa 1963, s. 394, 403–405. – P. H a z a r d, Myśl europejska
w XVIII wieku. Od Monteskiusza do Lessinga. Przeł. H. S u w a ł a. Wstęp S. P i e t r a s z k o.
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listów skorzystała ówczesna poczta – zwielokrotniając zyski („W rezultacie król
[Stanisław August] miał dochody i poczmistrzom nieźle się wiodło”9). Z racji krociowych dochodów przywilej pocztowy stał się w tych czasach przedmiotem intensywnych zabiegów i zaciekłej rywalizacji.
Wywyższenie i rozkwit epistolografii w czasach oświecenia miały kilka przyczyn.
Jedna z nich – to charakterystyczna dla oświeceniowej kultury dominacja żywiołu
rozmowy, który przeniknął do epistolografii i zawłaszczył ją. List dla oświeconych
stał się przedłużeniem aktu rozmowy – jak to ujął Franciszek Bieńkowski w artykule Myśli o darach mówienia (zmieszczonym w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”): „Nie trzeba tak pisać, jak się mówi, prócz listów, które są mową oddalonych od siebie”10.
Najwykwintniejszą i najszlachetniejszą formę ekspresji słownej – konwersację –
uprawiano w salonach. Nawykli do salonowej conversation światowcy, często, z powodu nieobecności przyjaciół (chwilowej lub długotrwałej, nierzadko wynikającej
z ich skłonności do wojaży), aby rozproszyć wywołane tą sytuacją smutek i znudzenie, zaczynali z nimi „rozmawiać” listownie. I właśnie tej modnej i bardzo popularnej
wówczas konwersacji epistolarnej (na odległość), żyjąc w oddalonych od siebie
miejscowościach, z pasją zaczęli się oddawać Jan Potocki i jego siostrzenica.
Taki typ rozmowy niósł jednak pewne niebezpieczeństwo. Otóż nie wystarczyło
napisać błyskotliwy komunikat, należało jeszcze ten komunikat dostarczyć adresatowi (interlokutorowi), który mógł znajdować się w odległości kilkudziesięciu
kilometrów od jego nadawcy, a to wiązałoby się z pewnymi (nieraz nawet dosyć
dużymi) kłopotami i utrudnieniami.
2
Dostarczaniem korespondencji na terenach, które zamieszkiwali Jan Potocki i jego
krewni, zajmowała się już wówczas poczta rosyjska. Wcześniej – do drugiego rozbioru Rzeczypospolitej – trudniła się tym polska poczta (stanisławowska), uchodząca w Europie (po reformie przeprowadzonej przez ostatniego króla) za znakomitą („Obcy, jak i swoi świadczyli jednozgodnie o doskonałości poczty [...] a uprzejmości poczmistrzów [...]”11).
Poczta rosyjska nie była już taka dobra; nie dorównywała polskiej poziomem
organizacyjnym ani sprawnością pocztylionów i kurierów; postępowała dość nonszalancko: cechowała ją pewna nieobliczalność co do terminu dostarczania przesyłek. Zofia Greczynka, pisząc z Tulczyna do Szczęsnego Jerzego, pasierba (z którym
przeżyła ognisty romans), przebywającego we Francji, skarżyła się: „To prawda, że
poczta dochodzi do nas czasami bardzo opieszale, nawet gazety wcale nie przycho-

9
10
11

Warszawa 1972, s. 213. – M. C h a r p e n t i e r, J. C h a r p e n t i e r, Littérature. Textes et documents.
Paris 1987, s. 166–171.
Encyklopedia staropolska. Oprac. A. B r ü c k n e r. Materiał ilustracyjny K. E s t r e i c h e r. T. 2.
Warszawa 1990, k. 163 (wyd. fotooffsetowe).
Cyt. z: Ludzie oświecenia o języku i stylu. Oprac. Z. F l o r c z a k, M. R. M a y e n o w a. T. 1.
Warszawa 1958, s. 45.
Encyklopedia staropolska, loc. cit.
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dzą”12. Krytycznie oceniła funkcjonowanie imperatorskiej poczty także w liście do
Nikołaja Nowosilcowa, swojego kochanka, wielkiego dygnitarza carskiego, który
czuwał w Petersburgu nad jej sprawami majątkowymi (spadkowymi): „Osiem dni
temu otrzymałam list twój [...]; długo był w drodze, chociaż utrzymują, że wysłano
go przez sztafetę”13. Tak więc nawet carscy notable nie byli sprawnie i szybko obsługiwani.
Większość ziem należących do imperium charakteryzowała się kiepską infrastrukturą drogową, która poważnie utrudniała pocztową komunikację, dodatkowo
obniżając standard usług. Zły stan dróg dotyczył też ziem ukraińskich; pogoda
bywała tutaj dosyć kapryśna, co często czyniło je nieprzejezdnymi. Fatalne drogi
i zmienna pogoda były (oczywiście) dokuczliwe nie tylko dla carskiej poczty. Utrudniały także jakikolwiek nieinstytucjonalny obieg przesyłek na tych terenach. W listach do siostrzenicy Potocki kilkakrotnie sygnalizował ten uciążliwy dla Ukrainy
problem; w jednym z nich donosił:
Moja Droga Mario, napisałaś uroczy list, na który jeszcze nie odpowiedziałem, ponieważ błoto,
narastające między naszymi półkulami, wzniosło trwałe przeszkody. Osoby, które wyruszyły do Daszowa, musiały zawrócić, nie ujechawszy nawet pół mili. [wiosna 1809; s. 79]14

Bardzo rzadko krajczyc przywołuje pocztę; jeżeli pojawia się informacja na jej
temat – to jest krytyczna: „Wczorajsza poczta nie przywiozła ani listów, ani gazet
i nic już nie wiemy [...]” (22 IV 1811; s. 88).
Tak więc (raczej) nie można było polegać na usługach carskiej instytucji pocztowej. Potocki z siostrzenicą (a także ludzie tam żyjący) dobrze o tym wiedzieli.
Można było natomiast, taka istniała alternatywa, wziąć sprawy (pocztowe) w swoje ręce. Wymagało to, oczywiście, inwencji, przedsiębiorczości i zaradności, energii
oraz wysiłku. Mimo tych niedogodności i kłopotów (nie zapominajmy także o złych
drogach i często niesprzyjającej pogodzie) Maria Potocka i jej wuj (jak chyba również
wielu tamtejszych mieszkańców) zdecydowali się na takie właśnie rozwiązanie:
samodzielnie, we własnym zakresie organizować ekspedycję korespondencji. I ten
kontekst „pocztowy” (wysyłanie przesyłek „prywatnie”), który nieustannie towarzyszył Potockiemu podczas pisania listów do Marii, przeniknął do nich, stając się
jednym z istotniejszych wątków treściowych, które poruszały.
Liczne wzmianki dotyczą (między innymi) kategorii osób, które (z polecenia
Potockiego) zawoziły listy do Marii. Otóż krajczyc często ekspediował przesyłki za
pośrednictwem „umyślnych” (których funkcję pełnili ludzie z jego dworu). W liście
z 22 IV 1811 pisał: „Żegnaj, Moja Dobra Mario, chcę Ci wysłać umyślnego” (s. 89).
W nieco późniejszym (z lata 1811) zanotował: „Posyłam Ci umyślnego, odpowiedz
i podaj ostateczną datę wyjazdu” (s. 90). W innym jeszcze – termin „umyślny”
(„exprès”) zastąpił „gońcem” („estafette”), pisząc: „Słyszałem, że pokój został zawarty, gdybym miał pewność, wysłałbym Ci gońca” (3 XI 1809; s. 83). Poprzestańmy
na tych kilku przykładach.
Jeżeli chodzi o Marię – dostarczaniem wujowi korespondencji najczęściej zaj12
13
14

Cyt za: Ł o j e k, op. cit., s. 281.
Cyt. jw., s. 278.
Daty listów i numery stronic odsyłają do: P o t o c k i, Listy do siostrzenicy Marii.
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mował się koniuszy z jej dworu (kilkakrotnie pojawia się w listach). Jako „umyślny”
nie tylko przyjeżdżał do krajczyca z przesyłką od siostrzenicy, także zabierał listy,
które Potocki napisał do niej: „Twój koniuszy właśnie przybył, kończę więc list”
(21 VII 1809; s. 80).
Obok „umyślnych” posłańców misję dostarczania przesyłek do siostrzenicy
krajczyc zlecał Żydom (chyba częściej niż dworskim wysłannikom). Byli niewątpliwie mniej dyspozycyjni niż służba. W ówczesnej sytuacji stali się jednak (niemal)
niezbędni. To właśnie dzięki żydowskim „listonoszom” Potocki mógł nieraz cieszyć
się z możliwości szybkiego, sprawnego doręczenia przesyłki: „Moja Droga Mario,
dostałem właśnie Twój list i cieszę się, że mam okazję przesłać odpowiedź przez
Jankiela” (początek 1809; s. 78).
W liście z 22 X 1809 krajczyc sformułował opinię, że kiedy wszystkie sposoby
doręczenia listu zawodzą, liczyć można (właśnie) na żydowskich „emisariuszy pocztowych”:
Moja Droga Siostrzenico. Powierzyłem wczoraj list Cecolemu, a dzisiaj zaczynam następny. Mam
nadzieję, że opatrzność znajdzie jakiś sposób, abyś go dostała, w razie potrzeby poślę Żyda. [s. 81]

Żydowski „emisariusz”, udający się w interesach do Daszowa, który zgadzał się
zabrać (przy okazji) list do siostrzenicy, narzucał zazwyczaj dość luźny termin jego
odebrania: w każdej chwili mógł przybyć po przesyłkę, dlatego Potocki był zmuszony napisać list, nie zwlekając – by powierzyć go doręczycielowi, kiedy tylko ten się
pojawi. Donosił o tym Marii (w liście z kwietnia 1812): „Moja Dobra Mario, piszę do
Ciebie, ponieważ w pierwszej dogodnej sytuacji Merkury Jankiel przyjdzie mnie
powiadomić, że nadarza mu się okazja [...]” (s. 91).
Potocki obawiał się, że Jankiel może wycofać się z prowadzenia rozmaitych
(drobnych) interesów z Marią i zaprzestać odwiedzać Daszów, a to utrudniłoby
wymianę korespondencji z siostrzenicą. Nie doszło jednak do tego – list, w którym
podzielił się z Marią tą obawą (z kwietnia 1811 r.), był o rok wcześniejszy od tego,
w którym poinformował, że Jankiel przyjdzie jednak odebrać przesyłkę dla Marii.
Tak więc nadal zaspokajał on „kurierskie” potrzeby właściciela Uładówki.
Tę swoistą zależność Potockiego-„epistolografa” od żydowskich posłańców
w jeszcze większym stopniu niż powyżej zacytowany ujawnia inny list – z wiosny
1811: „Żegnaj, Droga Mario, Żyd, który ma oddać Ci ten list, spieszy się z wyjazdem”
(s. 85–86). Ponieważ żydowski doręczyciel spieszył się, Potocki był zmuszony wręczyć mu przesyłkę natychmiast – zakończył więc pisanie.
Czasem do ekspediowania przesyłek krajczyc wykorzystywał przedstawicieli
rodziny – tak więc w funkcji doręczyciela dwukrotnie w listach pojawił się Andrzej
Bernard, najstarszy syn Potockiego z drugiego małżeństwa (w przyszłości kawaler
Orderu Virtuti Militari). Kiedy w 1809 r. rozpoczęła się epistolarna konwersacja
między krajczycem a Marią Potocką, Andrichon (tak najczęściej był określany przez
ojca) miał 9 lat. Potocki, znakomity podróżnik, wprowadził w ówczesne życie syna
dużo ruchliwości. M.in. zabierał go ze sobą do Daszowa; nierzadko wysyłał go tam
samego: wyłącznie pod opieką służących – bo Andrichon polubił ojcowską siostrzenicę. Kursując między Tulczynem a Daszowem, mógł doręczać przesyłki. Potocki
informował siostrzenicę: „Moja dobra Mario, otrzymałem przez Andrichona Twój
list” (kwiecień 1811; s. 87).
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W kwietniu 1812 ojciec wyekspediował Andrzeja Bernarda na trzy dni do Peczary, posiadłości tulczyńskich Potockich, w której znajdował się piękny pałacyk –
pomniejszona kopia rezydencji w Tulczynie. Z przybyłym do Peczary Andrichonem
miała spotkać się Maria i wręczyć mu przesyłkę dla ojca. Tak zostało to zaplanowane. Potocki pisał do niej: „André spędzi dwie noce w Peczarze. Daj mu list dla
mnie i powiedz [...], jakie masz plany [...]” (15 IV 1812; s. 92).
To oczywiste, że André nie tylko przywoził (na prośbę ojca) listy od Marii, także,
jadąc do niej, zabierał przesyłki dla ulubionej ojcowskiej siostrzenicy.
Omawiane listy raz tylko informują o rozczarowaniu autora – związanym z ich
ekspedycją do Daszowa: „Skreśliłem tych parę słów, mając nadzieję, że oddam je
komuś, kto się jednak nie pojawił. Wysyłam Ci je teraz z najlepszymi życzeniami
noworocznymi. Żegnaj, Droga Mario” (początek 1811; s. 85). Nie wiemy, kim był
ten, który miał „pojawić się”, by odebrać przesyłkę przeznaczoną dla Marii, i nie
zjawił się. Potocki był dyskretny – nie wymienił jego nazwiska; salonowej grzeczności (politesse) obce były takie „donosicielstwo” i niedyskrecja; taktownie nie
skomentował tego zachowania. W eleganckim stonowaniu emocji i zbagatelizowaniu incydentu ujawniła się jego perfekcyjna znajomość zasad, które określały postawę światowca. Wszystko jednak skończyło się dobrze: dzięki przedsiębiorczości,
ale też dużemu doświadczeniu w tego typu działaniach krajczyc dość szybko znalazł
kogoś, kto zawiózł do Daszowa ów list – ważny dla adresatki, bo z życzeniami noworocznymi od ukochanego wuja.
Wydawać by się mogło, że podczas pobytu w Berdyczowie, odległym od Tulczyna o 167 kilometrów, pozbawiony swojej prywatnej „infrastruktury pocztowej”
(„umyślni”, żydowscy posłańcy, znajomi, rodzina), Potocki zdecyduje się skorzystać
z rosyjskiej poczty, by przesłać list na ręce Marii. Zrezygnował jednak z takiej możliwości. Sięgnął natomiast po wypróbowaną metodę: szukał i znalazł kogoś, kto
jechał w jego rodzinne strony – w kierunku Daszowa – i zgodził się zabrać przesyłkę; to dawało nadzieję na pewne i w czasie niewątpliwie krótszym, niż zajęłoby to
imperatorskiej poczcie, jej doręczenie. Potocki tak skomentował w epistolarnym
przekazie (z 3 XI 1809) tę berdyczowską sytuację: „Opatrzność wyraźnie czuwa nad
moją korespondencją z Daszowem, dostarczając mi zawsze okazji do wysłania listów.
Wysyłam list niniejszy. [...] Żegnaj, Droga Mario” (s. 83).
Można tutaj dostrzec pewien dyskretny entuzjazm, że tak nieoczekiwanie udało mu się znaleźć doręczyciela przesyłki.
Dosyć długo jednak poszukiwał tego „emisariusza”, zanim znalazł go; musiał
też czekać, aż ten, załatwiwszy swoje sprawy, zabierze list i ruszy w drogę. Świadczy o tym duża liczba „wewnętrznych listów”, tworzących przygotowaną do wyekspediowania listową przesyłkę: czekając, do inicjalnej notatki, swoim zwyczajem,
w kolejnych dniach dopisywał kolejne „listy” – dopisał w piątek, w sobotę; nie dopisał w niedzielę, poniedziałek i wtorek; ostatni listowy przekaz w tej „epistolarnej
całości” zamieścił, według adnotacji, dopiero w środę. Gdyby „emisariusz” szybciej
zdecydował się na wyjazd, nie byłoby zapewne owych dodatkowych listowych dopisków, redagowanych podczas kolejnych dni wyczekiwania. Stąd niewątpliwie
(w znacznym stopniu) wzięła się owa, sygnalizowana już wcześniej, złożoność
struktury („wielopiętrowość”) epistolarnych przesyłek dla Marii.
Z Berdyczowa krajczyc udał się do Petersburga, stolicy imperium. Musiał po-
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konać trasę około 1300 kilometrów. Zapewne skorzystał, ciągle jeszcze grand seigneur (chociaż w fazie schyłkowej), z wygodnego powozu; z kilku powozów – bo
zabrał służbę. Z carskiej stolicy wysłał do Marii dwa listy: czy czekał, aż szczęśliwy
traf zetknie go z osobą, która, wracając w jego rodzinne strony, zgodzi się zabrać
list do Daszowa, czy też, tym razem, zdał się na łaskę imperialnej poczty – tego nie
wiemy.
Nb. prawdopodobieństwo, że ktoś z Petersburga pojedzie na Ukrainę w czasie,
kiedy Potocki przebywał w carskiej stolicy, i zabierze list do Marii, nie było takie
małe. Przyciągał nieustannie luksusowy Tulczyn – przyjeżdżali tutaj znani Europejczycy, zwłaszcza francuscy emigranci, by zweryfikować to, co usłyszeli w Petersburgu o przepychu tej rezydencji15. Petersburska arystokracja i generalicja zajeżdżała do tulczyńskiego pałacu z nadzieją na ożenek z którąś z licznych panien
Potockich, otrzymujących w posagu z reguły po milionie złotych. Do Tulczyna powracać mogli również młodzi przedstawiciele rodziny Potockich, którzy dość często
i licznie zjawiali się w Petersburgu (co już sygnalizowano), by w siedzibie imperialnej władzy szukać poparcia dla swoich majątkowych pretensji i aspiracji – w toczącym się nieustannie sporze rodzinnym o spadek po Szczęsnym Potockim. Mając
na uwadze przychylność tulczyńskiej rezydencji wobec znamienitych i głośnych
gości (zwłaszcza z imperatorskiego Petersburga), Potocki pisał do Marii z ironią
(w liście z 10 V 1811): „Wiesz, że w Tulczynie zawsze się kogoś oczekuje” (s. 90).
Krajczyc starał się, by wymiana listów z siostrzenicą miała charakter regularny
(to warunek konwersacji). „Chciałbym, żeby nasza korespondencja nabrała bardziej
regularnego rytmu” – wyznał w liście z 16 XI 1810 (s. 84). Śledząc daty wysyłanych
do Daszowa przesyłek (Maria odpowiedziała zapewne na każdą z nich – czego sygnały odnajdujemy w licznych wypowiedziach Potockiego), można stwierdzić, że
udało się to osiągnąć – pod warunkiem jednak, że w tej ocenie nie uwzględnimy
epizodu berdyczowsko-petersburskiego, który wyraźnie tę regularność zakłócił.
Eskapada berdyczowsko-petersburska trwała ponad 12 miesięcy, a więc długo.
W tym okresie krajczyc wyekspediował do siostrzenicy zaledwie 3 listy. Po powrocie
z Petersburga na ukraińską prowincję, wolny od obowiązków służbowych, nie angażując się zbytnio w tutejsze życie towarzyskie, mógł ponownie skoncentrować się
na epistolarnej aktywności. Napisane listy, jak przed wyjazdem, w pełni zaczęły
znów podlegać procedurom „prywatnej poczty” krajczyca (niepozbawionej ryzyka,
ale efektywnej). Dzięki temu korespondencja z siostrzenicą wróciła szybko do poziomu stabilnej, choć kruchej regularności z czasów poprzedzających jego wyjazd
do rosyjskiej metropolii (via Berdyczów).
Należy zaznaczyć, że częstotliwość tej korespondencji nie była zbyt duża. Nawet
taką częstotliwość można jednak uznać za osiągnięcie, oceniając ją z perspektywy
kłopotów, jakie oboje korespondujący mieli z wzajemnym doręczaniem przesyłek
(co krajczyc przedstawił tak efektownie w epistolarnej narracji).
Trudno byłoby znaleźć zbiór listów, który, jak ten, eksponowałby tak silnie
„techniczny” aspekt ich dostarczania adresatowi. To fenomen.

15

Zob. Ł o j e k, op. cit., s. 280, 310–314.
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JAN POTOCKI’S PROBLEMS WITH THE POST
Between the years 1809–1812 Jan Potocki exchanged letters with his niece Maria of the Rzewuski family who, at the time they started their correspondence, married Jarosław, the son of Józefina née
Mniszech and Stanisław Szczęsny Potocki. Only Jan Potocki’s letters survived: they are well written,
brilliant, absorbed both with book knowledge and life wisdom. The author of the sketch concentrates,
however, not on their stylistic and content matter issues, but on the way the letters were handed over.
The Ukrainian ways were in poor condition, and the tzarist post far from functional. Thus, letters
reached their addressees as delayed, and often did not reach them at all. In view of that, Potocki and
the recipient of his letters did not use it and employed servants, Jewish friends, and members of closest family to deliver the correspondence. The two letter writers constantly informed one another when
and who would deliver letters. They told in confidence about temporary problems with a person to do
the delivery, etc., and this issue is well developed in the epistles, giving it additional attractiveness.
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PRETEKST, AKTUALIZACJA, PARABOLA ROZRACHUNKI
ZE WSPÓŁCZESNOŚCIĄ I ROZWAŻANIA O PROBLEMACH
UNIWERSALNYCH W KOSTIUMIE OŚWIECENIOWYM
(W LITERATURZE POLSKIEJ LAT 1956–1989)
W powojennej literaturze polskiej wśród utworów, które wykorzystując kostium
historyczny, poruszały problematykę aktualną bądź ponadczasową, spotykamy
także opowieści osadzone w mniej lub bardziej umownie potraktowanej epoce
oświecenia. Wzmianki o nich odnajdujemy w książce Stanisława Kukurowskiego
Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918–1981 1, ponieważ jednak jest
to syntetyczne ujęcie wszelkich inspiracji: od najpoważniejszych po dość powierzchowne i od ideowych, przez gatunkowe, do tematycznych, jak również ze względu
na szeroki zakres czasowy – w pracy tej w przypadku poszczególnych egzemplów
dość często mamy do czynienia wyłącznie z przywołaniem, niekiedy opatrzonym
zwięzłym komentarzem. Koncentrując się na wybranych przykładach jednego tylko
sposobu funkcjonowania oświeceniowej inspiracji zdefiniowanego w tytule niniejszego szkicu, chcemy je przeanalizować nieco obszerniej. Zmieniamy także, jak
łatwo zauważyć, ramy czasowe. Ograniczenie egzemplifikacji do utworów powstałych
w poststalinowskiej fazie istnienia PRL: po pierwsze, pozwala pominąć cały zespół
nacechowanych ideologicznie i nieznośnie prezentystycznych dramatów i powieści
poszukujących korzeni Polski Ludowej w epoce oświecenia, będących tematem do
osobnego opracowania; po drugie zaś, poszerza materiał o teksty z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia2.
Paraboliczność to częsta właściwość literatury XX wieku. Jak zauważa Anna
Nasiłowska, „parabola” jest terminem wieloznacznym. Jego użycie „wydaje się celowe wówczas, gdy literatura posługując się fabułą, wytwarza lub przenosi z tradycji rodzaj umownego kodu [...]” (N 763). Nasiłowska wskazuje wzorce biblijny
i mitologiczny, widzimy jednak, że także klasyka literacka może dostarczać punk-

1

2

S. K u k u r o w s k i, Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918–1981. Wrocław 1995.
Dalej do pozycji tej odsyłam skrótem K. Ponadto stosuję jeszcze następujące skróty: E = L. E us t a c h i e w i c z, Dramaturgia współczesna 1945–1980. Warszawa 1985. – N = A. N a s i ł o w s k a,
Parabola, paraboliczność. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Zespół red. A. B r o d zk a [i in.]. Wrocław 1992. Liczby po skrótach oznaczają stronice.
Równoległą niejako problematyką zajęła się ostatnio A. W d o w i k (Nieodrobiona lekcja oświecenia.
Aktualizacje tradycji oświeceniowych w publicystyce polskiej lat 1944–2000. Warszawa 2004).
W niniejszym artykule zajmujemy się jednak wyłącznie literaturą.
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tów odniesienia, które różnie traktowane (proste powtórzenie, parafraza, polemika),
apelują do czytelniczej znajomości kodu wyjściowego, by posiłkując się nim, budować przesłania ukryte za mniej lub bardziej pretekstową fabułą. W przypadku
epoki oświecenia dysponujemy nie tylko poszczególnymi dziełami, konceptami filozoficznymi czy epizodami historycznymi, ale i parabolicznymi z samej definicji
gatunkami powiastki filozoficznej i bajki. Utwory korzystające z tych zasobów
tradycji niejako siłą rzeczy przybierają kształt opowieści historycznych lub pseudohistorycznych.
Parabolą w ścisłym znaczeniu3 jest dramat Jerzego Broszkiewicza Dwie przygody Lemuela Gulliwera. Stosując oświeceniową konwencję znalezionego rękopisu
i odwołując się wprost do konkretnego utworu, autor przedstawia wizję człowieka-produktu cywilizacji europejskiej i kapitalistycznej. Jeśli wszakże porównamy
wymowę dramatu z jego powieściowym punktem odniesienia, zauważymy istotne
różnice. Gulliwer Broszkiewicza w przeciwieństwie do bohatera Jonathana Swifta
nie przeszedł żadnej przemiany. Dwie „nieznane przygody” przeżywa na początku
i u kresu (druga kończy się śmiercią) swoich wędrówek po świecie. Pierwsza z przygód to nieudana próba wywiezienia przez Gulliwera jednego z liliputów do Anglii
w celu zarobienia na pokazywaniu go na jarmarkach. Druga jest odwróconym, jak
we wklęsłym zwierciadle, odbiciem pierwszej. Tym razem to Gulliwer trafia do klatki ptasznika – olbrzyma z Brobdignagu, i chcąc się ratować, usiłuje przekonać go
do swoich pomysłów współpracy korzystnej dla obu, uzasadnić swą niezbędność
lub zagrozić zemstą innych ludzi. Bohater ponownie znalazł się w kraju kiedyś
odwiedzonym, już po wszystkich opisanych przez Swifta podróżach. Mimo jednak tylu doświadczeń, których dzięki nim nabył, Gulliwer zachował się dokładnie
tak samo jak na początku swej drogi. Nie jest to znany nam z powieści zgorzkniały, zniechęcony do gatunku ludzkiego wygnaniec z krainy problematycznej (bo nie
ludzkiej, ale końskiej) utopii, który chce być kimś więcej niż Jahusem. W obu wymyślonych przez Broszkiewicza konfrontacjach wykazuje się egoizmem, poczuciem
wyższości wobec odmiennych od siebie istot, a cynizm, chciwość, podstępy – maskuje górnolotną frazeologią. Przedstawia wszystkie te cechy i złudzenia gatunku
ludzkiego na własny temat, których bohater powieści Swifta w toku kolejnych
podróży stopniowo się pozbywał. Druga przygoda kończy się śmiercią Gulliwera.
Popełnia on samobójstwo niejako na złość swemu panu-olbrzymowi, tak jak poprzednio uczynił to liliput uwięziony przez Gulliwera.
Lesław Eustachiewicz w komentarzu do tej sztuki, którą nazwał „teatralną
powiastką filozoficzną”, skupił się na formalnym pomyśle ironicznego odwrócenia
sytuacji, szukając analogii z Mikromegasem Woltera i Buntem aniołów Anatola
France’a, i ze „sceptyczną tezą głoszącą, że zwyciężony Bóg staje się Szatanem,
a zwycięski Szatan Bogiem” (E 277). Jednakże, po pierwsze, powinowactw nie trzeba szukać tak daleko, gdyż już w powieści Swifta sam Gulliwer na początku pobytu w Brobdignagu snuje refleksje na temat względności wyobrażeń, jakie mamy
o sobie i innych:

3

Zob. wypowiedź S. Ż ó ł k i e w s k i e g o w artykule Rozmowy o dramacie. Dwa dwudziestolecia
(„Dialog” 1964, nr 7, s. 80).
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nie mogłem powstrzymać się od myśli o Lillipucie, którego mieszkańcy widzieli we mnie największego
olbrzyma, jaki kiedykolwiek pojawił się na świecie, i gdzie mogłem jedną ręką ciągnąć całą cesarską
flotę [...]. Pomyślałem także o poniżeniu, jakiego doznam, jeśli wydam się pośród tego ludu tak maleńki, jak wydałby się pojedynczy Lilliputianin przebywający wśród nas. [...] Filozofowie bez wątpienia mają
słuszność mówiąc nam, że wszystko jest wielkie lub małe jedynie przez porównanie. Kaprys Natury
może zezwolić Lilliputianom na odkrycie ludu, który w porównaniu z nimi będzie tak maleńki, jak oni
w porównaniu ze mną. A któż może powiedzieć, czy tę rasę olbrzymich śmiertelników nie mogłaby
spotkać podobna przygoda w jakimś odległym, nie znanym nam jeszcze zakątku świata?4

Po drugie: wydaje się, że główne przesłanie Dwóch przygód polega na podkreśleniu właśnie niezmienności postępowania Gulliwera, który zarówno jako istota
dominująca, jak i zdominowana, pozostaje tym samym człowiekiem, ze wszystkimi
wadami swego gatunku. Jest więc dramat Broszkiewicza jeszcze bardziej pesymistyczną wizją homo sapiens niż powieść Swifta. Oryginalny Gulliwer przynajmniej
uświadomił sobie niedoskonałość rodzaju ludzkiego i w tym sensie stał się może
trochę lepszy od pobratymców. Gulliwer Broszkiewicza niczego się nie nauczył.
Jeszcze dalej od literackiego punktu odniesienia sytuuje się Doświadczyński,
czyli Sarmacka śpiewogra o szczęściu Nipuanów Ernesta Brylla. Żartobliwa wierszowana przedmowa adresowana do Ignacego Krasickiego zawiera, co prawda, przeprosiny – „Żem ci podkradł to i owo [...]”5, ale jak zauważył już Kukurowski: „motywy zaczerpnięte z powieści Krasickiego są dość luźną tylko osnową kompozycyjną”,
a „Rozsiane [...] gęsto w tekście aluzje literackie odwołują się przede wszystkim do
romantyzmu” (K 192). Odniesienia do powieści Krasickiego mają jednakże zasadnicze znaczenie dla wymowy utworu. Podkreślają fundamentalną różnicę między
optymistycznym oświeceniowym utopizmem a XX-wiecznym przekonaniem, że
zrealizowana utopia musi zmienić się w antyutopię. Źródłem optymizmu w sztuce
Brylla staje się więc nie przyswojenie zasad utopijnego ustroju, ale ich odrzucenie,
zniszczenie systemu. Wspólnota, utrzymywana wcześniej w ryzach mechanicznym
powtarzaniem haseł i bezmyślnie akceptująca odgórne zarządzenia, tworzy się na
nowo, gdy jeden człowiek zaczyna dostrzegać drugiego i gdy razem podejmują wysiłek symbolicznego lotu, którym kończy się dramat. Eustachiewicz twierdził:
Każdy ma tylko jedno skrzydło, ale trzymając za rękę drugiego jednoskrzydłowca może wspólnie
mimo kalectwa wzlecieć.
Ten obraz [...] lotu ludzi pomagających sobie wzajemnie jest najpiękniejszym obrazem, jaki nam
podsuwa dramaturgia współczesna. [E 349]

XX-wieczna nieufność do optymistycznej utopii w duchu oświecenia współtworzy paraboliczny charakter śpiewogry Brylla. Już w wierszowanej dedykacji pojawia
się jednak wprost sformułowana sugestia aktualnego odniesienia dla zapożyczeń
z powieści Krasickiego:
Aleć wiesz, że wielki Xao
Nipuany znów tresuje.
I być może – jak bywało6.

4
5
6

J. S w i f t, Podróże do wielu odległych narodów świata. W czterech częściach [...]. Przeł. M. S ł o mc z y ń s k i. Wyd. 2. Kraków 1982, s. 95.
E. B r y l l, Doświadczyński, czyli Sarmacka śpiewogra o szczęściu Nipuanów. Warszawa 1978, s. 5.
Ibidem.
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Xao Brylla to wielki komputer, ale – zgodnie ze wskazówką reżyserską – „»człowieczy« nie w kształcie, ale na przykład w twarzach, które pojawiając się na jego
ekranach, personifikowałyby maszynę-władcę...”7. Czy zatem systemem rozbijanym
przez Mikołaja jest futurystyczny, bezduszny świat cywilizacji technicznej, w którym
człowiek został podporządkowany maszynie, zaprogramowany przez nią? Racjonalny i nieludzki ustrój rzekomej powszechnej szczęśliwości udaje się obalić dzięki
wtargnięciu na Nipu sarmackiej zadzierzystości, elementarnych uczuć i wódki
powodującej utratę „pionu ideologicznego” przez elitę, a w końcu i przez samego
Xao. Warto jednak zauważyć, że ową antyutopijną futurologię przemieszano z odniesieniami do całkiem współczesnej (w momencie powstania sztuki) polskiej rzeczywistości. Pod pewnymi względami stosunki panujące na Nipu przypominają
nieodparcie codzienność PRL i innych krajów realnego socjalizmu „ze Związkiem
Radzieckim na czele”. Władca-komputer „wymaga oklasków, karmi swych podwładnych sianem (mowa-trawa)” (E 349), jedyną formą komunikacji władzy z ludem są
bowiem nonsensowne wystąpienia polegające na powtarzaniu w nieskończoność
paru frazesów o pracy i postępie. Społeczeństwo skanduje slogany, każde, nawet
najbardziej banalne słowa, opatrywane zostają sakramentalną formułą: „jak powiedział wielki Xao” (co przypomina rytualne powoływanie się na klasyków marksizmu-leninizmu), dla burzycieli ustroju są parodia sądu i elektrowstrząsy, choć,
zdaniem Xao, „My nikogo nie zmuszamy”8. Obalony władca broni się w stylu stalinowskich dygnitarzy –
Były błędy, wypaczenia,
Lecz się świat na lepsze zmieniał9.

Taki sam jednak, drętwo-sloganowy, jak wynika z opowieści Doświadczyńskiego, jest tenor przemówień polityków w jego ojczyźnie. Tylko jej obywatele, inaczej
niż Nipuanie, nie dają się na nie nabierać. Bryll w owym czasie nie należał do
opozycji, trudno więc stwierdzić, jaki był jego zamysł10. Skrócenie imienia władcy
(„Xao” przypomina „Mao”) mogło podsuwać trop chiński, a Chiny wolno już było
wtedy swobodnie krytykować. Czytelnik wszakże zawarte w tekście aluzje bez problemu odnosił do bliższego kraju przodującego socjalizmu, zdeprawowanego przez
„polskich panów”11, przybywających z najweselszego baraku w obozie. Tak czy
inaczej, śpiewogra Brylla stanowi przykład wykorzystania motywu oświeceniowego
do stworzenia paraboli, którą można deszyfrować w różnych zakresach: jako uniwersalną futurologiczną przypowieść o niebezpieczeństwie realizacji utopii naukowo-technicznej i jako kostiumową satyrę na aktualną i bliską odbiorcy rzeczywistość,
w której utopia polityczna utrzymuje się już tylko w sferze frazeologii, a wiara w nią
opiera się na rozmaitych formach przymusu.

7
8
9
10

11

Ibidem, s. 36.
Ibidem, s. 57.
Ibidem, s. 77.
K u k u r o w s k i mówi o „zabiegu maskującym” podobnym „w pewnym sensie” (K 192) do zastosowanego w Polonezie S. J. Sity, który według tego badacza był „ujętym w kostium historyczny
obrachunkiem ze współczesnością” (K 191).
B r y l l, op. cit., s. 50. Określenie to zdecydowanie kojarzy się z postrzeganiem Polaków przez
Rosjan.
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Najmniej skonkretyzowanym literackim wzorcem posłużył się Sławomir Mrożek
w Vatzlavie. Krytyka jednak i bez podpowiedzi odczytała oświeceniowe tropy. Lądowanie rozbitka na nieznanej wyspie, bohater przypominający trochę Prostaczka,
a trochę Kandyda, efekt obcości w zetknięciu z inną cywilizacją, marionetkowe
postaci – wszystko to podsuwało oczywiste skojarzenia z powiastką filozoficzną i tak
też sklasyfikował utwór np. Eustachiewicz. Nie można wszakże zgodzić się z tym
autorem, gdy dziwnie delikatnie (bo raczej nie ironicznie) określa świat, do którego trafił Vatzlav, jako „trochę gorszy niż ten, w jakim znajdowali swą okruszynę
mądrości jego poprzednicy. Dowodzi tego sekwencja najazdu barbarzyńców”
(E 321–322). To nazbyt oględne powiedzenie przywodzi na myśl słynne zakończenie
streszczenia Wesela w recenzji Władysława Prokescha 12. Wyspa z Vatzlava to
przecież antyutopia, choć w innym sensie niż Nipu z późniejszej o kilka lat śpiewogry Brylla; najazd barbarzyńców stanowi tylko dopełnienie obrazu krainy obfitującej w zasadzki, w której tak samo jak na całym świecie nie ma sprawiedliwości,
zatem trzeba ją wymyślić, jak twierdzi Geniusz13, co zresztą przynosi jedynie opłakane skutki. Mieszkańcy wyspy nie są bowiem skłonni do duchowej przemiany,
nie mówiąc już o barbarzyńskich najeźdźcach. Zdecydowanie trafniej scharakteryzował ową krainę Daniel C. Gerould:
Vatzlav [...] trafia do antyutopii, w której wypaczony i zdeprawowany rozum sankcjonuje wszystkie
społeczne wady; w której proklamowana jest równość, ale rządzi niesprawiedliwość; w której jako ostatni argument zawsze służy przymus i gwałt14.

Nie jest to jednak proste odwrócenie znaków w stosunku do oświeceniowych
utopii. Nie ma gdzie indziej, w czasie czy przestrzeni (jak u Brylla) innego, lepszego
świata. Ten, z którego przybył Vatzlav, i ten, ku któremu odejdzie, nie różnią się
bardzo od antyutopijnej wyspy: „Wszystkie brzegi są mniej więcej takie same. [...]
Abstrakcyjne ideologie i imponujące ideały nie potrafią wpłynąć dobroczynnie na
bieg codziennego życia”15.
Mimo możliwości odczytania postaci i przygód Vatzlava jako antytezy Mikołaja
Doświadczyńskiego, Gerould zauważył, że „Chociaż Krasicki pokazuje szczęśliwą
Utopię, a Mrożek antyutopijny koszmar – ich postawa wobec cywilizacji, rozumu
i doświadczenia, ich sposób oceny ludzkiej natury jest dość podobny”16. Amerykański badacz prócz samej formy powiastki filozoficznej, której użyteczność dla
Mrożka analizuje obszernie, prócz powinowactw z Krasickim, dostrzega też inne
związki tego dramatu z myślą oświecenia, jak wątek Justyny, niewinnej, naiwnej
12

13
14
15
16

Według T. Ż e l e ń s k i e g o (B o y a) (Znaszli ten kraj?... i inne wspomnienia. Oprac. W. K o p al i ń s k i. Warszawa 1956, s. 93) W. P r o k e s c h miał napisać: „choć nie brak przy tym małych
dysonansów, całość kończy się wesołym oberkiem”. Gdzie indziej spotykamy się z wersją: „Udatną
całość zakończyły ochocze tany” (M. W a ń k o w i c z, Tędy i owędy. Wyd. 3. Warszawa 1974, s. 36).
W rzeczywistości fragment, który dał początek legendzie, brzmi: „Rozlegają się dźwięki weselnego
oberka i w jednej chwili pełen grozy nastrojowy obraz poprzedni zmienia się w wesołą, barwną
scenerię weselną. Ponura wizja poety rozpryskuje się jak bańka mydlana [...]” (W. P r [o k e s c h],
„Wesele. Dramat w 3 aktach” Stanisława Wyspiańskiego. „Nowa Reforma” 1901, nr 65, z 19 III, s. 3).
S. M r o ż e k, Vatzlav. W: Dzieła zebrane. T. 8: Teatr. 4. Warszawa 1997, s. 169.
D. C. G e r o u l d, „Vatzlav”. Mrożek i wiek XVIII. Przeł. M. S u g i e r a. „Dialog” 1991, nr 11, s. 100.
Ibidem, s. 106.
Ibidem, s. 100.
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i brutalnie zgwałconej, który kojarzy z powieścią markiza de Sade. Jedyny XVIII-wieczny tekst, co prawda, nieliteracki, przywołany wprost w sztuce Mrożka, to
Deklaracja Praw Człowieka, czytana przez Vatzlava na tle striptease’u Justyny
mającej uosabiać sprawiedliwość. Scena, która nawiązuje parodystycznie do alegorycznych widowisk z czasów rewolucji francuskiej17, stanowi jarmarczną atrakcję degradującą wzniosły przedmiot, a właściwym finałem owego epizodu jest
zgwałcenie Justyny-Sprawiedliwości przez żołdaków. Świat nie ma nic wspólnego
z ideałami ojca Justyny – Geniusza, utopisty-reformatora i wyznawcy rozumu – co
dziewczyna przypłaca obłędem.
Skoro chcemy utwór traktować jako powiastkę filozoficzną, to należy zapytać
o znaczenie tej sekwencji scen-przygód, do których budulca po części dostarczyła
odczytana przewrotnie kulturowa tradycja oświecenia. Gerould pisze:
W pewnym sensie tematem paraboli Mrożka jest [...] przerażające doświadczenie bycia wolnym
i rozpoczynania nowego życia w sytuacji, kiedy przeszłość została przekreślona, a wszystkie więzy zerwane. Wolność oznacza bowiem także ciągły lęk, wynikający z potrzeby znalezienia własnego miejsca
we wrogim lub obojętnym świecie18.

Inaczej niż u Broszkiewicza, a podobnie jak później u Brylla, znajdujemy w dramacie Mrożka pewien rys optymizmu. W Vatzlavie wiąże się on z osobą protagonisty.
Jak Doświadczyński Krasickiego z utopijnej wyspy Nipu odpływa odmieniony, tak
i Vatzlav, co typowe dla bohatera powiastki filozoficznej, w zakończeniu dramatu
staje się inny, niż był na początku, choć metamorfoza Vatzlava dokonała się w warunkach w niczym nie przypominających reedukacji Mikołaja i właściwie aż do
ostatnich scen dramatu nic nie wskazywało na to, że w ogóle nastąpi. Uratowanie
dziecka Justyny, zaopiekowanie się nim i rozpoczęcie wspólnie nowej podróży – to
kolejny kontrapunkt wobec schematu oświeceniowych opowieści o utopijnych krainach. Vatzlav opuszcza wyspę „odmieniony i mądrzejszy”19, nie dzięki temu, że
poznał idealny ustrój i żyjących w nim ludzi, ale dlatego, że w swoim sumieniu
sprzeciwił się zdegradowanemu aksjologicznie światu antyutopii. Odejście Vatzlava
nie wymaga więc pokrętnych uzasadnień, nie ma tu tego rysu nieprawdopodobieństwa, jakim odznaczają się ucieczki z XVIII-wiecznych utopii, które spełniają wszelkie oczekiwania, a jednak bohaterowie je opuszczają. Chodzi oczywiście o to, by ktoś
mógł głosić światu, że istnieje gdzieś taki raj na ziemi, i próbować – jak Doświadczyński – wcielać w życie jego ideały. Nic takiego, rzecz jasna, nie nastąpi w przypadku Vatzlava. Ucieczka jest naprawdę ucieczką, nie zaś wyprawą z misją szerzenia nowej wiary. Utopii zatem nie ma, ale możliwa okazuje się indywidualna przemiana. Nic nie świadczy o tym, by ktokolwiek, poza głównym bohaterem, takie
nawrócenie przeżył, a już na pewno nie jest ono do pomyślenia w wymiarze społecznym. Vatzlavowi bliżej więc do Gulliwera z powieści Swifta niż do jego imiennika
z dramatu Broszkiewicza czy do Doświadczyńskiego ze śpiewogry Brylla, inicjującego przewrót na Nipu.
Wymiar uniwersalny paraboli Mrożka jest dopełniany przez obrazy, w których
dopatrzyć się można odniesień bardziej skonkretyzowanych historycznie i geogra17
18
19

Zob. ibidem, s. 104.
Ibidem, s. 103.
Ibidem, s. 102.
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ficznie. Kreacja Nietoperza i motyw ssania przez niego krwi ludu już w didaskaliach
porównane zostały do propagandowych plakatów z okresu rewolucji rosyjskiej,
przedstawiających kapitalistów. Generał Barbar i jego żołnierze, „proste dusze,
które ujarzmiają sąsiadów pod sztandarami zabalsamowanej obcej ideologii” i gwałcą wszystkich, którzy im wpadną w ręce, choć w didaskaliach podkreślono uniwersalność ich mundurów, „każdemu Polakowi kojarzą się nieuchronnie z barbarzyńcami ze Wschodu i ich skostniałym marksizmem”20. Gerould z kolei w postaci
Józia dopatruje się aluzji do studentów protestujących we Francji w maju 1968.
Poetyka powiastki filozoficznej według tego badacza doskonale nadaje się do takiej
subtelnej gry, w której ukryta za fabułą uniwersalna parabola wykorzystuje jak
najbardziej aktualne doświadczenia odbiorców. Gerould przyczynę posłużenia się
tą konwencją XVIII-wiecznych filozofów widzi w zasadniczej zbieżności sytuacji,
w jakiej funkcjonowały literatura i teatr w powojennej Polsce i Francji XVIII stulecia: elitarny krąg odbiorców, cenzura i sztuka konwersacji, czyli stosowania wybiegów i forteli w dyskusjach: „Mrożek mógł więc spokojnie pisać dramaty oparte na
paraboli, licząc na duży wpływ i odzew w całej Europie Wschodniej”21.
Te trzy dramaty korzystające w różnym stopniu z tradycji oświecenia – w odmienny też sposób ów punkt odniesienia traktują. Dla Broszkiewicza i Brylla przywołanie konkretnych utworów jest okazją do polemiki z ich treściami. Nieufność
do optymizmu oświeceniowej wizji człowieka, który poddany właściwym wpływom
musi stać się lepszy, łączy XX-wiecznych autorów, reprezentujących zupełnie inny
od ich XVIII-wiecznych poprzedników poziom doświadczenia. Broszkiewicz – choć
wydawałoby się to niemożliwe – posuwa się w pesymizmie jeszcze dalej niż Swift,
nie pozwalając tytułowemu bohaterowi nawet na najmniejszą przemianę na lepsze.
U Brylla odwrotnie – jego Doświadczyński zamiast ulec nieprzemożnemu urokowi
utopii, rozbija ją i inicjuje narodziny nowego społeczeństwa, ale też i utopia stanowi karykaturę tej, z którą miał do czynienia bohater Krasickiego. Paradoksalnie
jednak receptą na uwolnienie się z niej jest inna utopia, oparta nie na wyrozumowanych wartościach, lecz na uwarunkowanych emocjonalnie i biologicznie potrzebach ludzkich, które prowadzą do swoistego kolektywizmu i kooperacji. Całkowicie
indywidualistyczną perspektywę – różną zarówno od pesymizmu Broszkiewicza,
jak i od antyoświeceniowego nowego utopizmu Brylla – proponuje natomiast Mrożek. Pojedynczy człowiek może się zmienić na lepsze, ale świat pozostaje okrutny
i nieprzyjazny. Wiara w wartości epoki oświecenia jest też u Mrożka najdobitniej
wyszydzona, choć do swej polemiki autor wykorzystał bardzo owocnie literacki kod
tej epoki. Zarazem jednak figura zabalsamowanego Geniusza – ikony XVIII-wiecznego intelektualisty – niesiona jak sztandar przez wojska barbarzyńskich najeźdźców, których łatwo skojarzyć z Armią Czerwoną, może sugerować, iż korzenie totalitaryzmów XX stulecia tkwią w utopijnych ideach Wieku Świateł22. Czy jakieś

20
21
22

Ibidem, s. 104.
Ibidem, s. 108.
Na podobieństwo diagnoz badaczy (filozofów) i artystów w tym zakresie wskazuje choćby porównanie z książką M. H o r k h e i m e r a i Th. W. A d o r n a Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne (Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Przekład przejrzał i posłowiem opatrzył M. J. S i e m e k.
Warszawa 1994), przy czym nie może tu być mowy o bezpośrednich inspiracjach, gdyż praca ta
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pocieszenie i usprawiedliwienie wiary oświeconych może stanowić fakt, iż barbarzyńcy oddają cześć nie oryginalnym ideom, ale ich strupieszałej mumii?
Według trafnego spostrzeżenia Nasiłowskiej – w przypadku paraboli w kostiumie historycznym mamy często do czynienia ze swoistą odmianą języka ezopowego
i zarazem z odwróceniem tradycyjnego rozumienia formy przypowieści: „znaczeniem
ukrytym »pseudohistorycznego« [...] utworu jest jego aktualne odniesienie; odczytanie paraboli nie jest uogólnieniem: jest uszczegółowieniem wymowy zgodnym
z autorską intencją” (N 766).
Nasiłowska wyróżnia dwie odmiany paraboli korzystającej z kostiumu historycznego: utwory takie, jak Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego, których:
Czytelność [...] polega zazwyczaj na rezygnacji z realiów, na sprowadzeniu ich do kilku rekwizytów
[...] i na dużej umowności, ograniczeniu tła, podporządkowaniu jednej myśli, pozwalającej bez trudu
rozpoznać klucz współczesny. [...]
Osobną grupę tworzą utwory historyczne i o historii, dla których odniesienie do problematyki
współczesnej jest, obok sensu historycznego, drugim, ukrytym znaczeniem. [N 767]

Warto wszakże dodać, że pseudohistoryczny kostium nie implikuje sensów
wyłącznie i wąsko aktualnych, jak zauważa sama Nasiłowska w odniesieniu do
posługującej się tym chwytem literatury rozrachunkowej po roku 1956:
Głównym [jej] problemem [...] było analizowanie problemów władzy, mechanizmów ulegania ideologii i stosowania przemocy, sprawa sensu ludzkiego działania w historii, a nie prosty opis [niedawnej –
P. K.] przeszłości. [N 767]

Wśród dzieł używających oświeceniowego kostiumu znalazły się również takie,
które należałoby odczytywać dwuwarstwowo – łącząc aktualizację z uniwersalnym
przesłaniem. Omawiane utwory Mrożka i Brylla, jak staraliśmy się pokazać, po
części pozwalają na taką lekturę.
Opowiadanie Tadeusza Łopalewskiego Oda na upadek dumnego może zaś
w całości mieścić się w grupie wyróżnionych przez Nasiłowską utworów historycznych, „dla których odniesienie do problematyki współczesnej jest [...] drugim,
ukrytym znaczeniem”. Wydane w roku 1957 w tomie Historie potępionych23, a zatem
równocześnie ze sztandarową dla tego nurtu powieścią Andrzejewskiego Ciemności
kryją ziemię, przedstawia epizod z życia Kajetana Koźmiana24. Inspiracją do tej
opowieści był zapewne fragment pamiętników poety, w którym wspomina on o staraniach o paszport po upadku powstania listopadowego:
Zacząłem się wybierać na wieś. Staranie się o paszport zatrzymało mnie po wejściu Moskali blisko
sześć tygodni. [...] Rozbitki też nasze, z mojej krwi, zaczęły się koło mnie gromadzić, jako to: Aleksander
Koźmian rodzony siostrzeniec, inni dalsi krewni z naszego wojska [...]25.

23
24

25

(opublikowana po raz pierwszy w 1947 roku), jak zauważa w posłowiu S i e m e k (ibidem, s. 284),
nie była w okresie PRL zbyt szeroko znana w Polsce, nawet w kręgach marksistowskich rewizjonistów, którzy wykorzystywali dorobek zachodniego neomarksizmu.
T. Ł o p a l e w s k i, Oda na upadek dumnego. W: Historie potępionych. Warszawa 1957.
Oczywiście, już sam tytuł opowiadania jest ironiczną aluzją do jednej z ód napoleońskich K. Koźmiana – dla czytelnika znającego jej genezę i poprzedzające ją ody pochwalne może to być na samym
wstępie sygnał krytycyzmu wobec autora jako koniunkturalisty.
K. K o ź m i a n, Pamiętniki obejmujące wspomnienia od roku 1815. Oddział III i ostatni. Kraków
1865, s. 536–537.
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Łopalewski ukazuje więc pisarza otoczonego rodziną, która liczy, że pomoże on
jej bezpiecznie urządzić się w sytuacji zmiany władzy i ruiny dotychczasowego bytu.
Koźmian, mając na sumieniu udział w detronizacji cara przez sejm Królestwa Polskiego, boi się, że Rosjanie będą go za to prześladować, a przynajmniej odmówią mu
paszportu. Musi się upokorzyć, ale usprawiedliwia to dobrem rodziny, domagając
się, by krewniacy „pamiętali, iż był zmuszony”26. Ci zaś otaczają go czymś w rodzaju kultu, w którym poeta się pławi, i jednocześnie, prawiąc mu komplementy, niemal
wpychają go do biura cesarskiego gubernatora: „Wiedzieli, że postęka trochę i pójdzie. Obawa o własną skórę była wspólna im wszystkim, wybaczali mu więc, iż
chce przystroić ją w maskę godności”27. Koźmian idzie zatem, przystrojony carskim
orderem przyznanym mu ongiś, i otrzymuje upragniony paszport, przedstawiwszy
się jako ofiara nacisków rozzuchwalonych rewolucjonistów i jako poeta, co sprawia,
że adiutant generała patrzy na niego łaskawiej, choć nie zna jego twórczości. Musi zadeklamować fragmenty swoich ód, które kapitan przyjmuje je ze skrywanym
ziewnięciem, sam bowiem ceni Mickiewicza. Starzejącego się klasyka i niefortunnego polityka traktuje w końcu z mieszaniną pobłażania i pogardy. Wreszcie Koźmian
przełyka jeszcze jedno upokorzenie: w podpisanym przez generała paszporcie figuruje jako „Kuźmin”, co oficer kwituje dobrodusznym: „Koźmian czy Kuźmin mała różnica”28. Po powrocie do domu twórca przedstawia rodzinie całą sytuację w zupełnie innych barwach: adiutant okazuje się subtelnym znawcą poezji starego
klasyka: „Czy pan jesteś ów sławny Koźmian, autor Ody na upadek dumnego”? –
i prosi go o deklamację, bo chce usłyszeć, jak to brzmi w oryginale29. Taki ktoś nie
mógł też sobie pozwolić na gminne powiedzenie, którym uczęstował poetę, wracając
z podpisem generała na jego paszporcie: „Ma pan szczęście jak mucha w lecie”30.
Koźmian zatem tak długo rozmyślał nad tym zdaniem, aż doszedł do wniosku, że
musiał się przesłyszeć i brzmiało ono: „jak muza w locie”31.
Koźmian został tu ukazany jako mistrz samooszukiwania się, tworzący sobie
wirtualną rzeczywistość, w czym współuczestniczy jego otoczenie. Dobrem rodziny
poeta tłumaczy wyparcie się przeszłości, jednocześnie zaś z mitomańskim zacięciem
fałszuje wspomnienie kontaktu z zaborcą, zastępując je projekcją swoich ambicji,
by poddanie się okupantowi nie doskwierało zbytnio sumieniu, a przede wszystkim
poczuciu własnej wybitności. Czy to tylko fantazja autora na temat starego klasyka, czy przypowieść o artystach w ogóle, którzy łaknąc hołdów, w przekonaniu, że
ich twórczość jest najważniejsza, gotowi są na daleko idące kompromisy? Zdaniem
Kukurowskiego: „Opowiadanie to, demaskujące konformizm i »etykę sytuacyjną«
bohatera, może być odczytane także jako próba moralnego rozliczenia postawy
pisarzy w okresie stalinizmu” (K 154). Według wszelkiego prawdopodobieństwa
Łopalewski, jako przedwojenny piewca polskiej Wileńszczyzny i Nowogródczyzny,
autor wierszy dedykowanych Matce Boskiej Ostrobramskiej, również musiał przekonywać rządców kultury w nowym ustroju, że „nie wiedział, co czyni”.
26
27
28
29
30
31

Ł o p a l e w s k i, op. cit., s. 353.
Ibidem, s. 352.
Ibidem, s. 361.
Ibidem, s. 362.
Ibidem, s. 360.
Ibidem, s. 364.
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W przypadku takich utworów jak ten nie zawsze jasna jest intencja autorska.
Prowadziło to niekiedy do nadawania w odbiorze czytelniczym czy teatralnym (w warunkach PRL zaś także instytucjonalnym – cenzura) wtórnie parabolicznych,
a zwłaszcza aktualizujących znaczeń utworom, które niekoniecznie w zamyśle autora taki sens miały (zob. N 767). Nawet deklaracje pisarzy czasem nie wystarczały.
Przykładem tego typu odczytań mogą być losy Poloneza Jerzego S. Sity, dramatu
wierszem poświęconego drugiemu rozbiorowi Polski, gdzie „Oglądamy elitę polską
z końca w. XVIII jako stado głupców i łotrów, króla-arlekina łaszącego się do rubli
carycy i tragifarsę sejmu grodzieńskiego” (E 263–264). W schyłkowej fazie PRL skojarzenia narzucały się same, choć autor w wywiadzie dla „Ekspressu Wieczornego”,
tuż przed długo oczekiwaną premierą w styczniu 1981, mówił wyraźnie:
Jeśli chodzi o analogie, których można by się doszukiwać, mogę powiedzieć z całą stanowczością,
że nie wpisywałem w tę sztukę żadnych aluzji. Postanowiłem, i to był mój zamiar niezłomny, odejść od
teatru mrugającego do publiczności, napisać sztukę wprost. „Teatru mrugającego” miałem już dosyć,
serdecznie! Analogie zaś wynikają z prostego faktu, że historia nowożytna Polski zaczyna się w tym
właśnie momencie. I w warstwie metaforycznej, i w dosłownej32.

Nawet jeśli przedostatnie zdanie wygląda na nieco złagodzone przez cenzurę (lub
autocenzurę), to wstępna deklaracja brzmi raczej wiarygodnie. Władza wiedziała
jednak lepiej i od 1978 roku nie dopuszczała do wystawienia sztuki w warszawskim
Teatrze Ateneum. Kiedy zaś po sierpniowym przełomie doszło już do premiery, swoje odczytanie dodała publiczność. Według Jacka Sieradzkiego „w rozmowie Sieversa
ze Stanisławem Augustem o królewskich długach zaciągniętych w imię państwa do
królewskiej szkatuły aktorzy odczekiwali śmichy-chichy kojarzącej widowni”33.
O analogii najbardziej oczywistej, czyli wizji państwa poddanego bezwzględnej dominacji rosyjskiej i rządzonego przez sprzedawczyków, nawet w okresie karnawału
Solidarności w oficjalnej prasie nie można było wspomnieć. W licznych recenzjach
pojawiły się więc tylko mniej lub bardziej ogólnikowe wzmianki o podobieństwie
sytuacji do czasów aktualnych, odczytywane przez każdego po swojemu. Konkretnie
wypowiadali się wyłącznie ci, którzy zapewne całkowicie w niezgodzie z intencją
autora (bliższego zdecydowanie ówczesnej opozycji niż władzy) twierdzili:
Tyle tu podobieństw i zbieżności z tym, co było i co jest, że trudno to ominąć, trudno nie ulec.
Trudno nie zauważyć, że ten POLONEZ trwa i toczy się przez cały kraj, w różnym tempie i z różnym
ogniem. Smutno uwodzicielską melodię Michała Ogińskiego zastąpiły inne, lecz także uwodzicielskie.
One także wiodą ten korowód, zaczęty tu w Gdańsku rok temu (słusznie i potrzebnie), jeśli nie w prze
paść, to w szaleństwo, z którego trudno będzie się nam obudzić34.

Oceniana z większego dystansu czasowego sztuka Sity bywa traktowana jako
przykład nurtu, który „powracając do odległych wydarzeń, dokonywał weryfikacji
32

33
34

J. S. S i t o, Kształtu mojej polszczyzny dobijałem się samodzielnie. Rozmawiała L. W o y c i e c h o ws k a. „Express Wieczorny” 1981, nr 12, z 19 I. Na stronie: http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/195300/ksztaltu-mojej-polszczyzny-dobijalem-sie-samodzielnie-mowi-jerzy-ssito (data
dostępu: 12 XII 2016).
J. S i e r a d z k i, To może grajmy „Kościuszkę pod Racławicami”? „Dialog” 1981, nr 11, s. 120.
K. Ł a s t a w i e c k i, Polonez. „Dziennik Bałtycki” 1981, nr 159. Na stronie: http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/195348/polonez (data dostępu: 12 XII 2016).
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postaw całkiem współczesnych”35, co nie znaczy, jak stwierdza Kukurowski w zgodzie
z cytowaną wcześniej wypowiedzią Sity, że należy interpretować Polonez jako prosty
zapis „postaw działaczy partyjnych ekipy E. Gierka. Scena rozmowy »deputacji dziękczynnej« z Katarzyną II nie powinna być w łatwy sposób aktualizowana jako obraz
wiernopoddaństwa współczesnych PRL-owskich władców” (K 206–207). Ten sam
badacz jednak, nazywając raz dramat Sity „ujętym w historyczny kostium obrachunkiem ze współczesnością” (K 191), innym razem przypisuje autorowi chęć stworzenia
„uniwersalnej przypowieści podejmującej odwieczny literacki temat mechanizmów
historii i uwarunkowań sprawowania władzy” (K 207). Zauważa, że Polonez „nie jest
[...] dbającym pedantycznie o ścisłość historyczną »obrazem z epoki« [...]” (K 191),
ale dostrzega też problem interpretacji parabolicznej: „Czy można [...] określić ów
dramat mianem »abstrakcyjnego moralitetu«, skoro realia osiemnastowieczne nie
stanowią w nim tylko pretekstu”. Ostatecznie Kukurowski stwierdza, iż Sicie udało
się „uniezależnić własne dzieło od konieczności rozbudowywania przez odbiorcę
kontekstu historycznego” (K 207). Oświeceniowe realia są zatem budulcem opowieści, której przesłanie można uchwycić również bez ich znajomości i zrozumienia, tym
bardziej zaś bez uwzględniania analogii ze współczesnością. Wydaje się jednak, że –
niezależnie od autorskich intencji – fenomenu tego dramatu na deskach teatralnych
nie można analizować w oderwaniu od jego aktualizujących odczytań, których pożywką było właśnie takie, a nie inne przedstawienie schyłku epoki stanisławowskiej.
„Ofiarą” prostej aktualizacji, znów w wyniku działań decydentów życia kulturalnego w latach siedemdziesiątych, padł również inny dramat zwolniony przez
cenzurę po Sierpniu 1980. Sztuka Jerzego Mikkego Niebezpiecznie, panie Mochnacki jest utworem niewątpliwie historycznym, wykorzystującym w dialogach nawet
cytaty z ówczesnych dokumentów i pism Maurycego Mochnackiego. Drukowana
w „Dialogu” w roku 1975, jako spektakl Teatru Telewizji została przygotowana przez
Jerzego Krasowskiego i po kolaudacji skazana na zniszczenie. Ocalałą jakimś cudem
taśmę pokazano dopiero we wrześniu 1980. Dramat, jak go określił Sieradzki,
„sensacyjno-polityczny” 36, wyzyskujący m.in. starcie młodych, romantycznych,
gorącogłowych spiskowców i rewolucjonistów z reprezentantami starego porządku,
którymi są ludzie oświecenia i napoleończycy, skutkiem cenzuralnego opóźnienia
wszedł do obiegu publicznego w czasie, gdy owo starcie, przez proste podstawienie,
publiczność skłonna była czytać jako aluzję do obalenia ekipy Gierka przez młodych
ludzi Solidarności. Okazji do takiego odbioru dostarczały kolejne inscenizacje: we
wrocławskim Teatrze Współczesnym (pt. Listopad 1830, reż. Kazimierz Braun)
i warszawskim Teatrze na Woli (reż. Jerzy Krasowski). Według Sieradzkiego salwy
śmiechu wybuchały na widowni po takich zdaniach, jak kwestia Mochnackiego:
„Mamy ministrów, co ledwo czytać umieją”37. Była to sytuacja wtórnej parabolizacji, opisana przez Nasiłowską: „Znaczenie paraboliczne może [...] podlegać przemianom; jedne utwory np. nabierają znaczeń politycznych, a inne je tracą, gdy wyczerpuje się ich związek z aktualnym kontekstem” (N 767). Rozsądnie tym interpretacjom

35
36
37

mf [M. F i k], Dramat. Hasło w: Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1.
Red. M. W i t k o w i c z. Warszawa 1989, s. 56. Cyt. za: K 191.
S i e r a d z k i, op. cit., s. 121.
Ibidem, s. 123.
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próbował przeciwstawić się Jan Kaczmarek w jednym z felietonów w radiowym
Studiu 202. Mocno poirytowany prostactwem skojarzeń, zwracał uwagę, że sierpniowy upadek ekipy rządzącej nie był „końcem świata szwoleżerów”, że przeciwnicy listopadowych spiskowców, w odróżnieniu od strąconych w polityczny niebyt
członków ekipy Gierka, mieli w swojej przeszłości piękne karty, także bohaterskiej
walki za ojczyznę – jak byli żołnierze napoleońscy; lub zasługi gospodarcze – jak
Ksawery Drucki-Lubecki38.
Nawet deklaracje intencji autorskich nie zawsze sprawę rozstrzygają, czego przykładem mogą być wypowiedzi Jacka Kaczmarskiego na temat historyczności i aktualności jego „XVIII-wiecznych” piosenek. Tuż po wyjeździe z Polski mówił np. o piosence Rejtan, czyli raport ambasadora i innych z programu Muzeum z roku 1981:
postanowiłem znowu sięgnąć do metafory i do dystansu historycznego, żeby starać się przekonać ludzi,
że to, co przeżywają, nie jest czymś nadzwyczajnym i jedynym, tylko pewnym wydarzeniem w szeregu
innych, że takich zrywów, rewolucji, momentów nadziei i klęsk w każdym pokoleniu zdarza się przynajmniej jeden czy dwa, że ocaleniem największych zdobyczy Solidarności, warunkiem ocalenia jest
przede wszystkim zdanie sobie sprawy, że należy o tym myśleć w sposób historyczny. Jest nie nam dane
żyć w wyjątkowym momencie podczas tysiąclecia istnienia polskiej państwowości, nie my akurat jesteśmy najważniejsi na świecie, tylko uczestniczymy w czymś, co ma swoje odpowiedniki, nie mówię
analogie, dlatego że przy wszelkich podobieństwach i łatwości aluzji Rosja a Związek Radziecki to zupełnie coś innego. Natomiast w sensie ludzkim to są mechanizmy bardzo podobne i powtarzające się.
I po to sięgnąłem nie tyle po historię, ile po obrazy o historii. Chciałem pokazać, że już było tylu artystów,
którzy patrzyli na takie same rzeczy i zostawili po sobie pewne dzieła, które przetrwały do naszych
czasów, ale w międzyczasie zmieniły znaczenie albo je straciły czy znowu odzyskały i naprawdę trzeba
o tym myśleć w sposób perspektywiczny, historyczny39.

Z takim postawieniem sprawy mógłby się zapewne zgodzić np. Sito – pisarzom
szukającym inspiracji w wieku XVIII chodzi o analogie w wymiarze historiozoficznym, nie o proste mrugnięcia do odbiorcy. W późniejszym wywiadzie jednakże
swoje wyprawy w epokę polskiego oświecenia Kaczmarski uzasadniał nieco inaczej:
Prof. Zdzisław Libera [...] podsunął [mi] temat pracy magisterskiej o ulotnej poezji politycznej
okresu stanisławowskiego, mówiąc, że to jest to samo, co robię, tylko 200 lat wcześniej. I rzeczywiście,
dzięki temu, że pisałem na ten temat pracę magisterską, miałem dostęp do druków, do których nie było
powszechnego dostępu, jako że większość tych wierszyków satyrycznych, politycznych, ulotnych, często
pornograficznych, okresu stanisławowskiego to były wiersze antyrosyjskie, bo ów bohater Ciołek był
traktowany jako agent i kochanek Katarzyny. I to pisanie pracy magisterskiej mnie zafascynowało,
i bardzo zbliżyło do tej epoki, i nagle zobaczyłem, że można o niej pisać tak, jakby się pisało o Polsce
lat siedemdziesiątych, zresztą były takie dowcipy na temat seksualnych kontaktów Gierka z Breżniewem
i pocałunków na karpia, i na niedźwiedzia. Od tego się zaczęło40.

Nie wiadomo zatem, czy autor ostatecznie wykluczał prostą aluzyjność niektórych swoich utworów, choćby takich jak Karmaniola z roku 1981, zawierająca
38
39

40

Odwołuję się tu do własnego wspomnienia, nie udało mi się bowiem odnaleźć tekstu tego felietonu.
J. K a c z m a r s k i, Solidarność z Polską powinna mieć swój odrębny wyraz. Rozmowa z N. G o rb a n i e w s k ą. „Kontakt” 1982. Na stronie: https://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady-zjackiem-kaczmarskim/solidarnosc-z-polska-powinna-miec-swoj-odrebny-wyraz/ (data dostępu:
8 IV 2021).
J. K a c z m a r s k i, Za dużo czerwonego. Rozmowa z J. P i ą t e k. „Odra” 2002, nr 1. Na stronie:
https://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady-z-jackiem-kaczmarskim/za-duzo-czerwonego/
(data dostępu: 8 IV 2021).
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ewidentne nawiązania do rewolucji Solidarności i obaw przed sowiecką interwencją.
Mimo różnego rozłożenia akcentów obie wypowiedzi łączy jednak przekonanie, że
historia stosunków z Rosją, w tym zwłaszcza okres rozbiorów, może być traktowana jako swego rodzaju zwierciadło problemów powojennej Polski.
Epoka polskiego oświecenia to dla Kaczmarskiego wyłącznie epoka klęski. W jego
wierszach, takich jak Rejtan, Krajobraz po uczcie, Wieszanie zdrajców, nie znajdziemy ani słowa np. o unowocześnieniu polskiej mentalności w Wieku Świateł. Zresztą i filozofowie Europy to przecież jedynie marionetki władców absolutnych, jak
w piosence Sen Katarzyny. Klimat klęski kształtuje też obraz epoki w późniejszych
piosenkach, np. Ostatnia mapa Polski i Śmierć Rejtana, choć są one już tylko przewierszowanymi anegdotami historycznymi. W utworach z późnych lat osiemdziesiątych poeta sięgnął natomiast do dziedzictwa kulturowego europejskiego oświecenia,
które stało się pretekstem do rozważań o kondycji człowieka w ogóle, jak w piosence Robinson Cruzoe czy w cyklu Podróże Guliwera. Swift pojawił się, co prawda,
wcześniej w utworze z roku 1979 (Jonathan Swift pod pręgierzem), ale wtedy był
przykładem prześladowanego satyryka, który mimo cierpień nie zamierza rezygnować z walki.
Z ewidentną aktualizacją odwołań do epoki oświecenia mamy do czynienia
w utworach satyrycznych. Ich autorom nie chodziło o budowanie uniwersalnej paraboli, co najwyżej, jak Kaczmarskiemu we wczesnych piosenkach, o pokazanie
analogii między epoką, w której żyli, a XVIII stuleciem. W wydanym poza cenzurą
poemacie komicznym Janusza Szpotańskiego Caryca i zwierciadło (1974) XVIII-wieczna materia historyczna funkcjonuje w dwóch wymiarach. Po pierwsze, główny bohater Leonid Breżniew przedstawiony został w hybrydycznej postaci carycy
Leonidy, która wieloma cechami przypomina Katarzynę II (fizyczność, imperialne
ambicje, atmosfera otaczającego ją dworu i niepohamowany apetyt seksualny – inspiracją do przypisania Breżniewowi-carycy tej właściwości była zapewne wcześniej
tu wspominana przez Kaczmarskiego skłonność sekretarza generalnego do wpijania
się w usta witanych przywódców politycznych, czyli „słynne carycy pocałunki”41),
ma jednak też cechy Breżniewa – np. skłonność do alkoholu. Po drugie, Katarzyna
zostaje przywołana wprost, jako mistrzyni „duraczenia” świata zachodniego, gdy
Leonida wspomina swych poprzedników na rosyjskim tronie:
Ach, jak te twarde lizał stopy
Kwiat oświeconej Europy.
Jak na wyścigi cała zgraja
Wolterów, Russów, Diderotów,
z poważną miną, bez wymiotów
na cześć jej układają ody –
patronki nauk i swobody,
gdy tak dusiła twardą ręką
każdą myśl wolną, a narody
za kark chwytała tak kak koszkę
i przenosiła na wschód troszkę.
Gdy to wcielenie gumanizma
humanitarnie niesłyszanie

41

J. S z p o t a ń s k i, Caryca i zwierciadło. W: Caryca i zwierciadło. – Towarzysz Szmaciak, czyli
Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Warszawa [1980], s. 12.
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stłumiło chłopów swych powstanie,
kiedy zesłała Radiszczewa
i Polszy sjeła kawał spory
tłum postępowców ją opiewał,
wielbiły liberalne chory42.

Drugim mistrzem wśród poprzedników jest oczywiście Stalin – Breżniew zatem
przedstawiony zostaje jako kontynuator „najlepszych tradycji” rosyjskiego samodzierżawia, które, mimo politycznych przewrotów, trwa właściwie niezmiennie od
XVIII wieku.
Analogie bardzo wątłe i umowne, uzupełnione żartobliwie o nieznane czasom
stanisławowskim postacie, posłużyły natomiast Krzysztofowi Jaroszyńskiemu do
skreślenia prześmiewczego obrazu epoki Gierka i jego upadku w napisanym po
Sierpniu 1980 humorystycznym felietonie Obiady czwartkowe. Stanisław August,
zwolennik rządów silnej ręki, ulegając duchowi epoki, pozuje na liberalnego władcę, ale staje się ofiarą propagandy sukcesu tworzonej przez jego własnych ludzi.
Dbają oni o to, by król mógł się utwierdzać w przekonaniu, „że jest ogólnie nieźle”.
Podczas „podróży roboczych” monarchy z Łazienek na Plac Zamkowy „wystawy
sklepowe zasłaniali ciałem najbardziej oddani podoficerowie z gwardii osobistej”,
a w razie wizyty władcy w jakimś odleglejszym rejonie kraju dostarczano tam stado
trzody z „tajnej hodowli do zadań specjalnych”43. Król chce, by literaci współtworzyli propagandę sukcesu, zatem – choć za nimi nie przepada – karmi ich na obiadach czwartkowych. Ci jednak nie doceniają jego wysiłków i pisują, jak biskup
Naruszewicz, o chudym literacie, trzeba było ich więc zdyscyplinować, czym zajął
się „kanclerz Jerzy, który niespecjalnie lubił artystów, bo używali słów, których on
nigdy nie rozumiał”44 (to, rzecz jasna, partyjny kierownik polityki kulturalnej w czasach Gierka – Jerzy Łukaszewicz). Król niezwykle drobiazgowo, jak peerelowska
cenzura, tropił aluzje do postaci ze swego otoczenia (np. w bajkach Krasickiego),
był już bowiem tak „skołowany”, że „o sytuacji w pałacu dowiadywał się z literatury” 45. Podczaszy Maciej (zbieżność imion z Maciejem Szczepańskim oczywiście
zamierzona) każdego ranka informuje króla:
jak się król nazywa, czym się zajmuje, jak brzmi nazwa kraju, którym rządzi i jakie są ich ostatnie
sukcesy. Dopiero po tym zabiegu władca sprawiał wrażenie zorientowanego. W końcu jednak podczas
urlopu wypoczynkowego w mieście Targowica król podpisał z rozpędu jeden papier, który początkowo
brał za kwit z pralni, a okazał się dokumentem, w myśl którego władca mógł już odtąd jadać sam [...],
a życiem umysłowym kraju zajęła się literatura sąsiednich mocarstw – też bardzo ciekawa46.

Groteskowa wizja czasów i postaci ostatniego króla ma tu wyraźnie pretekstowy charakter, równie dobrze inna epoka historyczna mogłaby posłużyć do satyrycznego sportretowania czasów propagandy sukcesu47.

42
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Ibidem, s. 9.
K. J a r o s z y ń s k i, Przepraszam, że kabaret... Warszawa 1992, s. 140.
Ibidem, s. 141.
Ibidem.
Ibidem.
Przykładem takiego instrumentalnego i korzystającego z daleko idących licencji posługiwania się
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Za szczególny przypadek zastosowania wyróżnionej przez Nasiłowską strategii
odwrócenia tradycyjnej formuły przypowieści, gdy „znaczeniem ukrytym »pseudohistorycznego« utworu jest jego aktualne odniesienie; odczytanie paraboli nie jest
uogólnieniem: jest uszczegółowieniem wymowy zgodnym z autorską intencją”, uznać
można odwołujące się, choć nie wprost, do własnej sytuacji autora opowiadanie-esej Jerzego Zawieyskiego Pomiędzy plewą i manną. Swoisty dialog z tym utworem,
niejako dopełniając go koniecznym komentarzem-wykładnią, podjął w opowiadaniu
Z dwóch stron drzwi Marian Brandys. Zawieyski zawarł w historii o Tadeuszu Rejtanie przemyślenia, które nadają jej charakter niewątpliwie paraboliczny, i kwestie
dotyczące sensu pewnych działań w polityce:
Subiektywne refleksje, jakie tu są zapisywane, zwalniają od odpowiedzi na pytania, które rosną
w miarę uważniejszego przenikania losów ludzkich. Co to jest wierność, a co niewierność? Czy siły
moralne są wspólne wszystkim, czy też są one zależne od zewnętrznych warunków, od stopnia odpowiedzialności nie za siebie, lecz za jakąś „całość” [...]? Król i Rejtan! Otchłań różnic, sytuacji, okoliczności, wcieleń w zakresy, które zostały narzucone, bez możności ich wyboru. [...] Rejtan wyrósł ponad
króla, mimo iż ludzkie współczucie i rozumienie obiektywnej sytuacji Rzeczypospolitej może niejedno
w postępowaniu króla tłumaczyć. Są jednak granice nawet dla ludzkiego serca i dla rozumnych racji
obiektywnych. Rejtanizm nie jest bezbronny, nie rodzi się z rozpaczy ani naiwnej oceny rzeczy. [...] Może
podlegać krytyce, a także kpinom, łatwo też obrysować go w konturze groteski. Towarzyszy mu zawsze
rys tragiczny w skutkach, ponieważ jest pozornie bezpożyteczny, zawieszony „pomiędzy plewą i manną”48.

Esej kończy się słowami: „Spotkania z Rejtanem i królem mogą wywołać bezmiar
innych pytań, wobec których stanęlibyśmy bezradni. Byłyby to zapewne pytania
naszego czasu”49. Od początku swego szkicu Zawieyski sugeruje związki prezentowanej historii ze współczesnością, jednakże w wymiarze ogólnym – nie proponuje ani razu żadnego prostego skojarzenia. Spersonalizowaną interpretację opowieści o Rejtanie dał Brandys w napisanym 10 lat po publikacji zbioru szkiców Zawieyskiego i wydrukowanym poza cenzurą utworze Z dwóch stron drzwi. Ujawnił
w nim to, o czym uprzednio wiedzieli tylko wtajemniczeni – ludzie z warszawskiego
środowiska literackiego, przyjaciele Zawieyskiego, zapewne też niektórzy ówcześni
politycy. Opowiadanie powstało „niemal bezpośrednio po awanturze w Sejmie”
i Zawieyski „przywiązywał do niego wielką wagę. Skojarzenie tematyczne było jednoznaczne”50. Brandys dość dokładnie odtworzył ów dzień w peerelowskim sejmie,
przemówienia Józefa Cyrankiewicza i Zenona Kliszki, odpowiedź Zawieyskiego i jego
obronę interpelacji kolegów z koła „Znak”, a następnie zmasowany atak posłusznych
posłów na katolickiego członka Rady Państwa, dla którego był to koniec jego politycznej kariery. Czytany w tym kontekście esej Pomiędzy plewą i manną istotnie
nabiera dodatkowych znaczeń, które oczywiście nie unieważniają sensów szerszych,
wyprowadzonych z historii Rejtana i króla. Może np. próba zrozumienia postawy
króla, znalezienia dla niego okoliczności łagodzących, ale przyznanie racji Rejtanowi, stają się jaśniejsze, gdy czytamy u Brandysa, iż Zawieyski do końca wierzył
Gomułce, traktując go jako męża stanu, iż kiedy przemawiał w sejmie, w najistot-

48
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materiałem historycznym innych epok do aluzyjnego opisu współczesności są opowiadania J. G ł ow a c k i e g o z tomu Powrót hrabiego Monte Christo.
J. Z a w i e y s k i, Pomiędzy plewą i manną. Warszawa 1971, s. 57–58.
Ibidem, s. 64.
M. B r a n d y s, Z dwóch stron drzwi. Warszawa [1983], s. 36.
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niejszych momentach zwracał się wprost do niego, natrafiając na kamienne niezrozumienie. Nie jest łatwo, nawet broniąc słuszności własnego postępowania,
zgodzić się z tym, że tak bardzo się myliło w ocenie dotychczasowego idola. Nie
wiadomo, czy władze, blokując druk opowiadania, też je tak czytały. Raczej była to
po prostu kolejna szykana wobec jedynego sprawiedliwego w sejmowej Sodomie.
W każdym razie zbiór esejów Pomiędzy plewą i manną, z dwoma innymi szkicami
(o Szczęsnym Potockim i Tadeuszu Kościuszce), ukazał się dopiero po zmianie
ekipy rządzącej.
Brandys konsekwentnie prowadzi analogię aż do – najprawdopodobniej samobójczej – śmierci Zawieyskiego:
mogło być tak, iż tuż przed podjęciem decyzji literacka wyobraźnia [...] podsunęła mu obraz bohatera
jego opowiadania, Tadeusza Rejtana w chwili, gdy wpychał sobie do ust potłuczone szkło. Może właśnie
w tym przypomnieniu urzeczona i spragniona śmierci dusza katolickiego członka Rady Państwa znalazła dla siebie usprawiedliwienie i rozgrzeszenie51.

Jeśliby tak było, to stanowiłoby to przykład skrajnej i nie literackiej już, lecz
egzystencjalnej aktualizacji XVIII-wiecznej materii historycznej.
Tym ekstremalnym egzemplum kończymy przegląd najciekawszych odwołań
do epoki oświecenia podejmowanych w celu powiedzenia czegoś o problemach
uniwersalnych lub – niekiedy równocześnie – o dzisiejszej Polsce. Pominęliśmy tu
utwory zdecydowanie nieudane, jak Dogrumowa Stanisława Cata-Mackiewicza,
choć próba przedstawienia tytułowej bohaterki jako podróżniczki w czasie, zestawiającej (co prawda, bardzo naiwnie) teraźniejszość z epoką stanisławowską, mogłaby być interesującym pomysłem, gdyby to porównanie dostarczało jakichś
wniosków; o polskiej współczesności niewiele dowiadujemy się także z końcowej
sceny, w której duch Stanisława Augusta rozmawia z premierem Felicjanem Sławojem-Składkowskim, przeciwnikiem sprowadzenia przed wojną prochów króla
z Wołczyna. Utwór ten trudno więc uznać za parabolę czy aktualizację. Takiej cechy
nie ma też Konfederacja, albo Próba Mokronowskiego Włodzimierza Maciąga, mimo
reklamowej notki: „Jest to powieść o historii pisana dla zrozumienia współczesności”52. Właściwie to samo można by stwierdzić na temat prawie każdej powieści
historycznej, co nie znaczy, że należy je czytać jako parabole w którymkolwiek
z sensów wyróżnionych przez Nasiłowską.
Paraboliczność w rozumieniu ścisłym jest charakterystyczna dla utworów sięgających do tradycji oświecenia zachodniego, jak dramat Broszkiewicza czy piosenki Kaczmarskiego z późnego okresu kariery artystycznej. O multiplikowaniu
sensów można mówić w przypadku dramatów Mrożka i Brylla. Polemizując z oświeceniowym myśleniem utopijnym, jednocześnie w mniejszym lub większym stopniu
nawiązują one do jego polskich (czy szerzej: wschodnioeuropejskich) realizacji, przy
użyciu klucza literackiego albo historycznego, co powoduje, że odnajdujemy w nich
również warstwę aktualizacji. Kiedy natomiast tematami są wyłącznie historia lub
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Ibidem, s. 51.
W. M a c i ą g, Konfederacja, albo Próba Mokronowskiego. Warszawa 1973. Jest to cytat z notki na
skrzydełku obwoluty. Uznaję, że zgodnie z powszechną praktyką, twórcą tego tekstu był sam autor
powieści.
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literatura polska (bądź jej najbliższe konteksty, jak rosyjski absolutyzm XVIII wieku), skojarzenia ze współczesnością odgrywają rolę dominującą, niezależnie od
deklarowanych intencji autorskich (niekiedy zresztą wprost wpisanych w tekst, jak
w opowiadaniach Zawieyskiego i Brandysa albo – toutes proportions gardées – w felietonie Jaroszyńskiego i poemacie Szpotańskiego). Skojarzenia owe narzucały się
w tamtych czasach odbiorcom, natomiast skrępowani cenzurą autorzy i krytycy
o analogiach mówili bardzo ostrożnie lub pozostawiali je domyślności czytelnika
czy widza teatralnego, którzy nieraz dopatrywali się ich także tam, gdzie ze względów obiektywnych (przypadek sztuki Mikkego) nie mogło ich być.
Jedynie komentarze formułowane poza cenzurą lub po jej zniesieniu (jak wypowiedzi Kaczmarskiego albo opowiadanie Brandysa – jeśli potraktujemy je jako rozbudowaną glosę do szkicu Zawieyskiego), wyrażają to, czego nie mogli powiedzieć
otwarcie cytowani Sito czy Eustachiewicz, ograniczający się w roku 1985 tylko do
stwierdzenia:
Faktem nie dającym się ukryć jest to, że polska dramaturgia historyczna zwraca się przede wszystkim do wieku klęski i wybiera epokę Stanisława Augusta jako pole gry zarówno tragicznej, jak dydaktycznej i nawet groteskowej [...]. [E 355]

Tendencja taka, jak staraliśmy się pokazać, pojawiała się nie tylko w dramaturgii. Rzeczpospolita okresu rozbiorów i quasi-autonomiczne Królestwo Kongresowe dostarczały materii do czasem aż nazbyt łatwych analogii. Warto przy tym
zauważyć, że także w dziełach, które nie nawiązują do historii Polski, a przedstawiają raczej mentalny aspekt oświecenia – dominują barwy ciemne. Autorzy szukający w tamtej epoce różnie rozumianych punktów odniesienia dla aktualnych
problemów, zamiast Wieku Świateł zdecydowanie częściej ukazują obraz Wieku
Mroków – mroków ludzkiej duszy w wymiarze jednostkowym i równie mrocznych
wytworów ludzkiego umysłu w wymiarach społecznym i politycznym.
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history as well as in those that offer a rather mental aspect of the Age of Reason, dark colours prevail.
Authors who in those times looked for points of reference for present problems, instead of the Age of
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POLONISTYKA ŚWIATOWA I JEJ PERSPEKTYWY
Teraz, kiedy zostaliśmy sami, kiedy polonistyka formalnie już nie istnieje, kiedy
rozpłynęła się w literaturoznawstwie, humanistyce i w czym tam jeszcze, my, poloniści, ostatecznie wyzwoleni z instytucjonalnych ram dyscypliny, możemy przyjrzeć się polonistyce i sobie samym na nowo. Wrzuceni w nowe regulacje, podziały
i statuty, które mniej lub bardziej podważyły i przekształciły porządek uniwersytetu, czyli porządek wiedzy i przyzwyczajenia, musimy rozpatrzyć się w tym nowym
położeniu, gdzie słowo „położenie”, oznaczające i miejsce’, i ukształtowanie’ („położenie ciała”, „położenie geograficzne”, „dobre/złe/trudne położenie”), potraktować
trzeba w całej jego złożoności semantycznej. Na to pokątne z instytucjonalnego
punktu widzenia spotkanie1 przynosimy naszą kontrabandę – choć z jednej strony
wciąż polonistyczną, to już po nowemu literaturoznawczą. Chodzi z grubsza o to,
że dotąd uprawialiśmy literaturoznawstwo jako poloniści, teraz będziemy uprawiać
polonistykę jako literaturoznawcy i nie jest to tylko kosmetyczne przesunięcie akcentów lub gra słów, lecz doniosła zmiana perspektywy. Decyzją ustawodawcy
polonistyka właśnie rozpływa się w dyscyplinie bardziej światowej, mniej geograficznej, podlega uświatowieniu. Przynajmniej takie wytyczono przed nią cele.
Właśnie te dwa pojęcia: światowość i perspektywę, chciałbym dziś w kontekście
polonistyki przemyśleć. Choćby po to, byśmy się mogli zorientować, co pokażemy
urzędnikom i naukometrom ustawieni w zgrabne dwuszeregi na placu apelowym
najbliższej ewaluacji.
Światowość
Pytanie, czy polonistyka jest światowa, stanowi pod pewnymi względami wariant pytania, czy polska literatura jest światowa, ponieważ tam, gdzie mowa o polskiej
literaturze, prędzej czy później potrzebny okazuje się polonista – tak to działa nie
tylko w teorii, ale i w praktyce. A zatem światowa ważność polonistyki stanowi
prostą konsekwencję miejsca polskiej literatury w świecie. Moje skromne doświad1

Tekst ten pisany był z myślą o Zjeździe Polonistów, który miał się odbyć na Uniwersytecie Warszawskim 26–28 III 2020 pod hasłem Polonistyka „tu i teraz”. Krajobraz po ustawie 2.0. Panelowi
Polonistyka – perspektywa lokalności i globalizacji (języka, literatury, kultury) przyświecały następujące hasła wywoławcze: 1. językowe konsekwencje global nation; 2. polonistyka w kontekstach
międzynarodowych; waga perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej; 3. język polski a kultury;
4. szanse literatury polskiej na globalnym rynku (np. „Azja patrzy na polonistykę”). W niniejszym
tekście próbowałem w miarę możności stworzyć podstawę teoretyczną do dalszej dyskusji. Zjazd
odwołano z powodu pandemii.
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czenia płynące z pobytu w kilku krajach w ramach wymiany naukowej (w tym
z półrocznego stażu naukowego odbytego na uniwersytecie w Hongkongu) podpowiadają, że miejsce to jest całkiem przyzwoite. Spotkałem Australijczyka, który
mówił o swoim ulubionym poecie Czesławie Miłoszu, nim jeszcze się dowiedział, że
rozmawia z historykiem literatury polskiej; spotkałem subtelnych znawców Stanisława Lema z Nowego Jorku, miłośników Brunona Schulza z Tajwanu, licznych
czytelników Olgi Tokarczuk z Chin i Hongkongu, którzy narzekali na kiepskie
przekłady jej powieści na chiński, francuskiego teatrologa, który przekonywał mnie,
że Witold Gombrowicz pisał lepsze dramaty od Jeana Geneta (i nie przekonał), oraz
sinolożkę z Bolonii, która znacznie lepiej ode mnie znała życie i dorobek Michała
Boyma. O takich spotkaniach można by długo opowiadać, ale wniosek zawsze
pozostaje ten sam: polska literatura jest, moim zdaniem, dobrze (lub raczej: odpowiednio) obecna w świadomości czytelników na świecie. Zajmuje należne jej miejsce
literatury średniej wielkości – daleko jej zarówno do wielkich literatur imperialnych,
jak i do literatur małych krajów i języków.
W związku z tym za ciekawsze i bardziej pożyteczne uważam przemyślenie
sensu i istoty owej światowości i jej konsekwencji dla możliwej światowości polonistyki, czyli takiego literaturoznawstwa, którego przedmiotem zainteresowania jest
i pozostanie literatura polska.
Światowość to, zdaniem Martina Heideggera, jeden z dwóch głównych komponentów dzieła sztuki. Teza filozofa, załóżmy, że prawdziwa, brzmi z grubsza tak:
źródło dzieła sztuki – w zasadzie każdego, a zatem literackiego również – stanowi zasadniczy spór, który toczy się pomiędzy ziemią a światem. Zdaniem myśliciela, ziemia wspiera i wystawia świat, świat zaś przykrywa ziemię, dominuje nad nią.
Z tego sporu wyłania się dzieło sztuki. Światowość byłaby więc dla Heideggera
przeciwieństwem ziemi. Jednakże bez ziemi, bez styczności z ziemią, bez zrozumienia własnej ziemi (tzn. tej konkretnej, którą zamieszkujemy) nie ma dzieła sztuki.
Tu więc być może kryje się najistotniejsza kwestia: bez radykalnego przemyślenia stosunku do ziemi nie rozwiążemy sprawy światowości polskiej literatury.
W Heideggerowskich metaforach brzmi to tak:
Dziejowy człowiek na ziemi i w niej gruntuje swoje zamieszkiwanie w świecie. Wystawiając świat,
dzieło ustawia ziemię. [...] Dzieło wsuwa samą ziemię w Otwarte świata i w nim ją utrzymuje. D z i e ł o
p o z w a l a z i e m i b y ć z i e m i ą2.

Dlaczego? Ponieważ w dziele dochodzi do głosu pewna fizyczność, zachowująca
materialność materiału, z którego dzieło zostało wytworzone:
wystawiając świat, [dzieło] nie pozwala materiałowi zniknąć, lecz przede wszystkim pozwala mu wystąpić [...] w Otwarte świata dzieła: skała zaczyna dźwigać i spoczywać i w ten sposób dopiero staje się
skałą; metale zaczynają błyszczeć i lśnić, barwy świecić, dźwięk brzmieć, słowo powiadać [artykułować,
mówić – M. H.]. Wszystko to występuje, kiedy dzieło ustępuje przed masywnością i ciężkością kamienia,
trwałością i giętkością drewna, twardością i połyskiem brązu, świetlistością i ciemnością farby, brzmieniem dźwięku i nazywającą siłą słowa3.
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M. H e i d e g g e r, Źródło dzieła sztuki. Przeł. J. M i z e r a. W: Drogi Lasu. Warszawa 1997, s. 30–31.
H e i d e g g e r, op. cit., s. 30.
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Rzeczywiście, w literaturze polskiej ten spór jest bardzo zasadniczy: ziemia,
konkretna ziemia i świat, który ją przykrywa, lecz spod którego ona jakby wystaje,
wzywa, odrywa od tego świata. Ziemia, która przychwyca i przykuwa pisarzy tutejszych, czasem dla niepoznaki znika im z oczu, ale jest niezbywalnym parametrem
pisania. Soplicowo Mickiewicza, Drohobycz Schulza, dolina Issy Miłosza czy Zakopane późnego Gombrowicza. Ziemia, która pociąga pisarzy emigracyjnych, przenosi ich w inne miejsce („każdy kwiatek powie wiersze Zosi, / Każda jej gwiazdka
piosenkę zanuci”4), zdradza. Zmierzam do tego, że światowość polskiej literatury
możliwa jest jedynie poprzez jej ziemskość, czyli tutejszość, dopiero później uświatowioną. Heidegger pisze, że gdy dzieło sztuki unaocznia spór ziemi ze światem,
wtedy objawia też jakąś swoją prawdę. To jest zapewne prawda o nas, albo – prawda nasza, dochodząca do głosu w naszym języku, na naszej ziemi, na świecie,
który zamieszkujemy. Tylko my potrafimy dobrze usłyszeć ten głos, a potem opowiedzieć o tym zdarzeniu innym – także w obcych językach. Tylko dopóki trzymamy
rękę na pulsie tego splotu, dopóki słuchamy języka, w jakim się on wyraża, dopóki zachowujemy fizyczny kontakt z tą fizycznością, wciąż przykrywaną przez świat,
dopóty w ogóle możemy mieć komuś coś gdzieś do powiedzenia.
Rzecz zatem nie w tym, czy polonistyka będzie lokalna, czy globalna – jakby
istniał tu jakiś wybór. Rzecz w tym, że z samej istoty materiału, w którym polonista pracuje, oraz z istoty słowa, które jako cytat wsącza się w jego własne słowo,
polonistyka jest jednocześnie globalna i lokalna. W tym sensie, rozpuszczona
w różnojęzycznym i multiliteraturowym literaturoznawstwie, stanowi element swoisty i osobny. Niekoniecznie uprzywilejowany, co chciałbym zaakcentować, ale
osobny w tym sensie, że np. polski anglista musi swe miejsce i swój głos przemyśleć
inaczej niż polonista; ich miejsca w lokalności i globalności są inne, mimo że łączy
ich dziś jedna dyscyplina badawcza. W tym zestawieniu angliście tylko pozornie
łatwiej własne miejsce określić – to jednak osobna sprawa5.
Opisując lokalność i globalność za pomocą sporu ziemi i świata, czynię to dlatego, że pragnę zaznaczyć, iż polonistyka jest zawsze zawieszona w tej podwójności,
jest i lokalna, i globalna. Wynika to z jej istotowego charakteru, a nie z czyjegoś
wyboru. Inaczej jeszcze mówiąc, będąc polonistą, i to gdziekolwiek na świecie – nieważne, gdzie – nie sposób zajmować się światem z pominięciem ziemi ani ziemią
z pominięciem świata. Polska literatura, czyli nasz materiał, zawsze przywoła nas z powrotem, gdy spróbujemy być zanadto światowi, a za mało ziemscy. Podobnie gdy
zwycięży ziemia – stracimy wtedy kontakt ze światem i nikt ani nie zrozumie, ani
nawet nie usłyszy naszego głosu. Polonistyka ze swej istoty nie może być ani ksenofobiczna, ani kosmopolityczna, bo w każdym z tych skrajnych wariantów porzuca
materiał stanowiący przedmiot jej zainteresowania, czyli nie jest już nauką o dziełach
sztuki, lecz publicystyką uniwersytecką. Czasem nawet wybitną, lecz oddzieloną od
swego przedmiotu, który w związku z tym przestaje już umocowywać jej istnienie.
Sprowadzenie sporu ziemi ze światem do tych dwóch prostych kategorii (kse-

4
5

J. S ł o w a c k i, [W pamiętniku Zofii Bobrówny]. W: Wiersze drobne z lat 1843–1849. Oprac. J. K l e in e r, J. K u ź n i a r. Wrocław 1960. Dzieła wszystkie. T. 12, cz. 1, s. 183.
Przemyśleć warto pojawiającą się tu kwestię sytuacji polonisty, dla którego język polski nie jest
natywny. Analogia z polskim anglistą sama się narzuca.
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nofobia/kosmopolityzm) nie zmierza do wulgaryzacji rozpatrywanego sporu. Przeciwnie: zmierza do skomplikowania owych kategorii w taki sposób, aby oddzielić polonistykę od polityczności i tym samym zamknąć drogę do rozgrywania sporu
w kategoriach politycznych. Polonistyka, która opuszcza ziemię, aby stać się kosmopolityczna, lub która opuszcza świat, aby osunąć się w ksenofobię, nikogo nie
zainteresuje. To bowiem, co ma szansę zaciekawić, to osobność wkraczająca w powszechność i zachowująca jednocześnie źródłowy spór, z którego sama wynika,
którym sama jest. Polityczność nie może i nie powinna być tu żadnym liczącym się
parametrem, ponieważ w sporze owym nie chodzi o anihilację przeciwnika. Heidegger pisał:
Przeciwieństwo świata i ziemi jest sporem. Nazbyt łatwo [...] wypaczamy istotę sporu, nie odróżniając jej od waśni i zwady; dlatego znamy spór tylko jako przeszkodę i rozkład. Wszelako w istotowym
sporze spierający się wspierają się w samopotwierdzeniu swojej istoty. [...] Ziemia nie może obejść się
bez Otwartego świata [...]. Świat zaś nie może wymknąć się ziemi [...]6.

Polonistyka udająca obywatelkę świata, w którym polskość nie jest parametrem,
albo polonistyka udająca polskość, która realizuje się jako tożsamość, a nie jako
różnica, to dwa typy nieczytelnej amorficzności skrojone na użytek mądrości etapu
politycznego czy mody intelektualnej, a nie na miarę dzieła sztuki. Nie chodzi mi
więc o łagodzenie przeciwieństw, o zajmowanie umiarkowanej postawy pomiędzy
biegunami opozycji, lecz o ukazanie, że jedynie trwanie w sporze, nieredukowanie
go umożliwia uprawianie polonistyki jako nauki lokalnej o wymiarze światowym,
ponieważ tylko wtedy możemy wypowiedzieć ów istotowy spór, charakterystyczny
dla naszej ziemi i naszego świata.
Przechodzę teraz do kwestii perspektywy. Jakie są perspektywy dla takiej polonistyki, dla takiego literaturoznawstwa? I najważniejsze: co w tym przypadku oznacza perspektywa jako taka?
Perspektywy
Perspektywa, pisze Rafał Kuczyński w eseju porównującym myśl Erwina Panofsky’ego i Pawła Florenskiego na ten temat, jest „swoistym skrótem myślowym czy
też metaforą, w której w jedno łączą się, z jednej strony, postrzeganie rzeczywistości, z drugiej – jej ocena, a więc percepcja i sąd”7. A do tego jeszcze jakieś widzenie
przyszłości – i to trzecie znaczenie wcale nie unieważnia pierwszego. „Perspektywa” – pisał Michał Paweł Markowski – „jest aprioryczną konstrukcją rozumu porządkującą przestrzeń widzialną” 8. Teoretycy sztuki, rozważając symboliczne
znaczenie perspektywy rozumianej jako wyraz najogólniejszych ram postrzegania
świata, wyznaczali dwa jej typy – perspektywę linearną i perspektywę odwróconą.
[Panofsky z jednej strony, Florenski – z drugiej] przyjmują w swych analizach zbliżone kategorie,
wyróżniając dwa rodzaje przestrzeni: psychofizjologiczną, a więc przestrzeń bezpośredniego doświad-

6
7
8

H e i d e g g e r, op. cit., s. 33.
R. K u c z y ń s k i, Perspektywa wyboru. Erwin Panofsky, Paweł Florenski. „Kronos” 2019, nr 3,
s. 138.
M. P. M a r k o w s k i, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. Gdańsk
1999, s. 138.
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czenia zmysłowego, [...] oraz abstrakcyjną przestrzeń matematyczną. Dwóm rodzajom przestrzeni odpowiada [...] odmienny i ewoluujący w czasie sposób rozumienia rzeczywistości, co z kolei wyrażone jest
przy pomocy różnych technik obrazowania przestrzeni. Przestrzeń abstrakcyjną zarówno Panofsky, jak
i Florenski wiążą z jej nieskończonym i niezróżnicowanym wyobrażeniem symbolizowanym przez perspektywę linearną; przestrzeń psycho-fizjologiczną – którą obaj określali mianem „naturalnej” – pierwszy kojarzy z tak zwaną perspektywą krzywoliniową, drugi z perspektywą odwróconą9.

Ostatecznie perspektywa linearna stanowi odzwierciedlenie i matrycę oświeceniowego lub, szerzej, nowoczesnego sposobu oglądu świata i podejścia do rzeczywistości. W tym rozumieniu perspektywa taka jest modelem zachodniego rozumu
wraz ze wszelkimi jego dalszymi konsekwencjami, które znamy – i mam tu na
myśli złożony, ambiwalentny sens zachodniej nowoczesności:
Zrodzony w sferze przedstawień artystycznych matematyczny model nieskończoności poprzedza
historycznie kantowskie, pojęciowe ujęcie przestrzeni. Dlatego też dla Panofsky’ego perspektywa, a wraz
z nią sztuka w ogóle, stanowi awangardę kształtowania się nie tylko nowożytnej nauki, ale i nowożytnego, racjonalnego światopoglądu i równie racjonalnego współczesnego podmiotu10.

Drugi rodzaj perspektywy natomiast „[...] Florenski dostrzega w ikonie prawosławnej, wyrosłej z ikonografii bizantyjskiego średniowiecza, która z kolei zakorzeniona była [...] w antycznych technikach obrazowania”11. Sztuka oparta na zasadzie
odwrotnej wobec perspektywy linearnej to, zdaniem Florenskiego, sztuka czysta, ta
zaś –
zapośredniczona przez twórcze natchnienie artysty, jest wyrazem głębokiego, religijnego obrazu świata.
[...] Nie jest to wszak Prawda wyłącznie chrześcijańska, lecz znacznie szerzej, Prawda religijna i religijny obiektywizm. [...]
Florenski wyraźnie wartościuje owe dwa obrazy świata. Perspektywa linearna jest [...] źródłem
przedstawień ograniczonych, ale i ograniczających ludzkie poznanie rzeczywistości. [...]
Inaczej działa sztuka czysta. Jej celem nie jest tworzenie iluzji rzeczywistości, lecz odzwierciedlenie
prawdy o niej. Dlatego też dzieło sztuki czystej nie rości pretensji do bycia czymś, czym nie jest, to
znaczy wycinkiem realnego świata, ale otwarcie przyznaje się do bycia jego symbolicznym zapośredniczeniem12.

Model ten, jak nietrudno się domyślić, odsyła nas do zasadniczych dualizmów
wiedzy i wiary, rozumu i serca, materializmu i idealizmu. Odsyła nas także do tego,
co wschodnie, i w ten sposób domyka symboliczny i intelektualny podział świata
na Zachód i Wschód, Okcydent i Orient. Koło się zamyka. Równie łatwo dojrzeć, że
oba modele mają charakter imperialny, opozycja ma zaś charakter właśnie domykający. Przynajmniej o tyle, o ile rozumiemy już, że perspektywa jest zarówno
pewnym konkretnym modelem świata, jak i fatum historycznym, ciążącym nad
miejscem, które z kolei przypomina nam o ziemi.
W tych rozróżnieniach perspektywy, używanych tu jako synekdocha szeroko
pojętych formacji kulturowych, chodzi mi przede wszystkim o miejsce mowy i teoretyczną (dokładniej: teoretycznoliteracką) cudzożywność. Nie sprowadza się ona
tylko do prostych wyborów, lecz określa świadomość, wysterowuje ją, właśnie:

9
10
11
12

K u c z y ń s k i, op. cit., s. 141.
Ibidem, s. 143.
Ibidem, s. 141.
Ibidem, s. 144–145.
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perspektywizuje. To, co na pozór podlega wolności wyboru, u spodu okazuje się
efektem oddziaływania hegemonicznego. Inaczej rzecz ujmując: to nie my mówimy,
lecz język mówi nami w ramach określonego reżimu prawdy.
Nasza ziemia jednak, położona pomiędzy Okcydentem a Orientem, wychyla się
ku obu perspektywom; wolno rzec także, iż kiedy stoimy na naszej ziemi, świat
przedstawiać nam się może w obu perspektywach, wybór zaś – mniej lub bardziej
od nas samych zależny – podlega też ciśnieniom historycznym, politycznym i innym
(np. ekonomicznym), hegemonicznym bądź imperialnym. Sądzę, że oba te czynniki trzeba brać pod uwagę, zastanawiając się nad światowością i perspektywami
polonistyki (lub dla polonistyki). Rozpięcie między lokalnością a globalnością może
być dopiero dalszym krokiem w rozumowaniu i z zarysowanego dotąd punktu widzenia wydaje się alternatywą pozorną. Tak jak nie ma lokalności poza globalnością,
tak samo nie ma prostego wyboru pomiędzy zachodnią i wschodnią perspektywą,
w jakiej wolno byłoby postrzegać dziedzinę i przedmiot jej zainteresowania. Bliski
mi przykład badań nad męskością ukazał jasno, że zachodnie kategorie wypracowane w studiach genderowych nie opisują polskiej specyfiki problemu, i to już od
poziomu gramatycznego, leksykalnego, pojęciowego, aż po najwyższy: poziom formacji dyskursywnych. Na podobne kłopoty natrafiły m.in. analizy zorientowane
postkolonialnie i postzależnościowo. Zamiast mnożyć przykłady, warto przypomnieć
zdania Irzykowskiego ze słynnego tekstu o plagiatowym charakterze przełomów
literackich w Polsce:
Tzw. nić tradycji narodowej to nie żadna piła patriotyczna, to nie wywąchiwanie jakichś postulatów
mistycznych (tzw. docieranie do głębin duszy narodowej), lecz po prostu ciągłość własnej myśli, rozrastającej się. Gdy się ta myśl raz przerwie, najczęściej nie warto już odnawiać jej, trzeba skakać i gonić,
bo świat już poszedł dalej.
Co do takich różnych wątków, które by w literaturze naszej mogły się stać tradycją, to jedno
z dwojga: albo krytyka nie spełniała swego zadania i zaniedbywała te wątki reklamować, albo spełniała je aż nadto dobrze, to znaczy zaniedbywała rodzime wątki rozmyślnie, znajdując za granicą wątki
o wiele cenniejsze13.

Na przytoczone zdania spojrzeć można zarówno z punktu widzenia dzieła jako
sporu ziemi ze światem, jak i w kontekście problemów z perspektywą, co w tej
części rozważań jest bardziej istotne. Otóż Irzykowski, pisząc o porzucaniu tematów,
o przeskokach i o ciągłych koniecznościach doganiania (świata, trendów, mód itd.),
ale i pisząc raz o epigońskiej, innym razem o prometejskiej roli krytyki, pisze właśnie o pewnej swoistości, która nie da się sprowadzić do żadnej z omówionych perspektyw. Raczej – tak przynajmniej chciałbym czytać to, co w tekście Irzykowskiego niewypowiedziane wprost, lecz obecne – wyłania się tu niezbędność ustanowienia własnej perspektywy, która uwzględniałaby światowo-lokalną szczególność.
Polonistyka przez ostatnie kilkadziesiąt lat przeszła przez fascynacje płynące
ze Wschodu, potem z Zachodu, dziś przechodzi fazę amerykańską. Nadążając za
światowymi modami, przyjmuje zmienne perspektywy, które ukonstytuowały się
źródłowo do opisu innych zjawisk literackich czy kulturowych. Mówiąc to samo
w języku, jaki staram się tu zaproponować, literacki materiał – dzieła – wyrasta
13

K. I r z y k o w s k i, Plagiatowy charakter przełomów literackich w Polsce. W: Słoń wśród porcelany.
Lżejszy kaliber. Kraków 1976, s. 62–63.
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tam ze sporu innego świata z inną ziemią i dlatego nadążając za światową humanistyką, nigdy za nią nie możemy nadążyć, gdyż jest ona jak horyzont – oddala się
w miarę zbliżania się do niej. W tej pogoni ziemia ucieka nam spod nóg, ale jednocześnie nas zatrzymuje. Powstaje rozziew, który nazywamy własnym opóźnieniem
(opóźnieniem wobec Zachodu, wobec najlepszych itd.). To poczucie opóźnienia
zostało zdemokratyzowane i zglobalizowane i dziś ten, kto nie wie, co ostatnio piszą
najczęściej cytowani uczeni amerykańscy, stoi na przeszkodzie nie tylko sobie samemu (samej), ale i szkodzi placówce naukowej, do której „liczby n” przynależy.
Krąg nieszczęścia się zamyka, ponieważ tamtym wzrasta liczba cytowań, podwyższa
się pozycja ich uniwersytetów w rankingach, a nasze uczelnie pozostają na dawnym
niskim poziomie lub spadają. Opóźnienie jeszcze się więc pogłębia – i tak w nieskończoność. Dyscyplinowe połączenie polonistyki z globalnym literaturoznawstwem
postawiło tu tylko kropkę nad „i”.
I nie jest to – powtórzę – wyłącznie nasz problem. Został zglobalizowany w interesie najmocniejszych graczy na planetarnym rynku nauki. Przykładowo, w Chinach dyskutuje się kwestie nieprzystawalności kategorii zachodniego myślenia do
chińskiego genius loci i wypływającej z tego konieczności wytworzenia kategorii
odmiennych oraz – cokolwiek miałoby to oznaczać – własnych. W związku z tym,
na koniec, kilka uwag na temat perspektyw, które otwierają się przed światową
humanistyką w wyniku protestów w Hongkongu.
Semiotyka protestu
Każde miasto posiada swój mit założycielski. Mit Hongkongu, o którym chciałbym
na zakończenie powiedzieć kilka słów, jest to mit brytyjskiego kolonializmu, ufundowany na założycielskim geście stworzenia właściwej mapy. Wszystko to do złudzenia przypomina gest stworzenia świata:
W styczniu 1841 HMS „Sulphur”, pod komendą kapitana Edwarda Belchera, badał wody okalające wyspę Hongkong. Był to ostatni etap badawczej podróży dookoła świata, którą „Sulphur” odbywał
w latach 1836–1842. Powstała w efekcie Hong Kong Nautical Chart [Mapa żeglugowa Hongkongu] była
pierwszą naukową mapą wyspy Hongkong, a jednocześnie pierwszą mapą Hongkongu poddanego Wielkiej Brytanii. Nakreślona wtedy mapa była bardzo ceniona za rygorystyczną precyzję pomiarów i zaświadczała o wysokim poziomie kartografów Royal Navy. [...] W ten sposób Hongkong narodził się na
HMS „Sulphur” pływającym pod kapitanem Belcherem. Dla upamiętnienia tych wypadków północno-zachodnią część wód wokół wyspy nazwano Zatoką Belchera, a zamykający ją przesmyk – Kanałem
Sulphur14.

24 I tego samego 1841 roku, w związku z przeciągającymi się rozmowami pokojowymi o zakończeniu pierwszej wojny opiumowej, podjęto decyzję o okupacji
wyspy. Jest to zdarzenie w historii tego miejsca zasadnicze i kreacyjne:
Gdyby Brytyjczycy nie zdecydowali się na okupację wyspy i utworzenie kolonii, wtedy Hongkong,
jaki dziś znamy, nie istniałby. [...] podkreślenia wymaga fakt, że Hongkong został wymyślony i jest to
jeden z tych cudownych wymysłów w historii ludzkości. Hongkong bowiem był tworem fikcyjnym [work
of fiction] już od samego początku15.

14
15

D u n g K a i - c h e u n g, Atlas: The Archaeology of an Imaginary City. New York 2012, s. 70.
Ibidem, s. XI.
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Być może jest nim też do dziś, mimo że po drodze wiele się stało i zmieniło.
Hongkong w każdym razie do teraz pozostaje miejscem przesyłu i przejścia, progiem
lub bramą pomiędzy Chinami a resztą świata16. Miasto, którego ludność stanowi
mieszaninę różnych fal emigrantów z potomkami miejscowych rybaków i rolników17,
w 2019 roku stało się areną spektakularnych protestów. Ich stawką polityczną były
demokratyczne wybory, niezależność sądownictwa i kwestia ekstradycji. Protesty
miały charakter masowy18, a ich skala zapierała dech, nie to jednak sprawia wrażenie najistotniejszego w perspektywie naszych rozważań. Istotna okazuje się przestrzeń demonstracji, która wydaje się bardziej wirtualna niż realna. Ciekawa jest
też wizualna i tekstowa sfera jego identyfikacji. W efekcie widzimy proces zanikania
tradycyjnego podziału na tłum i jego przywódców. Zwirtualizowanie protestu połączone z nowoczesnymi technologiami identyfikacji twarzy oraz pozycjonowania
urządzeń mobilnych spowodowały, że nikt nie należy już do anonimowego tłumu,
który znika w bocznych ulicach, ani nikt nie jest przywódcą, którego można by łatwo
zaaresztować, przekupić, zastraszyć lub wygnać. Tym samym falowanie protestu,
jego erupcje i stłumienia stają się tyleż wyrazem woli społecznej, co wypadkową
działania anonimowych algorytmów poruszających tryby mediów społecznościowych.
Do tego dochodzi bezkresna przestrzeń identyfikacji wizualnej rozgrywającej się
w tysiącach ulotek, plakatów, wlepek i graffiti, które pokrywają oficjalny tekst miasta niezliczonymi tekstami wywrotowymi. Teksty i obrazy usunięte przez służby
miejskie błyskawicznie zastępowane są przez nowe. Tekst rozchwiewa się i przyrasta – a mówię tu tylko o przestrzeni analogowej: muru, papieru, farby. Poza tym
mamy wirtualne grupy, wydarzenia, streamy, blogi, vlogi itd. – ocean tekstów i obrazów stanowiący wyraz determinacji i kreatywności o trudnych do wyobrażenia
skali i rozmachu. W nowym świetle jawi się tu podstawowy problem wieloautorskiego rozproszenia i problemowo-tematycznej konsolidacji, czyli autora, granic tekstu,
ram modalnych, adresata i przestrzeni wypowiedzi.
Czas na wyjaśnienie, po co o tym piszę. Otóż sądzę, że protest w Hongkongu
stanowi bardzo szczególne wyzwanie dla tamtejszych humanistów. Spoczywa na
nich bowiem nie tylko niełatwe zadanie gromadzenia, katalogowania i systematyzowania kolosalnego materiału, który przyrasta z każdym dniem i godziną. Jeszcze trudniejsze i ciekawsze wydaje się sprostanie potężnemu zapotrzebowaniu
społecznemu na zupełnie nową opowieść o miejscu, opowieść założycielską, historyczną i zarazem ponowoczesną, demokratyczną, antyhegemoniczną, antyimperialną, niewykluczającą i (tak, tak) ekologiczną. Przy tym jednak perswazyjną i silną, antagonizującą i różnicującą. Społeczności potrzebna jest nowa opowieść, jaka sprostałaby historycznemu przebudzeniu, przez które owa społeczność
przechodzi. Opowieść o brytyjskim statku, o jego kapitanie i o mapie imperialnej
straciła przydatność, nowa zaś stanowi nie lada trudność. Jak bowiem pogodzić
przeciwieństwo wyraźnie widoczne między współczesnymi językami humanistyki
a potrzebą mocnej fabuły, która byłaby właśnie mocna, a zarazem wyrosłaby
z antyhegemonicznych, inkluzywnych i demokratycznych uwarunkowań słabych
16
17
18

Bramą mniej już, przyznać trzeba, potrzebną dziś niż jeszcze 20 lat temu.
D u n g K a i - c h e u n g, op. cit., s. XI.
Bywa, że jednorazowo demonstracje gromadzą ponad milion osób.
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dyskursów? Jest jasne, że języki te, promieniujące w równym stopniu na nas, jak
i na humanistów w Hongkongu, z jednej strony, nie dają im narzędzi do napisania
owej historii, z drugiej wszakże, nie mogą i nie powinny być pominięte. Mówiąc
inaczej: jak sprostać zapotrzebowaniu na prawdę w świecie postprawdy?
Znów pojawiają się więc moje dwa problemy: źródłowy spór ziemi ze światem,
którego lokalny charakter nie da się wypowiedzieć w dostępnych humanistyce
światowej światowych językach, oraz kwestia przyjęcia (właściwej) perspektywy,
która wychodziłaby poza dostępne hegemoniczne perspektywizacje.
Wszelkie podobieństwa między Polską a Hongkongiem nie są przypadkowe,
wskazanie ich było zamierzone, możliwe jednak, że pozostają tylko wymysłem
i zmyśleniem piszącego te słowa, który wysnuł je na temat wymyślonego miasta,
powróciwszy zeń do Polski – czyli nigdzie.
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GATUNKOWE OBRAZY ŚWIATA: SIELANKA, LITANIA, SONET
Spróbujmy rozważyć gatunek jako wielką jednostkę semantyczną, która implikuje
określony obraz świata.
Hipoteza wiążąca rozgraniczenia gatunkowe z modelowaniem rzeczywistości
nie jest oczywiście nowa. W kierunku takiej koncepcji zdawała się zmierzać Stefania Skwarczyńska, gdy pisała, że rodzaje literackie stanowią konsekwencję postrzegania wydarzeń życia jako pewnych stałych i powtarzalnych sytuacji. Nie trzeba
też przypominać, że korelacja między ewolucją powieści a czasoprzestrzennym
uporządkowaniem świata ilustrowała Bachtinowskie pojęcie chronotopu. Kwestia
stosunku do rzeczywistości była wreszcie poruszana w monograficznych opracowaniach poszczególnych konwencji gatunkowych. Przypominają się prace Władimira Proppa, piszącego w kontekście bajki zwierzęcej o „światopoglądzie totemicznym” i wiążącego genezę eposu z krystalizacją idei narodu1.
Gatunek jako projekt umiejscowienia człowieka w naturze i społeczeństwie
rozpatrywano przy charakteryzowaniu zjawisk tak różnych od siebie formalnie,
historycznie i kulturowo, jak starogrecka oda (gdzie – wedle słów Teresy Kostkiewiczowej – „typ wypowiedzi niejako automatycznie przywoływał stojący za nim
sposób rozumienia ludzkiego i naturalnego uniwersum”), ballada romantyczna
(będąca według Ireneusza Opackiego „gatunkiem poezji oskarżającej ustrój, obyczaj,
cywilizację, społeczeństwo, wojnę, ślepotę żywiołów”), XIX-wieczna powieść (interpretowana przez Roberta Scholesa jako wyraz „stłumionego konfliktu chrześcijaństwa i kapitalizmu”), japońskie haiku (dla którego typowe miały być „afirmatywność,
spokój, czułość, współczucie” – modalności wyliczane przez Beatę Śniecikowską)
czy wreszcie tragedia, sielanka, litania, a nawet sonet, o czym będzie jeszcze mowa
dalej2. Wiek XX nie zostawił po sobie jednak spójnej koncepcji teoretycznej, udzielającej odpowiedzi na pytanie, czy z zasady każdy gatunek opiera się na jakichś
1

2

S. S k w a r c z y ń s k a, Geneza i rozwój rodzajów literackich. W zb.: Polska genologia literacka. Red.
D. O s t a s z e w s k a, R. C u d a k. Warszawa 2007, s. 53–59. – M. B a c h t i n, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści. W: Problemy literatury i estetyki. Przeł. W. G r a j e w s k i. Warszawa 1982. – W. P r o p p: Bajki zwierzęce. W: Nie tylko bajka. Wybór, przekł. D. U l i c k a. Warszawa 2000, s. 205; Russkij gieroiczeskij epos. Wyd. 2, popr. Moskwa 1958, s. 32–34.
T. K o s t k i e w i c z o w a, wstęp w: Oda w poezji polskiej. Antologia. Oprac. T. K o s t k i e w i c z o w a.
Wrocław 2009, s. VII. BN I 316. – I. O p a c k i, Ballada literacka – opis gatunku. W: I. O p a c k i,
Cz. Z g o r z e l s k i, Ballada. Wrocław 1970, s. 80. – R. S c h o l e s, Powieść jako paradygmat etyczny? Przeł. P. C z a p l i ń s k i. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 4, s. 193. – B. Ś n i e c i k o w s k a,
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założeniach światopoglądowych. Nawet samo pojęcie gatunkowego obrazu świata,
do którego zaraz przejdziemy, nie było znane poprzedniemu stuleciu, a być może
nie było nawet uważane za potrzebne3.
Im bardziej wszelako literatura współczesna dojrzewa w latach, tym bogatszy
staje się zasób utworów funkcjonujących w sytuacji słabiej lub mocniej zamierzonego nieporozumienia. Dotyczy ono nie tyle gatunków, pojmowanych jako repertuar nakazów i możliwości, i nie tyle ich kategoryzacji, wywodzącej się z tradycji
retorycznej4, ile głębszego, bardziej fundamentalnego poziomu – ich zaplecza ideowego. Jest to zjawisko w swojej całości przez naukę nadal niespenetrowane i chociaż nie da się tego nadrobić pojedynczym artykułem, warto postawić kilka hipotez
i poczynić wstępne założenia.
Jedno z proponowanych założeń zawiera się w określeniu „gatunkowy obraz
świata” (dalej: GOS). W badaniach nad relacją wiążącą gatunek z projektowanym
przezeń stosunkiem do rzeczywistości wolno mianowicie do pewnego stopnia (jak
dalece, o tym za chwilę) czerpać inspirację z teorii językowego obrazu świata (nazywanego w literaturze przedmiotu JOS-em). Można przede wszystkim przejąć
ambiwalencję ujawniającą się w definicji kluczowego terminu „obraz świata”, który w duchu niemieckiej tradycji filozoficznej rozumiany bywa nie tylko jako Weltbild
(czyli obraz polegający na odzwierciedleniu relacji czy mechanizmów rozpoznawanych w rzeczywistości przyrodniczo-społecznej), lecz także jako Lebensanschauung
(czyli obraz w sensie idei czy wartości nadających sens ludzkiemu stosunkowi do
życia)5. W badaniach nad JOS-em oba te aspekty współwystępują6 i podobnie
należy też rozpatrywać GOS, wprowadzając jedynie kilka koniecznych poprawek.
Główna różnica polega na tym, że właściwości, które w gatunkowym obrazie
świata przedstawiają się jako analogiczne do cech JOS-u, dają się zaobserwować
nie w mikroskali, nie na poziomie semantyki leksykalnej i gramatycznej (nie w znaczeniach słów utworu i nie w sensach wynikających ze sposobu ich łączenia czy
odmiany), lecz w makroskali, obejmującej całościową, wieloskładnikową semantykę danej konwencji. Posługując się znanym rozróżnieniem Émile’a Benveniste’a7,
wypada powiedzieć, że GOS to bardziej sfera „znaczeniowości wypowiedzenia” niż

3

4

5

6
7

Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej. Toruń 2016, s. 79. Zob. też T. K o s tk i e w i c z o w a, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku. Wrocław 1996, s. 35.
Termin ten zaproponowałem w artykule Fenomen narracji litanijnej wobec stereotypu gatunkowego
litanii („Przestrzenie Teorii” t. 12 á2009ñ, s. 219), a następnie w książce Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku (Warszawa 2011, s. 12–13).
Zob. M. G ł o w i ń s k i, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej. W zb.: Proces historyczny
w literaturze i sztuce. Red. M. J a n i o n, A. P i o r u n o w a. Warszawa 1967, s. 44–47. – R. K r z yw y, Wprowadzenie do genologii retorycznej. W: Poezja staropolska wobec genologii retorycznej.
Wprowadzenie do problematyki. Warszawa 2014.
Zob. J. A n u s i e w i c z, Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku. W zb.: Językowy obraz świata. Red. J. B a r t m i ń s k i.
Lublin 1999. – D. K. N a u g l e, Worldview: The History of a Concept. Grand Rapids 2002, s. 73–82,
86–88, 121–126, 152, 157–162.
Przykładem może być monografia Językowy obraz świata, gdzie dotyczy to większości artykułów
w tomie.
É. B e n v e n i s t e, Semiologia języka. Przeł. K. F a l i c k a. W zb.: Znak, styl, konwencja. Wybór,
wstęp M. G ł o w i ń s k i. Warszawa 1977, s. 33.
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„znaczeniowości znaku”, podczas gdy w JOS-ie liczy się raczej „znaczeniowość
znaku” niż „znaczeniowość wypowiedzenia”8.
Z takim zastrzeżeniem można rozpatrywać w GOS-ie prawidłowości, które
uprzednio zostały zauważone na poziomie języka. Ciekawym zjawiskiem wydaje się
np. swoisty konserwatyzm formalny. „Swoisty” – ponieważ nie czyni on gatunku
spóźnionym w stosunku do zmieniającej się rzeczywistości pozaliterackiej. Takie
podejrzenie zostało wykluczone w klasycznej pracy Opackiego. Gatunek, jak dowodził badacz, pierwszy reaguje na pojawienie się „nowych warunków społeczno-politycznych” i to on w istocie staje się kołem zamachowym przeobrażeń literatury9. Konserwatyzm formalny przejawia się raczej w tym, że pisarzowi, który chce
przyswoić owe „nowe warunki społeczno-polityczne” czy jakiekolwiek elementy
zewnętrzne wobec dzieła, gatunek nie oferuje innych narzędzi niż dotychczasowe.
Zachowuje się zatem podobnie jak język, ten bowiem na określenie zaskakującej
go sytuacji nie zawsze i nie od razu wykształca nowe pojęcia, natomiast bardzo
często przez całe stulecia poprzestaje na zasobach wcześniejszych. Przychodzi tu
na myśl znany przykład leksyki astronomicznej z jej archaicznym obrazem ciał
niebieskich chodzących po sklepieniu jak plemię koczowników.
Jeżeli jednak ów konserwatyzm bywa przez gatunek wewnętrznie pokonywany,
to dzieje się to również podobnie jak w języku, wyprawiającym się w rejony nieodkryte przez ontologię z arsenałem możliwości drzemiących w jego potencjalnej
naturze. Tak jak żadna epoka nie jest w stanie do cna zgłębić znaczeniowego bogactwa systemu językowego, tak też na żadnym etapie dziejów nie jest możliwe
całkowite wyczerpanie zasobów gatunku. Nowe zadania literackie wzywają więc nie
tylko do zobrazowania ukrytych zakamarków rzeczywistości pozatekstowej, lecz
także – w ramach tej samej operacji odkrywania świata – wymuszają odsłonięcie
nieznanych dotąd aspektów semantycznych zastosowanej konwencji. I tak jak język
ściga rzeczywistość za pomocą metafor, które chcą przezwyciężać obustronną nieadekwatność słowa i świata, tak też można mówić o procesach swoistej metaforyzacji gatunkowej, kiedy na gruncie tragizmu czy wzniosłości kształtuje się, nie
usuwając poprzedniego, nowe – metaforyczne właśnie – przedłużenie, pogłębienie
lub rozszerzenie światopoglądowych założeń – odpowiednio – tragedii lub ody10.
Konserwatyzm obrazu świata to zatem cecha, która w GOS-ie powstaje i rozwija się według podobnych praw jak w JOS-ie. Drugą taką cechą wydaje się selektywność. Nietaktem wobec czytelnika byłoby streszczanie podstawowych rozważań

8

9
10

Z tego właśnie powodu A. K a d y j e w s k a (Problematyka obrazu świata w badaniach języka pisarza ána przykładzie pism Cypriana Norwidañ. W zb.: Semantyka tekstu artystycznego. Red.
A. P a j d z i ń s k a, R. T o k a r s k i. Lublin 2001) postawiła postulat, by teorię JOS-u rozszerzyć
o koncepcję tekstowych obrazów świata.
I. O p a c k i, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji. „Pamiętnik
Literacki” 1963, z. 4, s. 382–383.
Do czynników oddziałujących metaforyzująco na GOS ody zaliczylibyśmy więc nowożytne rewizje
pojęcia wzniosłości, o których pisze T. K o s t k i e w i c z o w a (Kilka uwag o wzniosłości. W: Oda
w poezji polskiej). O tym, że proces metaforyzacji założeń światopoglądowych gatunku nie może
doprowadzić do utraty przekonania, iż jest to z grubsza ten sam obraz świata, można się przekonać
czytając książkę G. S t e i n e r a The Death of Tragedy (New York 1961, zwłaszcza s. 313, 319,
329–335, 341, 353).
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filozoficznych o języku, który jednocześnie daje dostęp do rzeczywistości i tego
dostępu odmawia. Wystarczy powiedzieć, że również tutaj rysuje się analogia między GOS-em a JOS-em. Tak jak słowa ułatwiają konceptualizację kosmosu dzięki
nazywaniu tylko nielicznych jego elementów, a pozostawieniu w sferze niedomówienia całej nieogarnionej reszty, tak też gatunek oferuje obraz świata w postaci
zawsze uproszczonej. Analogia ta nie wyjaśnia wprawdzie wszystkich uwarunkowań
zagłady gatunków w literaturze współczesnej, pozwala jednak dostrzec pozorny
charakter ich rozpadu11, będącego częstokroć niczym więcej jak wynikiem przełączenia uwagi między dwoma zamiennymi dominantami. W pierwszej dominancie
gatunek jest traktowany jako godny zaufania przewodnik po świecie, który oswaja
rzeczywistość zaprowadzając w niej porządek, podczas gdy w drugiej dominancie
(ujawniającej odwrotną stronę medalu) daje do zrozumienia, że nie ogarnia wymykającej się owemu zagospodarowaniu reszty. Jest to wszakże za każdym razem ta
sama konwencja i ten sam GOS.
Wystarczy wymienionych przykładów na potwierdzenie, że gatunkowy obraz
świata podpada pod prawidłowości typowe także dla JOS-u. Spróbujmy teraz odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu to czyni.
Podstawowa różnica między GOS-em a JOS-em zdaje się polegać na tym, że
treści semantycznych GOS-u, zaktualizowanych w utworze, nie da się w pełni zwerbalizować przy użyciu środków leksykalnych i gramatycznych wykorzystanych w tym
samym dziele, służących do aktualizacji JOS-u. Gatunek zawsze wyrasta ponad język. Wprawdzie nie sposób go rozpoznać bez tekstu wypowiedzianego w jakimś
języku, jednakże z chwilą identyfikacji rozpoczyna on niejako życie na własną rękę, usamodzielniając się i sugerując czytelnikowi właściwy tylko sobie obraz świata. Wolę przekroczenia języka uskutecznia na różne sposoby, a jednym z ważniejszych wydaje się położenie większego nacisku na wizualny aspekt treści gatunkowych.
Obraz w JOS-ie zawsze funkcjonuje w sferze werbalizacji. Tego, co w nim przedstawione, bardzo często nie widzimy nawet „oczyma wyobraźni”. Zwykle jest to
raczej lingwistyczny analogon i suplement świata niż jego mentalny wizerunek,
ponieważ język, operując materiałem słownym, siłą rzeczy musi sprowadzać widzenie do myślenia pojęciami, nawet gdy nazywa przedmioty dające się zobaczyć.
Z obrazem świata w GOS-ie jest inaczej. Gatunek może wywierać tak mocną
sugestię wizualną, a zarazem wywoływać tak dojmujące poczucie jej nieuchwytności w mowie, że czasami domaga się wręcz przełożenia na sztalugi. Nie zawsze
znajduje to rzeczywisty rezonans w sztukach pięknych. Zdarza się jednak i tak, że
jego wykraczanie ponad język w kierunku tworu malarskiego prowadzi do powstawania trwałych materializacji artystycznych GOS-u.
Malarskie manifestacje gatunkowego obrazu świata zaznaczyły się np. z wyjątkową wprost wyrazistością w historii sielanki. Pierwotnie była to, jak wiadomo,
forma literacka. Szkicując perspektywę życia pasterskiego, Wergiliusz posługiwał
się kredką środków czysto językowych:
Szczęsny starcze, ty tu nad brzegami znajomych ruczajów
Będziesz u świętych strug cienistego chłodu zażywał.

11

Zob. S. B a l b u s, „Zagłada gatunków”. „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 38.

WITOLD SADOWSKI

Gatunkowe obrazy świata: sielanka, litania, sonet

185

Tutaj ten sam co zawsze od granic sąsiednich żywopłot,
Karmiąc pszczoły hyblejskie wierzbowych baziek okwiatem,
Często łagodnym szelestem do drzemki znęci cię słodkiej.
Tutaj pod skały stromizną ogrodnik zaśpiewa po rosie,
Gruchać zaś twoje pieszczotki, gołębie, będą – a z dala,
Z koron wyniosłych drzew nie ustanie zawodzić turkawka12.

Obrazy te wyrażały jednak na tyle silną wolę powołania do życia nieograniczonej
językowo panoramy, że prosiły się o potwierdzenie tej sugestii kreacyjną, orficką
materializacją. Nic więc dziwnego, że wcześniej czy później musiało się to odzwierciedlić w narodzinach malarstwa pastoralnego. Mimo że przez kolejne wieki zmieniała się paleta stylów i technik artystycznych (ocean błota, który zatrzymał furmankę na słynnym płótnie Johna Constable’a, odsłania inne oblicze wsi niż, powiedzmy, Koncert wiejski Giorgionego, przedstawiający dwóch arystokratów między
nimfami), bez trudu można rozpoznać w kompozycjach tego nurtu ciągłość sielankowej inspiracji, obejmującej zarówno sferę Weltbild (wiejski krajobraz, przyroda
układająca się do spoczynku, ukazywana zawsze od bardziej pociągającej strony),
jak i Lebensanschauung (wizja życia udanego, tchnącego spokojem, gdzie praca nie
wykracza ponad ludzkie siły, a drobne utrapienia mają swój malowniczy urok).
W sztukach plastycznych dzieła nurtu pastoralnego nie funkcjonują w pełni
autonomicznie. Gdybyśmy zdołali przeprowadzić niewykonalny w praktyce eksperyment, usuwając ze świadomości społecznej sielankę poetycką ze wszystkimi jej
pozaliterackimi przedłużeniami w kulturze (łącznie ze współczesną myślą ekologiczną), a zostawiając jedynie malarstwo pastoralne, wówczas uderzyłaby nas –
w aspekcie Weltbild – nieadekwatność tych obrazów do naszej wiedzy, jak naprawdę wygląda lub wyglądało życie na wsi, a w aspekcie Lebensanschauung – zanik
poczucia, że „sztuka tworzy nową naturę”, że „zamiast zerkać tęsknie za starym
rajem, wygląda nowego”13 i że „człowieka nie mogącego już wrócić do Arkadii prowadzi aż do Elizjum”14. Przeświadczenia te zostałyby zatracone, gdyż w malarstwie,
pozbawionym substratu ideowego czerpanego z poezji, przestałby być funkcjonalnie obecny „ponadczasowy projekt antropologiczny, wyrażający ludzką tęsknotę za
[...] harmonią bytu oraz autentycznością uczuć i relacji międzyludzkich”15. To nie
oznacza, rzecz jasna, że sceny pędzla Jana Steena, Nicolasa Poussina, Claude’a
Lorraina, Louisa le Naina czy innych arkadyjskich wizjonerów należy oglądać z Wergiliuszem w ręku. Chodzi o to, że GOS sielanki, jeszcze przed zmaterializowaniem
się w dziełach plastycznych, zdołał wykroczyć poza ramy semantyczne wyznaczane
środkami leksykalno-gramatycznymi i wyzwolić się z ograniczeń JOS-u, by od tej
pory – jako gatunkowy (w sensie literackim) obraz świata – współtworzyć „idyllę

12
13
14
15

W e r g i l i u s z, Ekloga I. W: Bukoliki i Georgiki. Wybór. Przeł., oprac. Z. A b r a m o w i c z ó w n a.
Wrocław 1953, s. 7, w. 51–58. BN II 83.
P. V. M a r i n e l l i, Pastoral. London – New York 2018, s. 22.
Słowa F. Schillera przytaczane przez A. W i t k o w s k ą (Sławianie, my lubim sielanki... Warszawa
1972, s. 71).
T. K o s t k i e w i c z o w a, Sentymentalizm – sielanka – długie trwanie. O nawiązaniach do sentymentalnych podstaw gatunku w poezji XX wieku. „Rocznik Komparatystyczny – Comparative
Yearbook” t. 9 (2018), s. 218.
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kultury”16. A dzieje się to z takim rozmachem, że potrafi mobilizować publiczność
literacką do przypisywania treści GOS-u samej rzeczywistości zewnętrznej, tak
jakby jego założenia poznawcze były nam dostarczane bezpośrednio przez przyrodę.
Niemała w tym zasługa pastoralnych ogrodów. Allan R. Ruff za przełomowy uznaje projekt posiadłości Mondragone w okolicach Rzymu, która na początku
XVII wieku, gdy papieżem był Paweł V, została wszechstronnie przekształcona
w swego rodzaju sielankowy mikrokosmos:
Z willi położonej na wzgórzu lub z jej ogrodowego portyku papież, „papieski siostrzeniec” i goście
mogli zanurzać wzrok w idyllicznym krajobrazie z wypasającymi się stadami owiec i kóz, trzodami bydła,
pracownikami winnicy, pasterzami, rolnikami, gajami pełnymi drzew, plantacjami winorośli i halami.
Widok na góry i morze ukazywał oglądającym dzikie moce natury, podkreślając w pastoralnym krajobrazie działanie harmonijnie uporządkowanych sił. Sama zaś willa z sylwetką Rzymu na horyzoncie
przypominała o przeciwieństwie między miastem a wsią17.

Na zlecenie „papieskiego siostrzeńca”, kardynała Scipionego Caffarellego-Borghesego, przyjęcia w willi uświetniał recytacją swoich dzieł Lelio Guidiccioni, przedstawiający się jako poeta pasterz, dla którego posiadłość Mondragone miała stanowić współczesną Arkadię:
Guidiccioni dawał do zrozumienia, że zbocza Frascati zostały obrócone w ziemski raj z gajami
strzeżonymi przez bóstwa i z niwami zaludnionymi przez towarzyszących pasterzom satyrów i faunów18.

Głos śpiewaka wspierały także inne sztuki:
Wizję zakładającą przekształcenie rzeczywistej posiadłości w idyllicznie poetycki, pastoralny krajobraz podkreślała zgromadzona przez Scipionego kolekcja malarstwa pejzażowego. Z apartamentów
książęcych, z których roztaczała się panorama na Kampanię, odwiedzający przechodzili do galerii ze
starannie przemyślanymi punktami widokowymi. Na ścianach Scipione prezentował krajobrazy flamandzkie, martwe natury, scenki wiejskie i rodzajowe. Do sporządzenia fresków zatrudnił wiele wschodzących gwiazd malarstwa pejzażowego, takich jak Paul Brill i Agostino Tassi. Dzieła te wyposażały
oglądających posiadłość w pastoralny szkic, który wspierał intelektualne wzloty fantazji. Mogli oni
porównywać pejzaże i wymalowane przedstawienia wiejskiego życia z tym, co sami zobaczyli, spacerując po willi i ogrodzie19.

W kreacji sielankowego uniwersum niewątpliwą motywację przynosiły cele
polityczne, utylitarne. Arkadyjska niewinność miała wzmacniać pożądany wizerunek rodu Borghese. W żaden sposób nie podważa to jednak skuteczności mechanizmów genologicznych, dzięki którym w ekosferze wiejskiej posiadłości zmaterializował się obraz świata wpisany w gatunek literacki.
Sielanka jest oczywiście konwencją szczególną, ale nie jedyną, która doczekała się uzewnętrznienia plastycznego. We wcześniejszej publikacji była już okazja
dość obszernie omówić problematykę obrazu świata w innym ciekawym gatunku:
litanii20. Litanijne wyliczenia, opierające się na charakterystycznym zestawianiu
tego, co jest stałe i uporczywie powtarzalne, oraz tego, co z wezwania na wezwanie
16
17
18
19
20

Ibidem.
A. R. R u f f, Arcadian Visions: Pastoral Influences on Poetry, Painting and the Design of Landscape.
Oxford 2015, s. 47.
Ibidem, s. 48.
Ibidem.
Zob. W. S a d o w s k i, Litania – gatunkowy obraz świata. W: Europejski wiersz litanijny. W innej
czasoprzestrzeni. Warszawa 2018.
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ulega ciągłym zmianom, celowo utrzymują kryjącą się za nimi wizję kosmologiczną
w stanie ledwie dostrzegalnego prześwitu, broniąc rozum przed intelektualnym
zawłaszczeniem tajemnicy, którą swoją strukturą subtelnie objawiają. Ludzka
potrzeba skupienia uwagi na nieco wyraźniejszym zarysie tej wizji znalazła jednak
oparcie w reprezentacjach malarskich: w bizantyjskich mozaikach zdobiących
sklepienia półkoliste i w gotyckich rozetach witrażowych. Dopiero w tych przedstawieniach widać jak na dłoni teocentryczną koncepcję czasoprzestrzeni wpisaną
w litanię. Sumując wiedzę wynoszoną z różnych dziedzin artystycznych, można
lepiej zrozumieć, że ontologiczny ośrodek kosmosu, znajdujący się w Bogu i oddawany przez malarstwo za pomocą centralnie usytuowanego symbolu Zbawiciela,
a w litanii przez aspekt powtarzalny wyliczeń, jest traktowany jako źródło nieskończonej różnorodności świata, ilustrowanej w malarstwie dzięki orbitalnemu rozmieszczeniu bytów wokół pola centralnego, w litanii zaś – dzięki składniowej zależności elementów zmiennych od elementu powtarzalnego.
W literaturze współczesnej ta gatunkowa czasoprzestrzeń ujawnia się sprofilowana przez którąś z dwóch wspomnianych biegunowych dominant, wynikających
z selektywności GOS-u. Weźmy np. fragment utworu Ha sido dicho (Zostało powiedziane) Juana-Eduarda Cirlota, poety znanego polskim czytelnikom jako autor
słownika symboli. Wiersz inspiruje się Hymnem trzech młodzieńców z biblijnej
Księgi Daniela:
Alabad al Señor en las montañas.
Alabad al Señor en los incendios.
Alabad al Señor en los caminos.
Alabad al Señor en las ciudades.
Alabad al Señor en las murallas.
Alabad al Señor en los océanos.
[Chwalcie Pana w górach. / Chwalcie Pana w otchłaniach. // Chwalcie Pana na drogach. / Chwalcie Pana w miastach. // Chwalcie Pana na murach. / Chwalcie Pana w oceanach.]21

Podobną strukturę ma 8 kolejnych wersów poematu. W następującej potem
części schemat wyliczenia ulega subtelnej zmianie:
Alabad al Señor de los olivos.
Alabad al Señor de los cristales.
Alabad al Señor de los leones.
Alabad al Señor del horizonte.
[Chwalcie Pana drzew oliwnych. / Chwalcie Pana kryształów. // Chwalcie Pana lwów. / Chwalcie
Pana horyzontu.]22

Wyliczenie znowu kontynuuje się przez kilka wersów, by ponownie ulec transmutacji:
Alabad al Señor con grandes gritos.
Alabad al Señor con alimentos.
Alabad al Señor con frutas rojas.
Alabad al Señor con trajes blancos.

21
22

J.-E. C i r l o t, Ha sido dicho. W: Obra poética. Ed. C. J a n é s. Madrid 1981, s. 104.
Ibidem, s. 105.
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[Chwalcie Pana wielkim wołaniem. / Chwalcie Pana ofiarami. // Chwalcie Pana kraśnymi owocami. / Chwalcie Pana białymi szatami.]23

Gdy zaś w późniejszej części utworu na miejscu „con” zaczyna się powtarzać
„como”, czytelnik uświadamia sobie wreszcie, że stał się świadkiem zobrazowania
w strukturze wersów wspomnianej przed chwilą teocentrycznej wizji kosmosu.
W samym centrum tego świata znajduje się Bóg, reprezentowany w wierszu przez
niezmienność anafory „Alabad al Señor [Chwalcie Pana]”, rozciągającej się na przestrzeni 54 zawołań. Bezpośrednio z Bogiem stykają się – jak gdyby na pierwszej
orbicie wokół niego, wyselekcjonowane jak aniołowie – cztery niepozorne wyrazy:
„en [w]”, „de [od]”, „con [z]” i „como [jak]”. Spełniają one skromną funkcję gramatycznych łączników, lecz w istocie urastają symbolicznie do rangi czegoś więcej niż
tylko przyimek lub spójnik, gdyż dopiero po nich, na drugiej orbicie, w pewnym
oddaleniu od Boga i poddane władzy któregoś z wyrazów pośredniczących, wyliczane jest w rzeczownikach nieprzebrane bogactwo rzeczywistości stworzonej: góry,
oceany, kryształy, owoce, lwy itd.
Pozorne zaprzeczenie tej teocentrycznej wizji gatunkowej zawarł Henri Michaux
w utworze Quelque part, quelqu’un (Gdzieś, ktoś). Tu również powtarza się anaforyczne centrum, na dużych obszarach tekstu widać zarysy anielskiej orbity wyrazów
pośredniczących, a w zakończeniach wersów – nieskończone morze bytów, zjawisk
i wydarzeń:
Quelqu’un, il a plus de fleuve que d’île
Quelqu’un il a plus de barrage que de fleuve
Quelqu’un il a plus d’horizon que de barrage
Quelqu’un, il a plus de savoir que d’horizon
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Quelqu’un, pour lui le réveil est une pistache
Quelqu’un, pour lui le réveil est une tasse
Quelqu’un, pour lui l’éveil est une médecine
Quelqu’un, pour lui c’est une glaire
Quelqu’un, pour lui c’est un clou
Quelqu’un, pour lui le sommeil est un melon
[Ktoś, w kim jest więcej rzeki niż wyspy / Ktoś w kim jest więcej zapory niż rzeki / Ktoś w kim jest
więcej widnokręgu niż zapory / Ktoś, w kim jest więcej wiedzy niż widnokręgu / [...] / Ktoś, dla kogo
przebudzenie jest pistacją / Ktoś, dla kogo przebudzenie jest filiżanką / Ktoś, dla kogo pobudzenie jest
medycyną / Ktoś, dla kogo jest ono białkiem ájajkañ / Ktoś, dla kogo jest ono sednem / Ktoś, dla kogo
sen jest melonem]24

Czytelnik jednak dość szybko zaczyna wątpić, czy kolejne elementy wyliczenia
istotnie odsłaniają ustrukturyzowany mądrze porządek rzeczywistości:
Quelqu’un est pour les pulsions
Quelqu’un est pour le Mythe
Quelqu’un est pour le Matérialisme historique
[Ktoś jest dla popędów / Ktoś jest dla Mitu / Ktoś jest dla Materializmu Historycznego]25

23
24
25

Ibidem.
H. M i c h a u x, Quelque part, quelqu’un. W: Œuvres complètes. Éd. R. B e l l o u r, Y. T r a n.
T. 1. Paris 1998, s. 551. Interpunkcja oryginalna.
Ibidem, s. 553.
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W pewnym momencie, przy zachowaniu niezmiennej anafory, reszta wersów zamienia się w cybernetyczny czy onomatopeiczny bełkot: „Quelqu’un
000 000 000 01”, „Quelqu’un r r r r r...”, „Quelqu’un tchup... tchup... tchup...” itp.26
Może to wyglądać na rozpad litanijnej wizji świata, lecz w istocie ośmiesza tylko
środki językowe próbujące tę wizję zwerbalizować. Ukazuje spektakularną klęskę
JOS-u, chcącego w pełni wypowiedzieć GOS. Ten ostatni zachowuje natomiast tę
samą ambiwalentną kondycję co w poprzednio przytaczanym utworze Cirlota. Oba
wiersze mają w zapleczu jednakowy zarys relacji kosmologicznych. Widzimy go
wszakże w innej dominancie – tam eksponującej zaufanie do gatunkowego modelu
rzeczywistości, tu natomiast wysuwającej na pierwszy plan jego redukcjonistyczne
uproszczenia.
Rozprawiając dużo na temat treści GOS-u odwołujących się do wyobraźni
wzrokowej, braliśmy do tej pory pod uwagę kwestię obrazu w sensie dość bliskim
znaczeniu potocznemu. Obraz jest czymś, co można zobaczyć – jeśli nie naocznie,
to w marzeniach, w widzeniu wewnętrznym lub w objawieniu. Tymczasem wykraczanie gatunku poza jego podłoże językowe nie musi zmierzać w kierunku malarstwa
potraktowanego jako ekspozycja proklamowanej przezeń wizji świata, pozwalająca
wystawić na widok publiczny zakładane w niej stosunki przestrzenne. Dana konwencja może też ewokować obrazy muzyczne, wyzwalające potrzebę materializacji
nie na sztalugach, lecz w dźwiękach. Dotyczy to m.in. litanii. W realizacjach kościelnych stanowi ona formę, której nie można czytać w dowolnym, wybranym przez
siebie tempie. Śpiew zapewnia bowiem coś więcej niż tylko uroczysty charakter
aktu religijnego czy harmonijne wykonanie przez wspólnotę. Melodia daje wiernym
właściwy czas na przeżycie modlitwy, wyznacza optymalny rytm zanurzania się
w litanijnym obrazie świata, dostarcza miar pozwalających uchwycić jego temporalne paradygmaty.
Spróbujmy zatem pokusić się o rozróżnienie wizualnych i audialnych wymiarów
GOS-u. O ile malarstwo, mające naturalną tendencję do przejmowania i eksponowania wymiaru Weltbild, zdaje się sugerować, że konwencja sielanki czy litanii jest
czymś w rodzaju fotografii przedstawiającej określone prawa przyrodnicze czy kosmologiczne, o tyle muzyka przychodzi z pomocą raczej wówczas, gdy gatunkowy
światopogląd stanowi bardziej kwestię odczuwania niż widzenia. Wchodzi tu w grę
nader niejasne i bardzo trudne do analizy naukowej, lecz silnie obecne w kulturze
mniemanie, że pewne rodzaje muzyki są zdolne nastrajać człowieka do takiej czy
innej postawy życiowej. Tak doświadczana muzyka staje się szczególnie predestynowana, by ujawniać w GOS-ie wymiar Lebensanschauung, być może na zasadzie
udrażniania drogi w neuropsychologicznym sensie torowania27.
Nie da się zaprzeczyć, że sugestywność obrazu świata, zmagazynowana w sielance i znajdująca ujście w malarstwie pastoralnym, przebiła sobie także drugi
kanał ekstrapolacji w postaci nurtu pastoralnego w muzyce. W najbardziej znanym
tego przykładzie, VI Symfonii Ludwiga van Beethovena, pojawia się wiele melodycz-

26
27

Ibidem, s. 554.
Teorię torowania (w tym badania muzykologiczne z jej wykorzystaniem) referuję w artykule Prosodic Memory: Claudel – Eliot – Liebert (Przeł. A. K r e m e r. „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2013, cz. 1, s. 13–16).
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nych przedstawień: „b u r z a, będąca częścią tradycji muzycznych burz od Vivaldiego do Brittena, p o t o k z jego falującym akompaniamentem, słynne naśladowanie ptaków: słowika, przepiórki i kukułki”28. W tradycji sielanek orkiestrowych
ważniejsza od mimetyzmu wydaje się jednak sama sfera dźwięku: „łagodne metrum
siciliany 12/8 lub 6/8”29, cytaty z tańców ludowych, motywy pasterskich nawoływań, myśliwskiego rogu30, nade wszystko zaś instrumenty: flety i oboje31. Wergiliański poeta, który „na wątłej fletni się bawi”32, oglądany jako czołowa postać
w idyllicznym pejzażu, był bowiem zarazem uważany za tego, który sam otwiera
przed czytelnikiem drzwi do swojego świata dzięki muzyce wyczarowanej właśnie
z owej „wątłej fletni”, a dzieła kompozytorów nowożytnych, takie jak La Pastorella
Antonia Vivaldiego, Symfonia pastoralna Beethovena czy II Symfonia Johannesa
Brahmsa33, starały się różnorako tę kreacyjną orficką melodykę zmaterializować.
Podobnie jak w wypadku malarstwa pastoralnego, wydostanie się poza sferę wypowiedzi językowej nie oznaczało jednak porzucenia literatury. Ich Lebensanschauung miała bowiem swoje stałe zakotwiczenie w gatunku literackim, bez którego we
wspomnianych burzach i potokach przestałyby się ujawniać wydobywane z sielanki wartości. Ani „prawa czułego serca” 34, ani perspektywa „życia wycofanego”,
pojmowanego jako czas „wyzwolenia uczuć” lub jako azyl przed „społecznymi zawiłościami zbyt wielkimi, by je znosić”35, nie byłyby dostępne świadomości słuchaczy jako ważne składniki odbioru wspomnianych dzieł muzycznych.
Problematykę GOS-u zarysowaliśmy na przykładzie zaledwie dwóch gatunków.
Kolejne badania powinny tę kwestię rozważyć szerzej, uwzględniając kompleksowy
repertuar konwencji literackich. Szczególnie dużo uwagi powinno się poświęcić
zjawiskom zdającym się zaprzeczać tezom artykułu. Należałoby zwłaszcza poddać
analizie gatunki, których cechy definicyjne ograniczają się do wyznaczników czysto
technicznych, niezwiązanych w żaden sposób z kreowaniem świata przedstawionego czy z wyjawianiem za jego pomocą takich czy innych założeń ideowych. Spróbujmy na koniec jedną z takich form przeanalizować, zatrzymując się na krótką
chwilę przy sonecie.
Sonet uchodzi współcześnie za konwencję, w której ramach da się powiedzieć
praktycznie wszystko, która sprawdza się nieomal w każdej kulturze i którą można
dowolnie obrabiać, byle została zachowana zasada 14 wersów36. Jego wyjątkowa
28
29
30
31
32
33

34
35
36

R. M o n e l l e, The Musical Topic: Hunt, Military and Pastoral. Bloomington 2006, s. 243.
Ibidem, s. 215.
Zob. F. E. K i r b y, Beethoven’s „Pastoral Symphony” as a „Sinfonia caracteristica”. „The Musical
Quarterly” 1970, nr 4, s. 613.
Zob. M o n e l l e, op. cit., s. 271.
W e r g i l i u s z, op. cit., s. 1, w. 2.
Chcąc wykazać aktywność gatunku literackiego w kontekście dzieł czysto muzycznych, celowo
odkładam na bok temat pastoralnych oper, oratoriów i pieśni, gdzie komponent literacki zostaje
użyty bezpośrednio.
T. K o s t k i e w i c z o w a, O nową normę intymności w sielance. W: Model liryki sentymentalnej
w twórczości Franciszka Karpińskiego. Wrocław 1964, s. 67.
Zob. M a r i n e l l i, op. cit., s. 24.
Zob. W. M ö n c h, Das Sonett. Gestalt und Geschichte. Heidelberg 1955, s. 42–44. – A. D z i a d e k,
Fenomen sonetu. W zb.: Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia. Red. D. W o j d a, M. H e y d e l, A. H e j m e j. Kraków 2013, s. 96–97.
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elastyczność rodzi wśród badaczy kontrowersje, czy jest to pełnoprawny gatunek,
czy raczej układ stroficzny37. Rozważania w niniejszym artykule pozwalają, jak się
wydaje, przeciąć ten spór i udzielić na zadane pytanie odpowiedzi salomonowej:
dopóki struktura stroficzna ewokowała określony światopogląd, sonet miał status
gatunku; z chwilą utraty zakotwiczenia ideowego stał się jedynie wersyfikacyjnym
wyzwaniem. Wprawdzie związana z nim pierwotna wizja rzeczywistości nie wyrażała się w równie malowniczych kształtach jak w sielance i nie miała kosmicznego
rozmachu litanii, ale też właśnie w tych różnicach uwidoczniała się jego zamierzona subtelność. Miał to być przecież nie suono, pełnobrzmiący dźwięk, lecz zdrobniałe sonetto – krótka riposta komunikująca bezpośrednią postawę wobec otoczenia.
Można to zauważyć już w sycylijskiej kolebce tej formy, u Giacoma da Lentiniego. Czuć w jego wierszach nutę elegancji, lecz wyrażana w nich miłość nie ma
charakteru dworskiego. François Jost widzi w tym wpływy perspektywy arabskiej,
innej niż w wypadku poetów prowansalskich:
Miłość poety arabskiego, jak również poety sycylijskiego podążającego arabskim tropem, nie jest
prawie w ogóle typową miłością dworską, ponieważ zwykle nie bierze za swój obiekt żony, siostry lub
córki miejscowego seniora, ani nawet żadnej wysoko urodzonej damy. Ci poeci obierają sobie kobiety
o niepewnym pochodzeniu lub córki mieszczan. Źródłem natchnienia, znacznie większym niż tytuły
odziedziczone po ojcach, stają się czar i piękno. Dla trubadura genealogia rodowa stanowiła poręczenie
wdzięku. Arabowie, tak jak Sycylijczycy z ich szkoły, budują swoje uczucia bardziej na indywidualnych
cechach ukochanej osoby niż na jej pozycji społecznej lub na innych konwenansach. W ten sposób Arabem czyli Sycylijczykiem jest Petrarca: on w ogóle nie zajmuje się stanem społecznym Laury, którą pewnego kwietniowego dnia 1327 roku zobaczył w kościele w Awinionie i którą potem opiewał przez całe swe
życie38.

Jostowi zdaje się wtórować Thomas Borgstedt, który zauważa, iż omawiany
gatunek –
wyraźnie tematyzuje i n n y rodzaj miłości, bez mitycznego ubóstwienia i bez osobistej służby. W kontekście intertekstualnym sonet wyodrębnia się swoją formalną i dyskursywną specyfiką jako i n n y
t y p w i e r s z a i właśnie dzięki temu może być nośnikiem innego podejścia, innej ideologii39.

Badacze wiążą te cechy po części z klasą społeczną reprezentowaną przez pierwszych sonecistów. Walter Mönch podkreślał: „To prawnicy i notariusze, a nie zawodowi poeci, trubadurzy czy minnesingerzy, wymyślili i pielęgnowali sonet na dworze
cesarza Fryderyka II. To było znaczące”40. Ów sycylijski dwór niemieckiej dynastii
Hohenstaufów stanowił „miejsce zmieszania cywilizacji śródziemnomorskich, szczególnie romańskich i arabskich, którym być może udzielił także niewielkiej domieszki własnej, nordyckiej krwi”41. Kompozycyjna sprzeczność sonetu, który wchłonął
prostą ludową formę 8-wersowego strambotto, dodając do niej wymagającą wirtuozerii 6-wersową część drugą, była w tej sytuacji formalnym zobrazowaniem świata,
w jakim się narodził: „wieczernika literatury bez granic, którego członkowie wyróż-

37
38
39
40
41

Zob. D z i a d e k, op. cit., s. 85–86.
F. J o s t, Le Sonnet de Pétrarque à Baudelaire. Modes et modulations. Berne 1989, s. 22.
Th. B o r g s t e d t, Topik des Sonetts. Gattungstheorie und Gattungsgeschichte. Tübingen 2009,
s. 110.
M ö n c h, op. cit., s. 47.
J o s t, op. cit., s. 12.
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niali się duchem kosmopolityzmu karmionym wszelkiego rodzaju wpływami”42,
co – z jednej strony – przesądziło o nadspodziewanej otwartości tematycznej gatunku, ale też – z drugiej – przynajmniej na jakiś czas zdeterminowało jego układ komunikacyjny. Jak zauważa Michael R. G. Spiller, jeszcze w poezji Guittonego
z Arezzo „zakłada się dyskusję lub co najmniej interakcję z innym podmiotem, na
którego mówca ma wywrzeć wpływ deklamacją swoich jęków”43.
Pisząc te słowa, nie chcemy unieważniać późniejszych przemian sonetu, choć
trzeba przyznać, że były one – przynajmniej przez jakiś czas – skorelowane z odsłanianiem i dookreślaniem jego podstawy ideowej. Dość wczesny związek z formą
cykliczną zdaje się wynikać np. z otwierającej się dzięki niej możliwości prezentowania dynamiki ludzkiego życia:
kiedy w rękach Dantego, a następnie Petrarki, sonet zyskał zdolność ujmowania o n t o g e n e z y, a więc
rozwoju osobowości, jej ciągłości i nieciągłości zarazem, będącego jednym z głównych tematów literatury od czasów Wyznań św. Augustyna, c y k l sonetowy dopracował się nowego wymiaru. Stanowi on
jedną z nielicznych form literackich, które potrafią przedstawiać fragmentaryczny i bezpośredni charakter realnego istnienia (każdy wiersz jest odrębny), a jednocześnie kontynuacyjną naturę ludzkiej
tożsamości (wiersze tworzą cykl)44.

Możemy się zatem przekonać, że nawet konwencja będąca nieomal emblematycznym przykładem destylacji formy z wszelkich założeń ideowych, w swojej kolebce skrystalizowała się jako gatunek służący – zapewne bezwiednie – do wyrażenia określonej wizji społeczeństwa i człowieka. Zagadnienie obrazu świata jako
definicyjnego elementu gatunku literackiego powinno być przeto rozważane nie
tylko na przykładzie tych zjawisk, które istnieją właśnie po to, by podtrzymywać
pewien światopogląd (haiku, litania, sielanka), lecz także w odniesieniu do form,
które – jak sonet – wydają się zrazu czystą igraszką artystyczną. One bowiem wzywają nas do poszukiwania przełomowych momentów historycznych, w których dane
konwencje – u zarania motywowane konkretnymi przeświadczeniami na temat
rzeczywistości – płowiejąc z pierwotnych założeń, traciły status gatunku, by od tej
pory funkcjonować w postaci semantycznie zredukowanej, np. jako „kanonizowany
układ stroficzny wypowiedzi poetyckiej”45.
Abstract
WITOLD SADOWSKI University of Warsaw
ORCID: 0000-0002-9816-0111
GENERIC WORLDVIEWS: IDYLL, LITANY, SONNET
In this essay the term “worldview” is understood, according to German tradition, both as a Weltbild, or
world picture,’ and Lebensanschauung, or outlook on life’. The article describes the analogies between
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Ibidem, s. 13.
M. R. G. S p i l l e r, The Development of the Sonnet: An Introduction. London – New York 1992, s. 35.
Ibidem, s. 41.
Nazwa, którą J. S ł a w i ń s k i określa sonet (hasło w: M. G ł o w i ń s k i, T. K o s t k i e w i c z ow a, A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a, J. S ł a w i ń s k i, Słownik terminów literackich. Red. J. S ł aw i ń s k i. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 517).
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generic worldview and linguistic worldview, taking into account their two properties, namely formal
conservatism, and selectivity. Subsequently, genres whose worldviews expand beyond the level of linguistic expressibility are discussed on the example of the idyll and litany, i.e. poetic conventions which
inspired their own painting and musical traditions. The article concludes with considerations on the
sonnet as a convention that, nowadays, is regarded as emblematic for the lack of ideological commitment. However, as the author of the paper argues, in the initial period, the sonnet might have also been
equipped with its own generic worldview.
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„DO CIEBIE, PANIE, POKORNIE WOŁAMY...” – PIEŚŃ BARSKA I JEJ
MELODYCZNE RODZEŃSTWO
Niedostrzeganie wierszy sprzężonych z melodią trwa nieprzerwanie w całym ciągu
badań poezji polskiej XVIII i XIX wieku. Sytuacja ta ma wymiar wręcz kuriozalny,
pozostaje bowiem w skrajnym rozbracie z historycznym stanem rzeczy. W ustrojowej i politycznej rzeczywistości ojczyzny podzielonej zaborami literatura o funkcji
obywatelsko-patriotycznej miała kolosalne znaczenie. W latach niewoli, w ojczyźnie
pozbawionej bytu państwowego, melika była zjawiskiem powszechnym, obyczajem
wprowadzonym w krąg rodzinny. Mnożenie się, wręcz zalew tekstów wiązanych
z istniejącą już melodią, owych, z nominacji Jerzego Ziomka, kontrafaktur1, potęgowało zasięg i siłę oddziaływania idei niepodległościowych. Łączenie tekstu i melodii w obrębie okolicznościowej poezji politycznej2 poświadcza przebogata biblioteka śpiewników XIX-wiecznych, skrupulatnie zestawiona w fundamentalnym
Zbiorze poetów polskich XIX w. Pawła Hertza3.
Na progu XXI w. otrzymaliśmy cztery, edytorsko podobne, monograficzne tomy
wierszy politycznych doby stanisławowskiej, od sejmu delegacyjnego i pierwszego
rozbioru po sejm grodzieński w 1793 roku4. Jeżeli do tej serii dołączymy opraco-

1

2

3
4

Termin „kontrafaktura” wprowadził do polskiego literaturoznawstwa J. Z i o m e k (Kontrafaktura.
W zb.: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Studia. Red. J. Z i om e k, J. S ł a w i ń s k i, W. B o l e c k i. Warszawa 1992, s. 112, 108), widząc w tym zjawisku
„szczególny przypadek intertekstualności”. Autor wyjaśnia: „Jest to użycie istniejącej już melodii
do nowo ułożonego tekstu, melodii zazwyczaj o przeznaczeniu wokalnym, wykonywanej na tyle
często z tekstem starym, że między muzyką a słowem zawiązał się stosunek trwałej przynależności,
dostatecznie silnej, by zastąpienie jednego tekstu słownego drugim było odczuwane jako naruszenie pewnej wspólnoty strukturalnej”.
Użyłem tego terminu z uwagi na wprowadzenie go do tytułów opublikowanych na przełomie XX
i XXI w. tomów wierszy dotyczących okolicznościowych wydarzeń między 1772 a 1793 rokiem.
Zgodnie ze swoją propozycją terminologiczną, przedstawioną w rozprawie Literatura okolicznościowa –
okazjonalna – ulotna – chwilowa. Próba rozróżnień („Prace Polonistyczne” 2009), literaturę inercyjnie
wprowadzoną pod szyld okolicznościowo-politycznej traktuję jako okolicznościowo-publiczną.
P. H e r t z, Zbiór poetów polskich XIX w. Ułożył i oprac. ... Ks. 7. Warszawa 1975.
Zob. B. W o l s k a, Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772–1775.
Warszawa 2001. – Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Z papierów E. R a b o w i c z a oprac.
K. M a k s i m o w i c z. Cz. 1: 1788–1789. Warszawa 1998. – Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Z papierów E. R a b o w i c z a oprac. K. M a k s i m o w i c z. Cz. 2: 1790–1792. Warszawa
2000. – Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku. Oprac.
K. M a k s i m o w i c z. Gdańsk 2008.
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wanie poezji konfederacji barskiej5, to z satysfakcją stwierdzić należy, że badacze
literatury oświecenia pioniersko przecierają szlaki również w pracach materiałowych6. W jednym aspekcie sytuacja w polskich badaniach jest niezmiennie identyczna. Nie zakotwiczył się w nich metodologiczny imperatyw, aby wiersze śpiewane poddawać analizie, w której uwzględnia się fakt, że są to utwory słowno-muzyczne i jako takie funkcjonowały.
W przypadku wierszy politycznych doby stanisławowskiej pierwszy ruch wydaje się bezsporny i prosty. Należałoby zestawić incipity utworów z tomów opracowanych przez Janusza Maciejewskiego, Barbarę Wolską i Krystynę Maksimowicz
z incipitami utworów zawartych w podstawowych śpiewnikach z XIX i początku
XX wieku. Mamy wszak Zbiór poetów polskich XIX w., jego tom 7 zawiera m.in.
wykaz obejmujący „antologie, śpiewniki, wybory i zbiory utworów wierszowanych”;
liczba wskazanych tam śpiewników jest ogromna. W praktyce jednak listę śpiewników, które należałoby wykorzystać, określają i w konsekwencji redukują kryteria
ich użyteczności naukowej: muszą być tekstowo bogate (reprezentatywne), zawierać
zapisy nutowe i – co pożądane – być dostępne elektronicznie. Do wyjściowego
ukształtowania korpusu stanisławowskich wierszy sprzężonych z melodią wystarczą śpiewniki Juliana Horoszkiewicza i Franciszka Barańskiego7. W kolejnych,
ukierunkowanych tematycznie etapach prac możemy korzystać z podpowiedzi
czerpanych ze źródłowej skarbnicy Hertza. Ponadto powinniśmy zawsze i w każdym
przypadku, nie fakultatywnie, lecz bezwarunkowo, odnosić się do antologii i studiów
łódzkiego muzykologa, Lucjana Cieślaka8. Opracowania te, rocznicowo 3-majowe,
opublikowane w postaci powielaczowych kopii maszynopisów (częsta w latach
osiemdziesiątych technika poligraficzna), dotyczą ważnego obszaru poezji politycznej: od konfederacji barskiej do insurekcji kościuszkowskiej.
Wydałoby się, że badacze oświecenia nie są w stanie tych prac przeoczyć. A jednak. Wskazałem na książki Cieślaka w 4 lata po ich edycji9 i od tego czasu wypa-

5
6

7

8

9

Literatura barska. (Antologia). Wyd. 2, zupełnie zmien. Oprac. J. M a c i e j e w s k i. Wrocław 1976.
BN I 108.
Przypomnijmy inauguracje najważniejszych w trzech ostatnich dekadach XX w. oświeceniowych
projektów badawczych: Oświecenie. Hasła ogólne, rzeczowe i osobowe. Oprac. E. A l e k s a nd r o w s k a z zespołem. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Warszawa 1966. – M. K l im o w i c z, Oświecenie. Warszawa 1972. – Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. K o s tk i e w i c z o w a. Wrocław 1976. Do tego inicjatywa nie podjęta w kręgu studiów nad innymi epokami literackimi: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a, Z. G o l i ń s k i.
T. 1–3. Warszawa 1992–1996.
Echa minionych lat (wiersze, pieśni z muzyką, marsze wojska polskiego z końca 18. i początku 19. wieku).
Z. 1: Słowa, z. 2: Nuty. Zebrał i wydał J. H o r o s z k i e w i c z. Lipsk 1889. – Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patriotyczne i narodowe. Zebrał F. B a r a ń s k i. Wyd. 6, pomnożone. Cz. 2: Słowa.
Lwów, b. r.
L. C i e ś l a k: U źródeł nurtu narodowego w muzyce polskiej. Dla uczczenia 200-letniej rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Łódź 1990; Pieśń polityczna oświecenia, dokument mało znany...
Łódź 1991.
W. P u s z, Współistnienie romantyków z klasykami, czyli prawdziwy koniec polskiego oświecenia.
W zb.: Na przełomie oświecenia i romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793–1830. Red.
P. Ż b i k o w s k i. Rzeszów 1999. Była to publikacja referatu wygłoszonego na konferencji naukowej w Rzeszowie w 1995 roku.

WIESŁAW PUSZ

„Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy...” – pieśń barska...

197

truję śladów przywołań jego ustaleń. Połóżmy obok siebie choćby tomy z serii
„Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”. Do tej pory trafiły pod lupę utwory Franciszka Dionizego Kniaźnina (2010), Ignacego Krasickiego (2014), Adama Naruszewicza (2015), Stanisława Trembeckiego (2016), Franciszka Karpińskiego (2017) –
w sumie 9 tomów, kilkaset interesujących, często ważnych analiz. Nie znajdziemy w indeksach osobowych tych zbiorów nazwiska Cieślaka, choć może i dlatego,
że „śpiewy” nie były faworytem opisów.
Konsekwencje nieznajomości prac łódzkiego muzykologa, a szerzej: braku zainteresowania wierszami śpiewanymi, są wielorakie. Najogólniej biorąc, dotyczą
trzech grup wierszy o odmiennym mechanizmie połączenia tekstu z melodią. Bywało, że okolicznościowa pieśń powstała jako twór w pełni oryginalny, słowa i melodia zaistniały po raz pierwszy10. Może być też tak, że autor pisze wiersz z myślą
o konkretnej melodii, często wykorzystywanej, z określoną tradycją jej stosowania.
W takiej sytuacji nieraz dodawał on w autografie lub w publikacji wskazówkę, o jaką
melodię mu chodziło. Zdarzało się jednak, że autonomiczny wiersz dzięki wprowadzeniu przez poetę wyraźnej rytmizacji zostawał połączony z konkretną melodią,
jak w przypadku utworów, kiedy to sam autor decydował o wyborze melodii. Nie
ulega wątpliwości, że „więcej jest na świecie poetów niż kompozytorów, słowa pieśni
się układa, melodię zaś nader często się dobiera”11. Więcej jest tekstów niż melodii
i więcej, jak sądzę, połączeń bez poświadczenia woli autora. Dodajmy na koniec,
że w grupach utworów słowno-muzycznych, w których odpowiednią melodię wskazywał autor tekstu lub pojawiała się ona bez jego dyspozycji, występuje ciekawe
i ważne zjawisko kontrafaktur, czyli „spowinowacenie tekstów przez pośredniczącą
melodię”12, nie wywołane do czasu rozprawy Ziomka na wokandę.
Badaczowi literatury, jeżeli nie ma przygotowania muzykologicznego (dotyczy
to i mnie), nie sposób w pełni rozeznać się w słowno-muzycznym bycie utworów.
Jednak dobry obyczaj podpowiada, żeby konsekwentnie wprowadzać do edytorskich
komentarzy napotkane sygnały łączenia tekstów z melodią. Że warto tak postępować, dowodzi przykład dwóch wierszy Ignacego Krasickiego, z których chronologicznie drugi, Pieśń na 3 dzień maja (Wyższym nad nieba wzniosły majesta10

11
12

Świetnym realizacyjnie przykładem z doby stanisławowskiej jest S. T r e m b e c k i e g o Pieśń dla
chłopów krakowskich przez Wisłę przepływających, jeden z dwóch utworów napisanych przez
poetę na uroczystość 24 rocznicy elekcji Stanisława Augusta, która odbyła się w Sielcach w dobrach
Mniszchów. Analizę literaturoznawczą tego i jeszcze innego wiersza znajdujemy w studium A. S ew e r y n Z Mozartem w tle: „Pieśń śpiewana na obiedzie w Sielcach pod Łazienkami dnia 7 września
1788 roku” (w zb.: Czytanie Trembeckiego. Red. J. S n o p e k, W. K a l i s z e w s k i, B. M a z u rk o w a. T. 1. Warszawa 2016). Melodię wcześniej rozpoznał C i e ś l a k (U źródeł nurtu narodowego
w muzyce polskiej, s. 25–26) i wysoko ocenił artyzm anonimowego kompozytora: „Typowym przykładem takiej stylizacji [tj. »symbiozy klasycznego kształtu i ludowego wnętrza«] jest Pieśń dla
chłopów krakowskich [...], zawierająca ekstrakt najlepszych cech oberka, przypominającej [?]
oryginalny polski taniec ludowy z jego oszałamiająco szybkim tempem ozdobionym w triole i akcenty charakterystyczne [tu zapis nutowy – W. P.]. Tak mistrzowskiej stylizacji nie udało się znaleźć
w całej przetrwałej twórczości operowej ówczesnych polskich kompozytorów – M. Kamieńskiego,
J. Stefaniego, a nawet J. Elsnera. To mógł napisać tylko Polak, który urodził i wychował się na wsi
i który otrzymał pewne przygotowanie muzyczne”.
Z i o m e k, op. cit., s. 115.
Ibidem, s. 126.
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tem...)13, jest jawnie utworem okolicznościowym, pierwszy, Do Boga (Do Ciebie,
Panie, wznosiem nasze prośby...)14, za taki nie uchodził.
Zbigniew Goliński, wydawca Dzieł wybranych Krasickiego, zgodnie z dobrą
edytorską praktyką wprowadził wzmiankę o spotkaniu rocznicowego wiersza z nutami. W przytoczonych w komentarzu wydawcy fragmentach tekstów z epoki znajdujemy szczegółowe informacje o genezie i publicznym zaistnieniu Pieśni na 3 dzień
maja. Poeta napisał z wyprzedzeniem utwór związany z rocznicowymi uroczystościami odnowienia konstytucji, które przygotowywano w Warszawie. Krasicki złożył
wiersz tak, aby mógł być śpiewany. Nie sądzę jednak, że zasugerowano mu melodię,
o niej zadecydował zapewne sam poeta i powtórnie (wcześniej uczynił to w utworze
Do Boga) odwołał się do pieśni często wykorzystywanej melodycznie od czasu konfederacji barskiej. Pieśń na 3 dzień maja upowszechniono w druku ulotnym oraz
na łamach „Gazety Narodowej i Obcej”, i to wraz z nutami. Porządek obrządku
w dniu 3 maja roku 1792 zapowiadał:
W czasie procesji śpiewane będą przez trzy chóry na przemiany z muzyką na dętych instrumentach
złożone z potrzebnej liczby osób dobranych psalmy gradualne, kiedy Dawid prowadził Arkę na górę
świętą, i pieśń J.O. Księcia Biskupa Warmińskiego umyślnie na ten dzień sporządzona15.

Taki właśnie przebieg uroczystości przekazuje zapis Jędrzeja Kitowicza:
W trakcie procesji duchowieństwo śpiewało pieśń na ten akt od Krasickiego, książęcia biskupa
warmińskiego, złożoną, z pauzami, w które odzywały się kapele rozmaitych cechów16.

Wokalną premierę mamy potwierdzoną, ale dopiero z antologii Cieślaka dowiedzieliśmy się, z jaką melodią powędrowała do słuchaczy pieśń Krasickiego17.
Natomiast utwór Do Boga nie był łączony w powszechnym obiegu, również
w pracach literaturoznawczych, ani z melodią, ani z okolicznościowym wykorzystaniem; nie znajdujemy go w przywołanych wcześniej wydaniach poezji politycznej.
Choć i w tym wypadku lektura edytorskiego komentarza Golińskiego naprowadza
na trop – podwójnie konkretny18. Przypomniał badacz, że w insurekcji kościuszkowskiej popularność zyskała anonimowa Piosneczka dla Kościuszki, będąca
przystosowanym do okoliczności wierszem Krasickiego Do Boga. Tekstu pierwotnego nie zidentyfikował wcześniej Juliusz Nowak-Dłużewski (nie ma o tym wzmian-

13
14
15
16
17

18

I. K r a s i c k i, Pieśń na 3 dzień maja. W: Dzieła wybrane. T. 1. Oprac. Z. G o l i ń s k i. Warszawa
1989, s. 362–363.
I. K r a s i c k i, Do Boga. W: jw., s. 359.
Porządek obrządku w dniu 3 maja roku 1792. [Warszawa 1792], k. B2. Cyt. za: Z. G o l i ń s k i,
komentarz do: K r a s i c k i, Pieśń na 3 dzień maja. W: jw., s. 741–742.
J. K i t o w i c z, Pamiętniki, czyli Historia polska. Warszawa 1971, s. 498–499. Cyt. jw., s. 742.
Pierwszy tom Dzieł wybranych K r a s i c k i e g o przygotowany przez G o l i ń s k i e g o ukazał się
w 1989 roku. Rok później Cieślak opublikował w Akademii Muzycznej w Łodzi swą materiałową
pracę i zagadka została rozwiązana. Pieśń na 3 dzień maja połączył badacz z szacowną melodią,
wykorzystywaną w dobie stanisławowskiej z reguły w ważnych okolicznościach. Przydając tę melodię 3-majowej pieśni Krasickiego, łódzki muzykolog nie posłużył się jedynie profesjonalnym
wyczuciem, jak pewnie bywało przy innych utworach wybranych do antologii. Wśród wykorzystanych „źródeł” umieścił pozycję: „Bibl. Czart., sygn. 37447 (druk współczesny)” (U źródeł nurtu
narodowego w muzyce polskiej, s. 128).
Z. G o l i ń s k i, komentarz do: K r a s i c k i, Do Boga. W: Dzieła wybrane, t. 1, s. 738.

WIESŁAW PUSZ

„Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy...” – pieśń barska...

199

ki w opracowanym przez niego zbiorze Poezja powstania kościuszkowskiego19),
znawca i edytor poezji politycznej. Goliński przytoczył fragment z dzieła Józefa
Ignacego Kraszewskiego:
Od dnia 28 kwietnia [1794] zaczęto sypać szańce, lud chętnie biegł na nie, szli na okopy wszyscy
bez różnicy stanu i płci. [...] Kobiety wszelkiego stanu [...] zebrane batalionami, w których i po sto osób
bywało, szły śpiewając Do Ciebie, Panie...20

Komentarz Golińskiego kończy uwaga: „Kiedy powstała i jaka była melodia tej
pieśni okolicznościowej – nie wiadomo”21. Dzięki Cieślakowi wiemy jednak, że pieśń
Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy..., zrodzona w początkowym okresie konfederacji barskiej, powróciła w powstaniu kościuszkowskim, kiedy to na tę samą nutę
śpiewano Piosneczkę dla Kościuszki.
Anonimowa pieśń Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy... otwiera antologię Cieślaka
U źródeł nurtu narodowego w muzyce polskiej – jest to pierwszy tekst pierwszej
melodii: 1.1 w klasyfikacji autora. Na swoje potrzeby połączyłem 130 utworów,
zawartych w inicjalnej części antologii: Pełne teksty pieśni okresu oświecenia,
z drugą jej częścią: Zapis nutowy melodii pieśni22. Okazało się w wyniku tego zabiegu, że najliczniejsze są teksty pierwszej grupy melodycznej: składa się na nią
14 pieśni, które powstawały od konfederacji barskiej do insurekcji kościuszkowskiej,
czyli w całym okresie zbadanym przez Cieślaka. Zapewne jednak to nie liczba kontrafaktur czy ranga utworu pochodzącego z pierwszej fazy konfederacji barskiej
zadecydowały o uprzywilejowanej, „jedynkowej” pozycji pieśni Do Ciebie, Panie,
pokornie wołamy..., lecz po prostu rekonstruowany przez badacza porządek chronologiczny. Ten zabieg spowodował, że teksty do melodii pieśni Do Ciebie, Panie,
pokornie wołamy... znajdują się w antologii Cieślaka jako pozycje: 2, 4, 20, 38, 45,
48, 59, 61, 84, 99, 100, 116, 117, 123.
Podkreślić należy, że nie wszystkie teksty, które Cieślak umieszczał w grupie
utworów o tej samej melodii, są kontrafakturami. Ten przypadek zdarzył się również
w rodzinie pieśni Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy..., co niuansuje liczbę kontrafaktur. W 14 tekstach związanych melodycznie z ową pieśnią odnajdujemy 7 utworów „premierowych”, całkowicie różniących się między sobą, którym w obrębie
antologii Cieślaka przysługuje miano kontrafaktur pieśni Do Ciebie, Panie, pokornie
wołamy... 7 utworów wypada uznać za wersje wierszy chronologicznie wcześniejszych. Dotyczy to pieśni 1.45 – wersja wobec pierwodruku Krasickiego; pieśni 1.84
19
20

21
22

Poezja powstania kościuszkowskiego. Zebrał oraz zaopatrzył wstępem i objaśnieniami J. N o w a k - D ł u ż e w s k i. Kielce 1946.
J. I. K r a s z e w s k i, Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1799. Studia do historii ducha i obyczaju. T. 3. Poznań 1875, s. 536. Cyt. za: G o l i ń s k i, komentarz do: K r a s i c k i, Do Boga, s. 738.
W informacji Kraszewskiego incipit ma formę skróconą. W tej sytuacji nie wiadomo, czy zastępy
osób idących „na okopy” śpiewały pieśń barską Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy..., czy Krasickiego Do Ciebie, Panie, wznosiem nasze prośby... Goliński nie zetknął się z pieśnią barską i uznał,
że w notce Kraszewskiego w sposób oczywisty chodzi o utwór Do Ciebie, Panie, wznosiem nasze
prośby...
G o l i ń s k i, komentarz do: K r a s i c k i, Do Boga, s. 738.
W trakcie wywodu poszczególne przywołane pieśni będę sygnował skrótem: numer danej grupy
melodycznej i po kropce stronica tekstu.
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i 1.117 – wersje wobec utworu Franciszka Jaksy Makulskiego; pieśni 1.123 – wersja wobec pierwodruku 1.100; pieśni 1.20, 1.99, 1.116 – wersje wobec pierwodruku Krasickiego. Należy przyjrzeć się im bliżej.
– Pieśń 1.84, Do Ciebie, Panie, wznosim nasze modły..., w źródle wskazanym
przez Cieślaka ma tytuł Pieśń nabożna przeciw związkowi targowickiemu (7 zwrotek). Krystyna Maksimowicz jako autora wskazała Franciszka Jaksę Makulskiego23;
tytuł i zarazem określenie gatunkowe: Hymn do Boga patriotyczny, wyprowadzają
utwór poza konkretny moment historii. Wiadomo jednak, że 9-zwrotkowy Hymn
wszedł w obieg rękopiśmienny w grudniu 1792; 28 XII odśpiewano go podczas
imienin Kościuszki. Druku doczekał się w 1794 roku. Aktualizowano tekst pieśni,
co poświadcza wariant 1.117. Cieślak uznał utwór za autonomiczny; nie zauważył,
że jest to odległa wersja zbieżna z tekstem 1.84, bogatsza o 3 strofy. Może zmylił
go tytuł: Hymn do Boga za cnotliwymi Polakami.
– Pieśń 1.100, Stwórco wszystkiego, o potężny Boże..., nosi w antologii Cieślaka tytuł Hymn do Boga; składa się na nią 5 strof 4-wersowych. Badacz opublikował
go za „drukiem współczesnym”, wykorzystanym przedtem przez Nowaka-Dłużewskiego w Poezji powstania kościuszkowskiego. Innych odmian obaj badacze nie
wskazali. Cieślak wprowadził dodatkowo, za pojedynczym przekazem rękopiśmiennym, jako odrębny, autonomiczny utwór Hymn do Boga 1.123, będący wersją
pieśni 1.100. Różnicę stanowi dołożenie jako strofy czwartej aktualizującego czterowiersza24, co było powszechnym zwyczajem w oświeceniowej poezji publiczno-obywatelskiej.
– W wypadku utworów Krasickiego Do Boga oraz Pieśń na 3 dzień maja mamy
do czynienia, siłą rzeczy, wyłącznie z wersjami pierwodruków.
Opublikowany w 1787 r. wiersz Do Boga jest kontrafakturą pieśni Do Ciebie,
Panie, pokornie wołamy... Trzy teksty wskazane przez Cieślaka: 1.20, 1.99, 1.116 –
nie stanowią kontrafaktur tejże pieśni, są to po prostu wersje rozpowszechnionego
drukiem utworu Krasickiego. W chronologicznie pierwszej, zdaniem badacza, czyli 1.20, zmiany wprowadzone w stosunku do autorskiego tekstu Krasickiego są
nieliczne i bez znaczenia dla wymowy wiersza; godna podkreślenia jest tylko zmiana podmiotu modlitwy z liczby mnogiej („wznosiem”) na pojedynczą („wznoszę”).
Druga wypatrzona przez Cieślaka wersja to tekst 1.99 o incipicie jak w 1.20
i chronologizującym tytule Do Boga. (Piosneczka Kościuszki). Zwraca uwagę, że
uniwersalna treść modlitewnej prośby nijak nie wiąże się ze wskazaną przez Kraszewskiego konkretną okolicznością jej śpiewania przez „kobiety wszelkiego stanu
[...] zebrane batalionami, w których i po sto osób bywało”, maszerujące do sypania
szańców w obronie insurekcyjnej Warszawy. Jak w poprzedniej wersji (1.20) i tutaj
kilka drobnych różnic w stosunku do oryginału Krasickiego nie zmienia charakteru ani sensu tekstu.

23
24

K. M a k s i m o w i c z, Franciszek Jaksa Makulski. W zb.: Pisarze polskiego oświecenia, t. 2 (1994),
s. 543.
Zob. C i e ś l a k, U źródeł nurtu narodowego w muzyce polskiej, s. 206:
Jeśli niezwrotne Twego gniewu gromy,
Rzuć piorun, ale w upatrzone domy.
A którzy byli nieszczęścia przyczyną –
			
Niechaj zaginą.
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Trzecia wersja utworu Krasickiego Do Boga: 1.116, jest zapewne chronologicznie najodleglejsza25; tekst został w dużym zakresie zmieniony. Wiersz liczy 8 strof,
a w oryginale Krasickiego oraz w 1.20 i 1.99 mamy 6 strof. Strofy 1–5 są powtórzone ze zmianami, strofa 6 całkowicie inna – dodana, 7 (ostatnia u XBW) ze zmianami, 8 nowa, dodana (oryginalny utwór Krasickiego oraz owe trzy wersje podaję
w Aneksie II).
Pieśń na 3 dzień maja, przygotowana na rocznicową uroczystość 1792 r., kolportowana była w druku ulotnym. Wersja 1.45 jest bliska pierwodrukowi, choć
mniej staranna: w drugiej strofie 11-zgłoskowiec uległ zakłóceniu, wprowadzono
dodatkowe sylaby, w wersie 2 – dwie, w 3 – jedną.
Przedstawiony przez Cieślaka zespół 14 utworów (kontrafaktur i wersji) melodycznie sprzężonych z barską pieśnią Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy..., jest wewnętrznie na wielu poziomach zróżnicowany. Wszystkie teksty łączy jedno – żaden
z nich nie został obdarzony dopowiedzeniem wskazującym melodię śpiewu. Ale
tytułowe przywołanie genologicznej proweniencji, lokujące utwór w melice, pojawia
się w 11 przypadkach. Brakuje go w dwóch tekstach, komentujących powstanie
wojskowego obozu ćwiczebnego pod Gołębiem26. Stało się tak z prostej przyczyny,
chodziło o to, by zasygnalizować tytułem obywatelsko-publiczny charakter wierszowanej wypowiedzi. Postąpili tak sami autorzy: Antoni Hoffman (1.54) i Franciszek
Dionizy Kniaźnin (1.61); jeszcze szczegółowiej, co logiczne, okoliczności wydarzenia
wskazywali kopiści. Utwór Krasickiego Do Boga w wersji 1.20, tak jak w utworze
oryginalnym, nie zawiera przypisania gatunkowego; znamienne, że w wersjach 1.99
i 1.116 takowe do tytułu wprowadzono.
Pięć utworów zapowiedziano w tytułach jako pieśni, jeden jako piosneczkę. Są
to: Pieśń konfederatów barskich (1.2), Pieśń konfederacka (1.4), Pieśń z miejskiego
stanu ułożona na zawdzięczenie [!] za nowe prawo, śpiewana roku 1791 (1.38),
Pieśń śpiewana w Korczynie Antoniego Sosenkiewicza (1.48), Pieśń nabożna przeciw
związkowi targowickiemu (1.84), Krasickiego Do Boga. (Piosneczka Kościuszki)
(1.99). Pięć nosi miano hymnów: Hymn na rocznicę 3 maja Krasickiego (1.45), Hymn
do Boga (Stwórco wszystkiego, o potężny Boże...) (1.100), Krasickiego Hymn do Boga
(Do Ciebie, Panie, wznosim nasze prośby...) (1.116), Hymn do Boga za cnotliwymi
Polakami (1.117), Hymn do Boga (1.123). Jeżeli uwzględnimy fakt, że umieszczony
w antologii Hymn na rocznicę 3 maja nosił w pierwodruku tytuł Pieśń na 3 dzień
maja – to proporcje się zmienią: 7 pieśni, 4 hymny. Tak czy inaczej, hymny to też
pieśni, tyle że z „wyższego piętra”.
Protoplasta wszystkich 14 pieśni i hymnów, pieśń barska Do Ciebie, Panie,
pokornie wołamy..., zyskał postać muzyczno-słowną nacechowaną godnością i po25
26

Cieślak tekst ten wyjął z ze śpiewnika H o r o s z k i e w i c z a (op. cit., s. 10).
Przygotowanie trzech obozów ćwiczebnych stanowiło realizację przez Komisję Wojskową uchwały
sejmowej z 25 VI 1791. Chodziło o „przeprowadzenie manewrów wojska polskiego. [...] plan obejmował przemarsze i koncentrację oddziałów w wyznaczonych miejscach, budowę obozów i ćwiczenia w działaniach zaczepnych i obronnych w skali taktycznej. Dywizji małopolskiej wyznaczono
obóz w rejonie Gołębia, dywizji ukraińskiej [...] pod Bracławiem, zaś wojskom litewskim – w rejonie
Mińska (Litewskiego)” (M. W a g n e r, Obóz wojsk koronnych pod Bracławiem w latach 1791–1792.
„Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. 1 á2004ñ, s. 61).
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wagą chwili. Wydaje się, że tylko Krasicki w obu pieśniach: Do Boga i w chronologicznie późniejszej Pieśni na 3 dzień maja, pamiętał o tym i odwołał się do pierwowzoru. Wyraziło się to głównie w modlitewnej organizacji wypowiedzi. W nieautoryzowanym pierwodruku Do Boga wydawca ulotki, Franciszek Bohomolec, trafnie
rozpoznając charakter utworu, zatytułował go: Modlitwa27. Zauważmy, że modlitewnie bliskie pieśni 1.1 w antologii Cieślaka są pobratymcze, barskie pieśni 1.2
i 1.4.
Inaczej rzecz wygląda w wypadku dwóch utworów: Pieśń z miejskiego stanu
ułożona na zawdzięczenie [!] za nowe prawo, śpiewana roku 1791 (1.38) i Pieśń
śpiewana w Korczynie Antoniego Sosenkiewicza (1.48), napisanych w aurze 3-majowej konstytucji, oraz dwóch utworów z września 1791: W dzień zaczynającego
się obozu28 (1.59) i Na obóz pod Gołębiem Kniaźnina (1.61), poświęconych wojskowym przygotowaniom do wojny z Rosją. Zrozumiałe, że w takich utworach treści
religijne ustępują miejsca komentarzom odnoszącym się do ważnych wydarzeń
w dynamicznym życiu politycznym. Szerzej patrząc – te cztery utwory swą formułą
realizują kanon, obfitej w dobie stanisławowskiej, poezji okolicznościowo-publicznej.
W utworach późniejszych, reagujących na zdradę Targowicy i czyn irredenty
kościuszkowskiej: Pieśń nabożna przeciw związkowi targowickiemu (1.84), Hymn
do Boga (1.100) i Hymn do Boga za cnotliwymi Polakami (1.117), pojawia się ponownie ton modlitwy, ale w wyraźnym splocie z okolicznościową faktografią. Szacowna melodia pieśni Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy... bardziej przystoi tym
śpiewom niż doraźnie politycznym utworom, będących pokłosiem Sejmu Wielkiego.
Przyglądając się pieśniom składającym się na melodyczną rodzinę kontrafaktur
Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy..., trzeba mieć na uwadze, że znaleziska Cieślaka zapewne nie wyczerpały listy kontrafaktur – ich rodzina była prawdopodobnie
liczniejsza. Wątpię jednak, by ktokolwiek kiedykolwiek ruszył tropem łódzkiego
badacza. Zadanie wymaga szczególnych kompetencji, materia jest bogata i niełatwa
(druki ulotne, rękopisy), a obowiązujący rygor punktowy dyscyplinuje jednokierunkowo naukowe awanse.
Na koniec trzeba odnieść się do warsztatu Cieślaka. Przykład pieśni 3-majowej
Krasickiego dowodzi, że pierwsza pozycja w zestawie „źródeł” umieszczanych przez
badacza pod danym tekstem nie musiała być tą, którą w kanonicznym edytorstwie
określa się jako podstawę tekstu. Wskazany przez Cieślaka druczek z Biblioteki
Czartoryskich zawierał nuty, ale wątpię, aby był to druk ulotny sygnalizowany przez
Golińskiego; tekst w kilku miejscach, i to istotnych, odbiega od oryginału. Nie
sposób przyjąć, aby tak skażony mógł być pierwodruk.
27

28

Zob. Z. G o l i ń s k i, Nieautoryzowane wydania pism Krasickiego. „Pamiętnik Literacki” 1959,
z. 3/4, s. 240: „We wrześniu 1787 Drukarnia Nadworna za pośrednictwem »Gazety Warszawskiej«
zawiadomiła czytelników o ukazaniu się jednokartkowej ulotki z wierszem Do przyjaciela znajdującego się w Helzbergu 20 sierpnia 1787, przy czym na odwrocie, nie anonsowany już w ogłoszeniu,
załączono wiersz Modlitwa”.
Taki tytuł w antologii Cieślaka. Utwór został opublikowany 14 IX 1791 w „Gazecie Narodowej i Obcej” z tytułem Pieśń z okoliczności popisu wojska polskiego pod Gołębiem i z tymże tytułem przedrukowany w: Sz. B i e l s k i, Pieśni narodowe z różnych autorów polskich zebrane. Warszawa 1812.
Zob. K. M a k s i m o w i c z, komentarz w: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. 2, s. 226.
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Niejasności odnoszące się do podstawy wydania tekstu, gdy podawanych jest
kilka źródłowych przekazów danego utworu, nie dotyczą melodii. Zakładam, że
profesjonalista tej klasy, jaką prezentował Lucjan Cieślak, z należytą starannością
weryfikował przekazy nutowe. Transkrypcję przytoczonych tekstów przyjąć należy
z dobrodziejstwem inwentarza, autor nie podał jej zasad. W maszynopisie, który
wiernie przeniesiono do druku, mogły pojawić się przeinaczenia i drobne pomyłki.
Zadaniem technicznie niewykonalnym, a i ponad miarę z uwagi na cele pracy,
byłoby sprawdzenie wszystkich wskazanych źródeł. W umieszczonym w Aneksie I
zestawieniu 14 wierszy śpiewanych na melodię Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy...,
sygnalizowałem w opisie poszczególnych utworów fakt pojawienia się danego tekstu w którejś antologii z przywołanych na wstępie wydań mniej lub bardziej krytycznych. W wypadku wierszy Krasickiego punktem odniesienia była edycja Dzieł
wybranych w opracowaniu Golińskiego.
Należałoby uznać, że pochopne byłyby uogólniające wnioski na podstawie liczby powiązań z daną melodią. Nie sądzę, aby ktoś upierał się, iż pula kontrafaktur
przy poszczególnych melodiach w antologii Cieślaka stanowi zbiór zamknięty.
Badacz wykonał solidną pracę, ale przecież nie zatrzasnął furtki do uzupełnień.
Odmiennie wygląda sprawa źródeł tekstów umieszczonych w antologii. Cieślak
wprowadził na ich listę nowe przekazy rękopiśmienne, lecz zasadniczo szedł tropem
przetartym przez śpiewniki, antologie i opracowania z kanonicznego warsztatu literaturoznawstwa budowanego w XIX i XX wieku. Na obu biegunach: i tam, gdzie
sygnalizował jedno, dwa źródła, i tam, gdzie wyliczał ich więcej, nowych wskazań
zapewne jest niewiele.
Dla jasności wyraźnie należy zaznaczyć, że z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku pieśni (szerzej – wierszy), kiedy przychodzi uwzględnić wersje
tekstów popularnych, ustawicznie kopiowanych, przekształcanych, z dopisywanymi strofami. Gęstwina owych wersji ma postać potężnie rozrośniętego drzewa genealogicznego, w którym pogubić się można wśród rodowodów i powinowactw. Ta
sytuacja, rozpoznawana przez potencjalnych edytorów tekstów, które powstały
w poszczególnych okresach rozkwitu naszej poezji okolicznościowo-publicznej,
niezmiennie zniechęca do myśli o wydaniach krytycznych29. Zamiast nich pojawiają się z rzadka rozmaitej maści kurioza, nie mające nic wspólnego z jakimkolwiek
edytorstwem.
29

Wymóg przygotowania tekstu do publikacji w rygorach wydania krytycznego jest realizowany
w zadaniach, które do tego miana pretendują, w sposób nietożsamy; różnice biorą się z odmienności zakładanych celów, wyboru odbiorcy, wypracowanego warsztatu edytorskiego. Wolska obudowała wspomniane już Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772–1775
notą filologiczną i komentarzem, które są, moim zdaniem, równoważne z aparatem krytycznym.
W kolejnych tomach opracowanych przez nią Poezji zebranych A. N a r u s z e w i c z a aparat krytyczny zyskał miano „komentarza edytorskiego”, który respektuje zasady krytyki tekstu. K. M ak s i m o w i c z w trzech antologijnych tomach zawierających wiersze polityczne powstałe w latach
1788–1793 zaopatrzyła prezentowane utwory w „notę filologiczną” i „komentarz”; było to odejście
od krytyki tekstu w pełni uzasadnione bogactwem i różnorodnością materii wierszopiskiej. Klasycznym wydaniem krytycznym, gdzie aparat krytyczny spełnia w sposób perfekcyjny rygory
krytyki tekstu i kolacjonowania, jest przygotowana przez T. K o s t k i e w i c z o w ą edycja wierszy
I. K r a s i c k i e g o (Dzieła zebrane. T. 2: Zbiory wierszy. Poznań 2019), z którą przyszło mi się
zapoznać po ukończeniu przedstawionej pracy.
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Zestawienie wierszy śpiewanych na melodię Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy...
1. Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy. Pieśń.
		 [LC 80, „źródło”: IBL.Mich, sygn. 295, s. 34, jeden przekaz; Lit.bar.BN 348–349, ta sama podst.
wyd. 8 strof 4-w., 11, 11, 11, 5.]
2. Nigdy z królami nie będziem w aliansach! Pieśń konfederatów barskich.
		 [LC 81, „źródło”: JHEcha 7, jeden przekaz; Lit.bar.BN brak. 8 strof 4-w., 11, 11, 11, 5.]
4. Jezu, nasz Panie, Najświętsza Maryja. Pieśń konfederacka.
		 [LC 83–84, „źródło: Bibl. Ossol. rkps 567, s. 55”, jeden przekaz; Lit.bar.BN 337–338, ta sama
podst. wyd. 9 strof 4-w., 11, 11, 11, 11.]
20. Do Ciebie, Panie, wznoszę moje prośby. Ignacy Krasicki, Do Boga.
		 [LC 100, „źródło: BN ZOZ, rkps 1078, s. 6”, wersja podst. wyd.**, trzy przekazy; Z. Gol. 1 359,
738: „Jaka była melodia á...ñ nie wiadomo”. K.Maks1-3, nie ma. 6 strof 4-w., 11, 11, 11, 5. Zob.
teksty 99, 116.]
38. O roku święty! Jakże nas cię wiele. Pieśń z miejskiego stanu ułożona na zawdzięczenia za nowe
prawo, śpiewana roku 1791.
		 [LC 120–121: „źródło: Bibl. Czart., rkps 938”, jeden przekaz; K.Maks1-3 brak. 17 strof 4-w., 11,
11, 11, 11.]
45. Wyższym nad nieba wzniosłym [!] majestatem. Hymn na rocznicę 3 maja.
		 [LC 128, „źródło: BN ZSD XVIII w., sygn.2.4983”, wersja podst. wyd., dwa przekazy. 3 strofy 4-w.,
11, 11, 11, 5.]
48. Fest Stanisława kto obchodzi z nami. Pieśń śpiewana w Korczynie Antoniego Sosenkiewicza.
		 [LC 132, „źródło: BN ZSD XVIII w., sygn 2. 578, s. 80–83”, jeden przekaz; K.Maks2, 208–209
„autor nieznany”. 13 strof 4-w., 11, 11, 11, 5.]
59. Minęły czasy smutne i niesławy. Izabela Czartoryska, W dzień zaczynającego się obozu... [wg
ND 125, autor: Antoni Hoffman]
		 [LC 142, „źródło: Bibl. PAN Krak., rkps 498, fasc. 32”, wiele przekazów; K.Maks2, 225–226 podst.
wyd. prwdr. „GNiO 14 IX 1791. 10 strof 4-w., 11, 11, 11, 5.]
61. Żyje Ojczyzna i Polaków sława... Franciszek Dionizy Kniaźnin, Na obóz pod Gołębiem [wyd. jako
e-book 2012]
		 [LC 61, „źródło BN ZSD XVIII w., sygn. 29624 – tytuł „Jaśnie Oświeconego Xęcia Imci Wirtemberskiego na obóz pod Gołębiem”’; jeden przekaz; K.Maks1-3 brak. 9 strof 4-w., 11, 11, 11, 8.]
84. Do Ciebie, Panie, wznosim nasze modły. Pieśń nabożna przeciw związkowi targowickiemu.
		 [LC 165, „źródło: BK, rkps 508, s. 88–89”, kilka przekazów; K.Maks3, 151–153, tytuł: „Hymn do
Boga patriotyczny”, autor: „Franciszek Jaksa Makulski” (?), kolportowany „w grudniu 1792”; zob.
K.Maks.PPO2, 543. W LC 8 strof, w K.Maks3 9 strof 4-w., 11, 11, 11, 5.]

*

**

W Aneksie I wszystkie tytuły pieśni podano zgodnie z zapisami w antologii L. Cieślaka. W umieszczonych pod tytułami opisach ujętych w nawiasy kwadratowe, pochodzących od autora niniejszego artykułu, zastosowano następujące skróty: LC = L. C i e ś l a k, U źródeł nurtu narodowego
w muzyce polskiej. Dla uczczenia 200-letniej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Łódź 1990. –
JHEcha = Echa minionych lat (wiersze, pieśni z muzyką, marsze wojska polskiego z końca 18.
i początku 19. wieku). Z. 1: Słowa; z. 2: Nuty. Zebrał i wydał J. H o r o s z k i e w i c z. Lipsk 1889. –
K.Maks1-3 = Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Z papierów E. R a b o w i c z a oprac. K. M ak s i m o w i c z. Cz. 1–2. Warszawa 1998–2000; Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej
i sejmu grodzieńskiego 1793 roku. Oprac. K. M a k s i m o w i c z. Gdańsk 2008. – K.Maks2 = Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. – K.Maks3 = Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku. – K.Maks.PPO2 = K. M a k s i m o w i c z, Franciszek Jaksa
Makulski. W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a, Z. G o l i ń s k i. T. 2.
Warszawa 1994. – Lit.bar.BN = Literatura barska. (Antologia). Wyd. 2, zupełnie zmien. Oprac.
J. M a c i e j e w s k i. Wrocław 1976. BN I 108. – ND = Poezja powstania kościuszkowskiego. Zebrał
oraz zaopatrzył wstępem i objaśnieniami J. N o w a k - D ł u ż e w s k i. Kielce 1946.
I. K r a s i c k i, Dzieła wybrane. T. 1. Oprac. Z. G o l i ń s k i. Warszawa 1989.
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99. Do Ciebie, Panie, wznoszę moje prośby. [I. Krasicki], Do Boga. (Piosneczka Kościuszki).
		 [LC 178, wersja podst. wyd., jak 20, ale z innego źródła: „BTPN Poz., rkps 715, s. 112”, jeden
przekaz; ND 65–66, to samo źródło, tytuł: Piosneczka Kościuszki. 6 strof 4-w., 11, 11, 11, 5.]
100. Stwórco wszystkiego, o potężny Boże. Hymn do Boga.
		 [LC 179, „źródło: druk współczesny, Bibl. Jag. sygn. 3.734, s. 20”, jeden przekaz; ND 63–64, tytuł:
Hymn do Boga. W teraźniejszych okolicznościach kraju, to samo źródło. 6 strof 4-w., 11, 11, 11,
5.]
116. Do Ciebie, Panie, wznosim nasze prośby. Ignacy Krasicki, Hymn do Boga.
		 [LC 116, „źródło: Julian Horoszkiewicz, Echa minionych lat ..., Lipsk 1889, s. 10”, wersja podst.
wyd., jeden przekaz. 8 strof 4-w., 11, 11, 11, 5.
		 Najdalej idąca, chronologicznie najodleglejsza, wersja wiersza Krasickiego (6 strof).]
117. Do Ciebie, Panie wznoszę moje modły. Hymn do Boga za cnotliwymi Polakami.
		 [LC 198, „źródło: B. im. Ziel. w Płocku, rkps 141, z. 1, s. 3–5”, wersja 84 (tam 8 strof), jeden
przekaz. 10 strof 4-w., 11, 11, 11, 5.]
123. Stwórco wszystkiego, o potężny Boże. Hymn do Boga.
		 [LC 206, „źródło: Bibl. Jag., rkps 3734, s. 20”, wersja 100 (tam 6 strof), jeden przekaz. 7 strof
4-w., 11, 11, 11, 5.]

Do Ciebie, Panie, wznoszę moje prośby,
Czy cieszysz dary, czyli tworzysz groźby,
Zawsze jest wsparcie pod twym świętym
progiem.
Boś Ty jest Bogiem.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moje prośby,
Czy cieszysz dary, czyli trwożysz groźby,
Zawsze jest szczęście pod twym świętym
progiem.
Boś Ty jest Bogiem.

Stwórco! stworzenie wsparcia twego czeka,
Z niczegoś stworzył marnego człowieka,
A dając duszę, nim zejście przyśpieje,
Dałeś nadzieję.

Bo cóż żyć bez niej? Dar nie byłby darem.
Tyś, dobroczynny, przedziwnym wymiarem
Połączył życia nierozdzielne skutki,
Radość i smutki.

Czyli te gnębią, czy tamte podnoszą,
Czczymi są rzeczmi smutek i z rozkoszą,
Twego świętego wypełnienia prawa
I zysk nadawa.

A wtenczas człowiek, płacze czy się śmieje,
Ukrzepiające zyskawszy nadzieje,
Oczy, co rzewni radość, śmierci trwoga
Wznosi do Boga.

Wieńczy pociechą, karze on z żałością,
Darem jego są żal i z radością;
Więcej wie ojciec, co pożytek wznieci,
Niźli dzieci.

Do Ciebie, Panie, wznosiem nasze prośby,
Czy cieszysz dary, czyli trwożysz groźby,
Zawsze jest szczęście pod twym świętym
progiem.
Boś Ty jest Bogiem.

Stwórco! stworzenie wsparcia twego czeka,
Z niczegoś stworzył marnego człowieka,
A dając duszę, choć zejście przyśpieje,
Dałeś nadzieję.

Bo cóż żyć bez niej? Dar nie byłby darem.
Tyś, dobroczynny, przedziwnym wymiarem
Połączył życia nierozdzielne skutki,
Radość i smutki.

Czyli te gnębią, czy tamte podnoszą,
Czczemi są rzeczmi smutek i z rozkoszą,
Twego świętego wypełnienie prawa
To zysk nadawa.

A wówczas, czy człek płacze, czy się śmieje,
Ukrzepiającą zyskawszy nadzieję,
Oczy, co rzeźwi radość, smuci trwoga,
Wznosi do Boga.

Wieńczy pociechą, karze on żałością,
Darami jego są żal i z radością;
Lepiej wie ojciec, co pożytek wznieci,
Niżeli dzieci.

Więcej pociechą, karze on żałością,
Darami jego są żal i z radością;
Więcej wie ojciec, co pożytek wznieci,
Niżeli dzieci.

A wtenczas człowiek, płacze czy się śmieje,
Ukrzepiające zyskawszy nadzieje,
Oczy, co rzewni radość, śmierci trwoga
Wznosi do Boga.

Jeśli o dary prosić się nam godzi,
Daj, niech się drogiej Ojczyźnie powodzi,
Niech wiedzą, co ją gnębią przez
zuchwałość,–
Że ty dasz trwałość.

Karze Pan nędzą, wieńczy szczęśliwością
Darami są jego smutek z radością,
Lepiej, że Ojciec, co pożytek wznieci –
Niżeli dzieci.

Wznosi, ponosząc przykrości i blizny,
W uczuciach swoich dla miłej Ojczyzny
A bardziej cierpiąc, kiedy ona traci –
Wznosi dla braci.

Natenczas, czy człek płacze, czy się śmieje,
Orzeźwiającą powziąwszy nadzieję,
Oczy, co wzmaga radość, smuci trwoga –
Wznosi do Boga.

Czyli te gnębią, czy tamte podnoszą,
Marnemi rzeczmi są radość z rozkoszą,
Twego świętego wykonanie prawa –
To zysk nadawa

Bo cóż żyć bez niej? Dar nie byłby darem.
Tyś, dobroczynny, przedziwnym wymiarem
Połączył życia nierozdzielne skutki –
Radość i smutki.

Stwórco! stworzenie wsparcia twego czeka,
Z niczegoś stworzył marnego człowieka,
A dając duszę, choć zejście przyśpieje –
Dałeś nadzieję

Do Ciebie, Panie, wznosim nasze prośby,
Czy dary wieńczysz, czyli straszysz groźby,
Zawsze jest wsparcie przed twym świętym
progiem.
Boś Ty jest Bogiem.

LC 116 Pieśń do Boga
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Czyli te gnębią, czy tamte podnoszą,
Czczymi są rzeczmi smutek i z rozkoszą,
Twego świętego wypełnienia prawa
I w zysk nadawa.

Bo cóż żyć bez niej? Dar nie byłby darem.
Tyś, dobroczynny, przedziwnym wymiarem
Połączył życia nierozdzielne skutki,
Radość i smutki.

Stwórco! stworzenie wsparcia twego czeka,
Z niczegoś stworzył marnego człowieka,
A dając duszę, nim zejście przyśpieje,
Dałeś nadzieję.

LC 99 Do Boga. (Piosneczka Kościuszki)

LC 20 Do Boga

I. Krasicki, Do Boga

Wiersz I. Krasickiego Do Boga oraz trzy kolejne jego wersje
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Abstract
WIESŁAW PUSZ University of Łódź
ORCID: 0000-003-4842-9538
“DO CIEBIE, PANIE, POKORNIE WOŁAMY... [WE HUMBLY CRY TO YOU, LORD...]”:
A SONG OF BAR CONFEDERATES AND ITS MELODIC SIBLINGS
U źródeł nurtu narodowego w muzyce polskiej (Sources of the National Trend in the Polish Music) was
published in the year 1990 by Lucjan Cieślak, a musicologist of the city of Łódź. This collection of political poems of the Era of Stanisław August Poniatowski performed to given melodies remained unnoticed by literary historians. Because in Cieślak’s work texts (130) and melodies (41) form separate
groups, it was advisable, for literary research, to match texts to melodies. In effect, the most lyrics (14)
were linked to the melody of a song of Bar Confederates Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy... (We Humbly Cry to You, Lord...). 7 of them are contrafacta of the song of Bar Confederates, and 7 are to be
considered as versions of other contrafacta made to this melody. We identify 6 poems by their authors
who were Antoni Hoffman, Antoni Sosenkiewicz, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Franciszek Jaksa Makulski (one poem each), and two poems by Ignacy Krasicki, namely Pieśń na dzień 3 maja (Song for the
3rd of May) and Do Boga (Do Ciebie, Panie, wznosiem nasze prośby...) (To Lord áTo You, Lord, We Raise
Our Pleas...ñ), which, until Cieślak’s publication, were regarded only as poems. All 14 songs are classified and provisionally described in the paper.
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CUDZOZIEMSKIE PRZYPADKI PEWNEJ „BAGATELKI”*
O POLSKICH PRZEKŁADACH „LE TEMPLE DE GNIDE” MONTESKIUSZA
W XVIII WIEKU
La bagatelle futile de Montesquieu s’avère être assez riche en
significations pour que les lecteurs de différentes époques et pays
la comprennent et la commentent à leur manière1.

Le Temple de Gnide to nie tylko „étrange fruit littéraire [dziwny owoc literacki]”2,
obiekt sprzecznych sądów od chwili wydania w 1725 roku przez paryskiego księgarza Nicolasa Simarta (jako anonimowy przekład dzieła nieznanego autora greckiego)3, a do dziś – powód zdziwienia spowodowanego paradoksalnym kontrastem
między powagą twórcy a lekkością treści4. To również szczególny przypadek, w którego historii mistyfikujący chwyt pseudoprzekładu spotyka się ze zjawiskiem przekładu wewnątrzjęzykowego, ilustrujący nieostrość i płynność autorskiego statusu

*

Zob. wcześniejsze studium: E. S k i b i ń s k a, Osobliwe przypadki pewnej „bagatelki”. O „Le Temple
de Gnide” Montesquieu. „Wiek Oświecenia” 2018.

1

E. R z a d k o w s k a, À propos d’une traduction polonaise du „Temple de Gnide” de Montesquieu.
„Kwartalnik Neofilologiczny” 1985, z. 2, s. 133. Przekład polski: „Frywolna bagatelka Monteskiusza
okazuje się wystarczająco bogata w znaczenia, by czytelnicy różnych epok i krajów rozumieli i komentowali ją na swój sposób”. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady z języków obcych
na polski – E. S.
G. B e n r e k a s s a, Montesquieu, la liberté et l’histoire. Paris 1987, s. 64. Cyt. za: C. D o r n i e r,
Introduction. W: M o n t e s q u i e u, Œuvres complètes. T. 8: Œuvres et écrits divers. Cz. 1: Le Temple
de Gnide. Sous la dir. de P. R é t a t. Oxford 2003, s. 334. Dalej cytaty z Le Temple de Gnide podaję według tej edycji i odsyłam do niej skrótem M. Liczby po skrócie oznaczają stronice.
Le Temple de Gnide. Paris 1725. Poemat prozą w siedmiu pieśniach przedstawia arkadyjską miłość
Arista i Kamili oraz Antilocha i Temiry; pary spotykają się w świątyni Wenus, rozstają się, mężczyźni
odwiedzają Jaskinię Zazdrości; kochankowie odnajdują się, a opowieść kończy się triumfem cnoty
nad namiętnością cielesną (zgodnie z intencją przypisaną przez anonimowego „tłumacza”: „Le
dessein du Poème est de faire voir, que nous sommes heureux par les sentiments du cœur, et non
pas par les plaisirs des sens [...] [Celem poematu jest wykazanie, że jesteśmy szczęśliwi uczuciami
serca, a nie uciechami zmysłów]”, M 391).
Zob. Ch. M a r t i n, Le devenir d’une œuvre „frivole”: remarques sur l’histoire éditoriale et la réception du „Temple de Gnide” de Montesquieu. W zb.: Œuvres mineures, œuvres majeures? Sous la
dir. de C. V o l p i l h a c - A u g e r. Lyon 2004.

2

3

4
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utworu. A także przedmiot licznych tłumaczeń i serii przekładowych: tylko w latach
1725–1800 powstało około 50 tłumaczeń Le Temple de Gnide na języki obce (M 328).
Już ta obfitość przyciąga uwagę; ale spojrzenie na utwór jako na przedmiot serii
przekładowej, w tym w języku polskim, i uwzględnienie kwestii sygnalizowanych
w najnowszych refleksjach nad zjawiskiem retranslacji może przyczynić się do
lepszego poznania i samego mechanizmu seryjności, i zmieniającego się sposobu
rozumienia przekładu oraz jego funkcjonowania w kulturze docelowej.
Le Temple de Gnide – „une bagatelle ingénieuse décorée du nom d’un genie
[bagatelka ozdobiona imieniem geniusza]” 5 i jej wersje obcojęzyczne
Utwór wymykający się kategoryzacjom gatunkowym6, „un petit essai de pastorale
affadie et langoureuse qui exerça pourtant une durable influence tout au long du
siècle [próbka mdłej i rzewnej sielanki, której wpływ jednak trwał przez całe stulecie]”7 – przez samego autora określany jako poème i jako roman – liczbą edycji
i przekładów przewyższył wszystkie inne dzieła Monteskiusza. Szybko został zauważony przez czytelników, ale docenili go też wydawcy: tylko w latach 1725–1800
ukazał się ponad 60 razy, osobno lub jako część większego zbioru (M 328, 354)8.
Również obcokrajowcy mogli poznawać historię dwóch par kochanków w swoich językach, nierzadko w wielu wersjach: już w rok po publikacji oryginału w Paryżu wyszedł drukiem w Londynie pierwszy przekład angielski, pióra Johna Lockmana. Przekład ten otworzył długą listę kolejnych tłumaczeń i ich wznowień, dla
angielszczyzny kończącą się w 1889 roku. Załączony wykres pokazuje jednak, że
„œuvre inutile [dzieło nieużyteczne]”9 Prezydenta żyje w różnych przekładowych
i wydawniczych wcieleniach dużo dłużej.
Analiza danych bibliograficznych10 pozwala stwierdzić, że przed końcem stulecia XVIII w europejskim obiegu pojawia się prawie 50 publikacji (książek, druków
okolicznościowych, rzadziej czasopism) zawierających – jako tekst jedyny lub będący elementem szerszego zbioru – obcojęzyczny przekład Le Temple de Gnide,
dzieło tłumacza, którego tożsamość nie zawsze jest znana; oprócz nich funkcjonuje wtedy 15 edycji dwóch z trzech przekładów wewnątrzjęzykowych11. W większości

5
6
7
8

9
10
11

Określenie J.-F. d e L a H a r p e’ a (cyt. za: R. C a r o c c i, Due versioni poetiche del „Temple de
Gnide” di Montesquieu. „Studi di francesistica” 1980, s. 23).
Zob. Z. S i n k o, Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego oświecenia. Wrocław
1968, s. 261–262. – M a r t i n, op. cit.
C. R o s s o, Montesquieu. Hasło w: Dictionnaire des littératures de langue française. Sous la dir. de
J.-P. B e a u m a r c h a i s, D. C o u t y, A. R e y. T. 3. Paris 1987, s. 1671.
M a r t i n (op. cit., s. 10) wskazuje liczby skromniejsze: około 30 edycji w XVIII wieku, ponad 20
w stuleciu następnym, mniej niż 10 w XX wieku. Podkreśla wszakże, że poemat zyskał bardzo
wiele wydań opatrzonych ilustracjami, co było praktyką powszechną, z racji kosztów zarezerwowaną jednak najczęściej dla edycji kolejnych, kiedy potwierdziła się już handlowa atrakcyjność
dzieła (ibidem, s. 8, 10).
J. S t a r o b i n s k i, Montesquieu. Paris 1989, s. 13 (wyd. 1: 1953).
Wyniki obserwacji z autopsji z pewnością przyniosłyby bardziej szczegółowe doprecyzowania, mogłyby też zmienić przedstawione tu wstępne ustalenia.
Oprócz wierszowanych wersji Ch.-P. Colardeau i N.-G. Léonarda (zob. S k i b i ń s k a, op. cit.) – mam
tu na myśli także wierszowaną imitację J.-R. de Boisgelina de Cucé (1783).
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Wykres 1: Przekłady (w tym wznowienia) Le Temple de Gnide w ujęciu chronologicznym.
Opracowanie własne na podstawie danych zebranych przez C. Dornier12

przypadków mamy do czynienia z nowym tłumaczeniem utworu na ten sam język,
w 11 zaś – ze wznowieniem istniejącego przekładu. Uwzględniając to, możemy
stwierdzić, że jeszcze za życia autora powstaje 10 tłumaczeń obcojęzycznych, a po
jego śmierci (w 1755 r.) zaciekawienie dziełem nie tylko nie ustaje, ale rośnie: pojawiają się kolejne nowe wersje angielskie, niemieckie i włoskie oraz pierwsze
przekłady na języki szwedzki, rosyjski, polski i czeski.
Zainteresowanie wydawców zagranicznych trwa do połowy następnego stulecia, kiedy to ukazało się jeszcze 14 przekładów, w tym trzy pierwsze na Półwyspie Iberyjskim (dwa różne na język hiszpański, jeden na portugalski, w dwóch wydaniach), a także czeskie tłumaczenie Antonína Jaroslava Puchmajera, wydrukowane
w 1804 roku i dwukrotnie wznawiane (1836, 1880). W ostatnich dziesięcioleciach
XIX stulecia czytelnicy anglojęzyczni mogli sięgnąć po anonimowy przekład Le
Temple de Gnide w wydaniu ozdobionym m.in. XVIII-wiecznymi rycinami Noëla
Le Mire’a, włoscy zaś poznać nowe tłumaczenie prozą.
Odnotować należy także publikacje z ubiegłego stulecia: cztery książki ukazały się we Włoszech, jedna w Polsce. Wśród wydawnictw włoskich (zasadniczo to
wznowienia przekładów dawnych, w tym XVIII-wiecznej wersji wierszowanej Luigiego Rossiego) zwraca uwagę pozycja z 1910 roku, określona jako „prima edizione

12

Chodzi o części: Traductions oraz Adaptations et imitations (M 368–387). Dane ujęte w zestawieniu
Dornier uzupełniono o przekłady czeski i polski z 1995 roku.
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italiana scrupolosamente tradotta [...] [pierwsza włoska edycja ściśle przełożona
á...ñ]” (M 378), jednak bez wskazania tłumacza. Podobnie przekład polski13 jest
dziełem nowym, które – jak się wydaje – zamyka na razie translatorską serię Monteskiuszowej „bagatelki”; powinno stać się ono przedmiotem osobnego studium.
Nie można pominąć żywotności przekładów wewnątrzjęzykowych Le Temple de
Gnide: wierszowanych wersji „frywolnej” powiastki prozą, z których dwie (Charles’a-Pierre’a Colardeau i Nicolasa-Germaina Léonarda) ukazały się w tym samym roku
(1772), a trzecia – 11 lat później (Jean-Raymond de Boisgelin de Cucé, 1783). Dwie
pierwsze były przedmiotem licznych wznowień, także w XIX wieku; w sumie – odwołując się do danych z bibliografii Carole Dornier – ogłoszono je drukiem przynajmniej 27 razy.
Zwraca uwagę czas pierwszej publikacji obu tych wersji: lata siedemdziesiąte
XVIII stulecia to szczyt przekładowo-wydawniczej popularności utworu, o którym
już w 1760 roku można było przeczytać w „L’Année littéraire”:
je me garderai bien de dire que le Temple de Gnide est le chef d’œuvre de la nature; mais je pourrais
croire que c’est celui de l’art, et assurément, c’est le chef d’œuvre de l’esprit français [strzegłbym się przed
powiedzeniem, że Temple de Gnide jest arcydziełem natury; ale mógłbym uwierzyć, iż jest to arcydzieło
sztuki, a z całą pewnością arcydzieło francuskiego ducha]14.

Nadużyciem byłoby twierdzenie, że to zdanie miało bezpośredni wpływ na mnożenie się tłumaczeń i ich wznawianie, wzrost ich liczby w następnym dziesięcioleciu
jest jednak uderzający i może wart bliższego zbadania w europejskim kontekście
zmieniania się gustów czy zapotrzebowania na pewien rodzaj literatury15.
Istotną kwestią jest wskazywanie (lub nie) autorstwa utworu oryginalnego na
karcie tytułowej przekładu: mimo że czytająca publiczność szybko odkryła tożsamość twórcy Le Temple de Gnide, sam Monteskiusz oficjalnie się do swego „dzieła
nieużytecznego” nie przyznawał. Jego nazwisko pojawiło się jednak na karcie tytułowej drugiego wydania pierwszego angielskiego tłumaczenia, w roku 1753,
czyli jeszcze za życia Prezydenta. Zaskoczeniem zaś może być to, że nawet po wydrukowaniu powiastki w 3-tomowej edycji Œuvres Monteskiusza z 1758 roku jego
nazwisko nie zawsze występowało w publikowanych przekładach (11 przypadków).
Z kwestią zamieszczania na stronie tytułowej nazwiska autora dzieła łączy się
także kwestia informowania o autorstwie przekładu: nie zawsze można poznać
nazwiska tłumaczy Le Temple de Gnide. Pierwsze przekłady opatrzono informacjami, dzięki którym wiadomo, że już rok po opublikowaniu oryginału Lockman wydał
jego angielską wersję, a 20 lat później utwór można było czytać po łacinie dzięki
wysiłkom Michela Clancy’ego16, po niemiecku – dzięki Johannowi Nikolausowi

13
14
15

16

M o n t e s q u i e u, Świątynia w Knidos. W: Opowieści wschodnie. Przekł., oprac. L. S ł u g o c k i.
Łódź 1995.
É. F r é r o n, „Le Temple de Gnide”, par le Président de Montesquieu. „L’Année littéraire” 1760, t. 7,
s. 15. Cyt. za: M a r t i n, op. cit., s. 7.
Dossier zatytułowane Montesquieu d’Est en Ouest. Traduire Montesquieu en anglais, italien, hongrois,
polonais, russe (Études réunies par C. V o l p i l h a c - A u g e r. „Revue française d’histoire du livre”
2013, nr 134) „nie zauważa” Le Temple de Gnide.
Przekład ten został dołączony także do pierwszego tłumaczenia włoskiego, wydanego w Londynie
i Paryżu w 1749 roku.
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Goetzowi, na włoski zaś przełożył go Filippo Venuti. Jednak autorzy późniejszych
tłumaczeń nie zawsze są wskazani i w przypadku 19 tekstów nie wiadomo, czy są
to nowe przekłady anonimowe, czy wznowienia istniejących wersji, bez podania ich
autorstwa. Zauważyć należy, że wśród tłumaczy pojawiają się postaci, które znalazły później miejsce w historii literatury swojego języka, jak wspomniani już Lockman, Goetz czy Venuti, a także Salomone Fiorentino, Clemente Filomarino, Luigi
Rossi, Joquin Roca Cornet i Józef Szymanowski.
Elementem wyróżniającym przekłady niemieckie i włoskie jest liczba miejsc
wydania: Frankfurt, Hamburg, Lipsk, Karlsruhe, Getynga, Drezno, ale i Wiedeń
czy Strasburg dla pierwszych, Londyn–Wenecja, Padwa, Paryż, Ferrara, Florencja,
Bolonia, Rzym i Neapol dla drugich. Nie ma jasnej korelacji między osobą tłumacza
a miejscem lub wydawcą – tłumaczenia Goetza czy Fiorentina drukowane są w rozmaitych miastach – lecz także w tym samym mieście ukazują się różne przekłady
Le Temple de Gnide. Szczególnie interesujący przypadek stanowi zaś opublikowany
w 1782 roku przez książęcą drukarnię w Zweibrücken podwójnie anonimowy (bez
wskazania autorstwa Monteskiusza, ale też – tłumacza) utwór w języku niemieckim,
zatytułowany Der Tempel zu Gnidus, któremu towarzyszy tłumaczenie wierszowane na język włoski tekstu Colardeau (przypomnijmy: wierszowanego); nie podano
tłumacza. Dowodzi to, że również przekład wewnątrzjęzykowy może stać się ogniwem
w łańcuchu retranslacji i przyczyniać się do mnożenia rozgałęzionego „drzewa genealogicznego”, jakiemu dał początek „kaprys” autora traktatu O duchu praw...
Tytuł Der Tempel zu Gnidus nosi także przekład Johanna Friedricha Camarera
opublikowany w 1751 roku w Hamburgu i Lipsku przez wydawnictwo „Grund und
Holle” (wznowienie ukazało się 2 lata później w Getyndze). Przyciąga on uwagę informacją na okładce, że jest to dzieło autora Listów perskich (wskazanego z nazwiska
w przedmowie)17. Zastosowano tu zabieg przypominający przedruk Le Temple de
Gnide w Amsterdamie, w 1725 roku18. Co jednak istotniejsze – mamy tu do czynienia z pierwszym, o 20 lat wcześniejszym niż wersje Colardeau i Léonarda, wierszowanym tłumaczeniem poematu prozą Monteskiusza, opublikowanym jeszcze za
życia jego autora. Można by ten przekład potraktować jako wyraz przekonania o artystycznej wyższości formy wierszowanej nad prozą, expressis verbis wyłożonego
później przez Colardeau w przedmowie do jego wierszowanego tłumaczenia utworu.
Kilka wersji poddanych rygorom wersyfikacji pojawia się w kolejnych dziesięcioleciach w języku włoskim. W tym przypadku zwraca uwagę to, że cztery razy
przekład „erotycznego” dziełka19 (lub wybranych pieśni) wykorzystywany jest dla
uświetnienia ślubu20. Przyczyny predylekcji Włochów do tego właśnie utworu mo-

17

18
19
20

Der Tempel zu Gnidus. Von dem Verfasser der perstanischen Briefe. In gebundener Rede
J. F. C a m a r e r. Hamburg–Leipzig 1751, s. 4. Na stronie: https://reader.digitale-sammlungen.
de/de/fs1/object/display/bsb10098493_00006.html (data dostępu: 21 II 2021).
W tym wydaniu utwór poprzedzono notką, że jest on tego samego autorstwa, co wcześniejsze o 3 lata
Listy perskie.
Np. w publikacji M o n t e s q u i e u Il tempio di Gnido. Poemetto erotico (Trad. F. M a n g e l l i ) wydanej w Forlì w 1840 roku.
Tak w wersji przywołanej w przypisie 19, a wcześniej jeszcze w edycji Il tempio di Gnido M o n t es q u i e u (Trasportato in versi italiani, per occasione delle solenni nozze di S. E. signor conte Alessandro Barziza con S. E. la signora Andriana Berlenidis), która ukazała się w Padwie w 1771 roku.
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głyby stać się przedmiotem osobnych dociekań (podobnie – „archeologiczne” dochodzenie, czyjego autorstwa są wersje publikowane bez wskazania tłumacza,
a niekiedy i twórcy oryginału; niewykluczone, że podstawą przekładu mógł być
tekst Colardeau, jak to już sygnalizowano wcześniej).
Osobnej uwagi wreszcie domagałyby się wydania dwujęzyczne, w których zestawiane są dwa przekłady na różne języki (niekiedy też z tekstem oryginalnym) –
z jednej strony, można by je traktować jako wehikuł pozwalający na rozchodzenie
się treści utworu w rozmaitych interpretacjach, z drugiej zaś – jako miejsce rywalizacji tekstów różnych tłumaczy.
Na zakończenie tego przeglądu wspomnijmy jeszcze o rycinach towarzyszących
utworowi. Jak już powiedziano, sukces oryginału przejawiał się także w liczbie
kolejnych edycji opatrzonych ilustracjami; szczególnie zaznaczyły się tu wydania
z 1742 roku, a zwłaszcza 30 lat późniejsze, bibliofilskie, z rycinami Le Mire’a. Również edycje przekładów Le Temple de Gnide zawierają ilustracje, niektóre z nich zaś
wykorzystują właśnie prace paryskiego rytownika. Być może zasygnalizowana
wcześniej szczytowa liczba wydań i tłumaczeń ma związek z tą publikacją.
Le Temple de Gnide w suknię krojem polskim przebrana
Na tak zarysowanej mapie przekładów „romansu” barona de La Brède’a umieścimy
teraz dwa XVIII-wieczne utwory polskojęzyczne21, których książkowe wydania informują, że są efektem tłumaczenia dzieła Monteskiusza: anonimowy, prozą, Kościół
knidejski, oraz zaledwie 2 lata późniejsza Świątynia Wenery w Knidos, wierszowana, autorstwa Szymanowskiego22. Ukazały się w latach siedemdziesiątych stulecia XVIII i należą do szczytowej fali przekładów; wpisują się także w całkiem częste zjawisko retranslacji w Polsce23.
Kościół knidejski to zagadka – poczynając już od jego materialnej postaci,
czyli książki. O jej niewątpliwym istnieniu świadczą informacje na temat jej czterech egzemplarzy zachowanych w polskich bibliotekach: Bibliotece Śląskiej, Bibliotece Towarzystwa Naukowego w Płocku, warszawskiej Bibliotece Publicznej
i w Ossolineum 24. Na stronie tytułowej wolumenu pochodzącego z Ossolineum,

21

22

23

24

Mapa jest częścią „horyzontu translatorskiego”, w którym działali polscy tłumacze Le Temple de
Gnide. Termin odsyła do „zespołu czynników językowych, literackich, kulturowych i historycznych
wpływających na sposób myślenia, odczuwania i postępowania podmiotu tłumaczącego” (M. C h r ob a k, Optymizm Kandyda oraz inne problemy oświeconych tłumaczy. Kraków 2009, s. 10; tu także,
w rozdziale 1, charakterystyka horyzontu translatorskiego XVIII-wiecznych tłumaczy polskich).
Kościół knidejski. Z francuskiego pana d e M o n t e s q u i e u na ojczysty język wyłożony, oraz
nowymi przypiskami objaśniony. [Brak nazwiska tłumacza]. Lwów 1776 (dalej do pozycji tej odsyłam skrótem K. Liczby po skrócie oznaczają stronice). – Świątynia Wenery w Knidos. [Przeł.
J. S z y m a n o w s k i]. Warszawa 1778. Na stronie: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent
?id=510106 (data dostępu: 21 II 2021). (Wznowienia: Warszawa 1805; Parma 1807).
Odwołując się do danych w pracy J. R u d n i c k i e j Bibliografia powieści polskiej 1601–1800
(Wrocław 1964), można wyliczyć nie mniej niż 5 serii przekładowych, w tym Lizymacha Monteskiusza. Zob. też K. M. D m i t r u k, Przekład w kulturze literackiej polskiego oświecenia. Prowizorium
dokumentacyjne. W zb.: Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi. Red. J. R u s i n, K. M a c i ą g. Rzeszów 2005, s. 34–45.
Zob. R u d n i c k a, op. cit., s. 213.

ELŻBIETA SKIBIŃSKA

Cudzoziemskie przypadki pewnej „bagatelki”

215

wykorzystanego w tej pracy, znajdują się dwie odręczne notatki: nad ogólnikowym
wskazaniem miejsca wydania (?) „Lwów, i u księgarzy warszawskich” wpisano nazwisko „Dufour”, a pod nim – inną ręką i innym atramentem – „8 września 1783 _
Złotych 3, Florian Straszewski”. Nawet jeśli założyć, że ten drugi zapisek świadczy,
iż egzemplarz był własnością współtwórcy krakowskich Plant, nie wiemy, kto utwór
przetłumaczył, ani też kto rzeczywiście był jego wydawcą.
Według Bibliografii polskiej Karola Estreichera w adresie wydawniczym Kościoła knidejskiego podano: „W Lwowie, w księgarni warszawskiej [...]”, co sugeruje, że
pozycja ta była dostępna w księgarni lwowskiej 25. Najprawdopodobniej chodzi
o lwowską filię warszawskiej oficyny Jana Augusta Posera. Istnieje katalog księgarski z 1773 roku, w którym Poser reklamował edycje dostępne w jego księgarni
w Warszawie i Lwowie, mógł też działać we Lwowie w latach późniejszych. Potwierdzałby to zapis w Bibliografii polskich druków lwowskich Rudolfa Kotuli. Autor ten,
podając publikacje wydane w Warszawie i Lwowie, umieszcza Kościół knidejski pod
nazwiskiem Posera26. Poser mógł być również nakładcą, sfinansować edycję i sprzedawać w swoich księgarniach – warszawskiej i lwowskiej27.
Jednak zapis w katalogu starych druków Ossolineum, podobnie jak ten w bibliografii Jadwigi Rudnickiej, skłania do wniosku, że lwowski adres wydawniczy
w Kościele knidejskim jest fałszywy, w rzeczywistości miejscem druku miałaby być
Warszawa, oficyna Dufoura. Potwierdzałaby to też notka w opisie bibliograficznym
wymienionej publikacji Estreichera: według krakowskiego księgarza Ignacego Grebla egzemplarz Kościoła knidejskiego wyszedł w Warszawie w 1776 roku. Można to
uznać za prawdę, jeśli wziąć pod uwagę przypadek „kreatywności” Dufoura omówiony przez Józefa Szczepańca:
Piotr Dufour wydawszy książkę Piotra Łobarzewskiego, postanowił upozorować jej nielegalny przedruk, aby w ten sposób wywołać większe zainteresowanie społeczeństwa tą pozycją, co miało mu zapewnić większy i szybki dochód. Postanowił zatem zmienić pierwotną kartę tytułową, na nowej wycofać
własny adres wydawniczy, a zamieścić fikcyjne miejsce druku: Lwów, miasto odcięte od kraju po
pierwszym rozbiorze, które skupiało wielu rzeczywistych przedrukiwaczy28.

Porównanie karty tytułowej Kościoła knidejskiego ze zmienioną kartą tytułową
książki Łobarzewskiego wykazuje ich uderzające podobieństwo: przejawia się ono
zwłaszcza w zastosowaniu identycznego drzeworytowego ozdobnika przedstawiającego dwa putta, z których jedno podaje drugiemu wieniec laurowy. Winiety zaś
obrazujące postaci ludzkie, przede wszystkim putta w otoczeniu naturalnej roślinności, to motyw dość charakterystyczny dla większości książek oficyny Dufoura29.
25
26
27

28
29

Montesquieu, Karol de Secondat. Hasło w: K. E s t r e i c h e r, Bibliografia polska. T. 22. Kraków
1908, s. 542.
R. K o t u l a, Bibliografia polskich druków lwowskich XVI–XVIII wieku. Lwów 1928, poz. 1932.
O działalności J. A. Posera we Lwowie zob. H. R u s i ń s k a - G i e r t y c h, Kultura książki polskiej
we Lwowie w okresie oświecenia. Wrocław 2018, s. 174. Od autorki zaczerpnęłam także inne informacje o możliwych miejscach wydania Kościoła knidejskiego, za które chciałabym jej tu podziękować.
J. S z c z e p a n i e c, Reedycje tytułowe druków w Polsce XVIII wieku. Zarys problematyki i bibliografia. „Ze Skarbca Kultury” 1957, z. 1, s. 106.
Zob. A. S k r z y p c z a k, Książka piękna w dorobku drukarń warszawskich. „Acta Poligraphica”
2013, nr 2, s. 97.
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Uznanie pierwszego polskiego przekładu dziełka Monteskiusza za przedmiot kolejnej mistyfikacji otwiera miejsce dla poszukiwań mechanizmów rządzących wzbogacaniem polskiego repertuaru za pomocą przekładowego importu, ale też praktyk
wydawniczych w końcu XVIII wieku.
Milczy na temat Kościoła knidejskiego Danuta Hombek w opracowaniu poświęconym ogłoszeniom prasowym w XVIII wieku. Pojawia się w nim jednak fragment
listu Jeana-Baptiste’a Dubois de Jancigny, zamieszczonego w „Le Journal littéraire
de Varsovie”, w którym autor zachęca do lektury późniejszego „trafnego naśladownictwa Le Temple de Gnide po polsku”30.
W czasopiśmie znajduje się także omówienie przez Dubois de Jancigny dotyczące owego przekładu; autor wzmiankuje nawet dwa (!) tłumaczenia prozą; mogły one
„podobać się tym, którym nieznane były piękności oryginału, czekające na zręczniejszego imitatora ku przyjemności tych, którzy rozumieją oba języki”31. Nie padają
jednak ani tytuł, ani nazwisko czy inny element, pozwalające na identyfikację którejkolwiek z owych prozatorskich wersji, brak zaś jakichkolwiek tropów w piśmiennictwie czy bibliotecznych katalogach na temat ewentualnego drugiego wzmiankowanego przekładu stawia pod znakiem zapytania jego istnienie. Ale może jest to
wskazówka, że to samo tłumaczenie dzieła wydał Dufour pod inną okładką.
Klasyczna dziś rozprawa Władysława Smoleńskiego wymienia Kościół knidejski
i Świątynię Wenery w Knidos, podobnie – monografia Zofii Sinko, która wskazuje,
że przypuszczalną przyczyną zapomnienia o istnieniu Kościoła knidejskiego jest
nieudolność przekładu prozą32. Posłużył on jednak jako podstawa komentarza
w pracy Jadwigi Warchoł:
Przekład ten, począwszy od wiernie przetłumaczonej przedmowy autora, ściśle odpowiada francuskiemu oryginałowi toteż, wskazując na prawidłowości ówczesnego systemu języka polskiego i jego
literackiej odmiany, pozwoli uchwycić szczególne cechy poetyckiego stylu w przekładzie Szymanowskiego 33.

Niewiele o Kościele knidejskim pisze Paweł Matyaszewski, który zauważa, że
anonimowy tłumacz zachował strukturę oryginału, łącznie z przedmową z 1725 ro-

30
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Cyt. za: D. H o m b e k, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 6: Czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie 1753–1794. Kraków 2016, s. 266 (poz. 11165). Inny
anons dotyczący przekładu Szymanowskiego też pomija milczeniem Kościół knidejski: „Wyszła
świeżo z druku książka pod tytułem: Świątynia Wenery w Knidos. Jest to jedno z dzieł starożytności w manuskrypcie greckim od jednego posła francuskiego kosztownie wypłacone i do Francji
przywiezione. Wytłumaczył je na prozę francuską prezydent Montesquieu. Przełożone jest teraz na
polski język. Edycja onego z charakteru jak najstaranniej dobranych i dobrego papieru osobliwie
jest piękna” (cyt. jw., t. 4, cz. 1 á2000ñ, s. 185, notka 807). Zwraca tu uwagę podtrzymywanie
mistyfikacji związanej z rolą Monteskiusza.
J.-B. D u b o i s d e J a n c i g n y, [omówienie przekładu Le Temple de Gnide Monteskiusza]. „Le
Journal littéraire de Varsovie” 1778, z. 1. Cyt. za: R z a d k o w s k a, op. cit., s. 135.
W. S m o l e ń s k i, Monteskiusz w Polsce wieku XVIII, nadto fragment pamiętnika autora i zupełna
bibliografia jego pism. Warszawa 1927, s. 56. – Z. S i n k o, Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego oświecenia. Wrocław 1968, s. 261.
J. W a r c h o ł, Powiastki Woltera w polskim oświeceniu. Przekład czy adaptacja? Niepublikowana
rozprawa doktorska pod opieką E. R z a d k o w s k i e j. Warszawa 1980, s. 47. Autorce dziękuję za
udostępnienie rękopisu.
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ku, a tekst opatrzył licznymi objaśnieniami, „elementarnymi, wręcz »szkolnymi«,
tak jakby ich autor wątpił w klasyczne wykształcenie swoich czytelników”34.
Niewątpliwie zza tych komentarzy wyłania się odbiorca i poziom jego – zakładanej przez tłumacza i/lub wydawcę – wiedzy. Ale przypisy, sygnalizowane już na
stronie tytułowej („nowymi przypiskami objaśniony”), to nie tylko technika przekładowa, to także miejsce, w którym najbardziej ujawnia się subiektywizm tłumacza:
To właśnie tłumacz, kiedy opatruje tekst przypisem, nie tylko decyduje o tym, które elementy
tekstu głównego uzna za „godne” lub wymagające objaśnienia, ale też w objaśnienie to wpisuje własną
hierarchię ważności rzeczy (w postaci informacji wyselekcjonowanych do umieszczenia w przypisie),
a niejednokrotnie również własne oceny zjawisk [...]. W ten sposób przypis tłumacza staje się polem
ujawniania się jego niezależności – wolności autora przekładu35.

Jednak przede wszystkim przypisy to wynik przyjętych założeń tłumacza, regulowanych przez czynniki składające się na horyzont translatorski.
W drugiej połowie XVIII wieku ich stosowanie przez tłumaczy wchodziło w obręb szerszego zjawiska – opatrywania bogatymi „przypiskami” czy „objaśnieniami”
nie tylko dzieł naukowych, lecz i literackich, a nawet korespondencji36; stanowiły
one swoistą formę edukacji odbiorcy, polegającą głównie na dodaniu informacji
i eksplikacji, które ułatwiały zrozumienie tekstu. Przebadanie przypisów zastosowanych przez polskich tłumaczy pokazało, że i oni poddawali się „modzie”, jednak
ich podporządkowanie się jej było nierównomierne i niesystematyczne, wyjaśnienia
zaś nierzadko pełniły funkcje odmienne niż edukacyjna i stanowiły miejsce wyrażania własnych poglądów37.
Na tle innych przekładów widać, że nieznany autor Kościoła knidejskiego przypisy stosował szczególnie chętnie: na 115 stronicach in octavo znajduje się ich 85.
Większość komentarzy – nierzadko obszernych „streszczeń” – to przypomnienie
postaci mitologicznych, ich losów, a także relacji między nimi (np.: „Kupido albo
[M]iłostek[.] Syn Marsa i Wenery, Bożek rozkoszy, usługował matce w interesach
miłości”, K 40). Oprócz tego częste są informacje geograficzne, jak widać już od
pierwszych zdań:
[tekst:]
Knida (1) jest słodszym dla Wenery (2) pobyciem niżeli owa Paphos (3) i Amathonte (4) [...].
[przypisy:]
(1) Knida albo Gnida[.] Miasto w Karyi, czyli w Dorydzie.
(2) Wenus[.] Bogini miłości, opiekunka nierządów, wszeteczeństwa matka.
(3) Paphos[.] Miasto na wyspie Cypru, poświęcone Wenerze.
(4) Amathonte albo Amathusa[.] Miasto na wyspie Cypru. [K 9]

34
35
36
37

P. M a t y a s z e w s k i, Tłumaczenia dzieł Monteskiusza w Polsce w XVIII wieku. „Wiek Oświecenia”
2013, s. 30.
E. S k i b i ń s k a, O przypisach tłumacza: wprowadzenie do lektury. W zb.: Przypisy tłumacza.
Red. E. S k i b i ń s k a. Wrocław–Kraków 2009, s. 19.
Zob. B. M a z u r k o w a, Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle
porównawczym). Katowice 1993, s. 101–102.
Zob. E. S k i b i ń s k a, Przypisy tłumacza w osiemnastowiecznych polskich przekładach francuskich
powieści. W zb.: Przypisy tłumacza.
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W kilku przypadkach pojawił się element aktualizujący: „Lemnos[.] Wyspa na
Archipelagu, nazywa się teraz Stalimene” (K 73); interesujące są także elementy
dotyczące sposobu przedstawiania bohaterów: „Junonę malują powszechnie w postaci damy poważnej” (K 59).
Nie tylko przypisy służą redukowaniu obcości prezentowanych treści. Tłumacz
stosował spolszczone nazwy niektórych starożytnych bogów (Wenera, Miłostek
wymiennie z Kupidynem), dla wskazania zaś boskich godności czy funkcji odwoływał się do realiów polskich (np. Pytia to „Ksieni Apollina” áK 37ñ). Również tytułowemu określeniu świątyni knidyjskiej słowem „kościół” (konsekwentnie stosowanym
w całym utworze, dwa razy tylko zastąpionym przez „świątnicę”), a uroczystości ku
czci Wenus – „nabożeństwo”, można przypisać taki udomowiający cel38.
Ewentualne zadanie zbadania wartości artystycznej przekładu przekracza ramy
tego studium. Być może jego wyniki zmieniłyby powtarzane przekonanie o słabości
tekstu: zasygnalizować tu należy zachowanie efektu uzyskanego w oryginalnym
opisie pałacu Wenus dzięki zastosowaniu powtarzającej się 7 razy nieosobowej
konstrukcji „on voit” (M 10–14), tłumaczonej systematycznie jako „widać”; z serią
tą kontrastuje niejako podsumowujące stwierdzenie głównej postaci poematu: „J’ai
vu tout ce que je décris. J’ai été à Gnide [...]” (M 22), oddane jako „Widziałem to
wszystko cokolwiek opisałem. Byłem w Knidzie [...]” (K 35).
Z pewnością zaś trzeba skorygować zdanie, że podstawą przekładu jest edycja
z 1725 roku opatrzona Préface39. Zestawienie przedmowy przetłumaczonej i obu
przedmów oryginalnych: z 1725 roku i z 1742 roku, wskazuje wyraźnie, że mamy
do czynienia z tą drugą. W polskim tekście brak charakterystyki greckiego utworu,
przełożonego jakoby na francuski, która znajdowała się w pierwszej Préface, a zniknęła w późniejszej; w wersji polskiej występują zaś elementy, które pojawiły się
dopiero w wydaniu z 1742 roku: pochwała oryginału, aluzje do niechętnego przyjęcia przez krytyków, oddanie utworu pod osąd „głów wykwintnie utapirowanych”
(K 8), życzenie, by dzieło podobało się płci pięknej – nie istniejące w edycji wcześniejszej. W omawianym przekładzie zabrakło jednak ostatniego akapitu tej przedmowy, zawierającego wzmiankę o zamiarze napisania książki, mającej objąć
wszystko, co wiadomo o metafizyce, polityce i moralności, i o tym, o czym wielcy
myśliciele zapomnieli powiedzieć w dziełach już istniejących, a dotyczących owych
nauk. Być może tłumacz uznał, że ta gra Monteskiusza z krytyką nie zostanie zrozumiana przez polskich czytelników40. A raczej czytelniczki? Przegląd zawartości
przypisów pokazał, że projektowany przez tłumacza odbiorca wielu mitologicznych
historii nie zna się także na geografii, nie widuje wielu prac malarskich przedstawiających sceny antyczne. „Frywolna” treść jednak prawdopodobnie nie jest kierowana do uczniów. Może więc to panie są adresatkami przekładu, zgodnie z życzeniem

38

39
40

T. K o s t k i e w i c z o w a (Horyzonty wyobraźni. Warszawa 1984, s. 330–331) interpretuje użycie
słowa „kościół” w tytule wiersza F. D. Kniaźnina Kościół Temidy jako wynik skłonności do „wprowadzenia w krąg wyobrażeń i przedstawień poetyckich takich składników, które oswajają przejmowane dziedzictwo [antyczne] i czynią z niego naturalną podstawę doświadczeń, wiedzy o świecie
i wrażliwości twórców i czytelników poezji” (ibidem, s. 331).
Tak twierdzi M a t y a s z e w s k i (op. cit., s. 30).
O przedmowach do utworu więcej zob. S k i b i ń s k a, Osobliwe przypadki pewnej „bagatelki”.
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(przejętym z oryginału): „Co się tycze płci pięknej [...], życzę z całego serca, ażeby
to dzieło im podobało się” (K 8).
Niewątpliwie podobało się i czytelnikom, i krytykom dzieło drugiego tłumacza
Le Temple de Gnide. Ujęty w rygory wiersza tekst Szymanowskiego był przedmiotem
pochwał jemu współczesnych (poczynając od wzmiankowanego już anonsu w „Journal littéraire”); jako ich syntezę potraktować można słowa Stanisława Kostki Potockiego:
Świątynia Wenery w Knidos stanowi epokę w literaturze polskiej, jeśli dzieła nie z ich ogromu, lecz
z doskonałości i toku cenić należy; śmiem bowiem powiedzieć, że co do dokładności i wdzięku wiersza
polskiego nie ustępuje żadnemu, co do delikatnego i czułego toku – jest jedyny w swoim rodzaju [...].
[Szymanowski] Obdarzył, zbogacił, dopełnił język ojczysty, otworzył nowe pole literaturze polskiej,
a bystrym talentu lotem uniesionym, dosięgnął szczytu wynalazku swego41.

Potocki podkreśla to, co zapewne przesądziło o tym, że w przekładowej historii
literatury polskiej Świątynia Wenery w Knidos całkowicie przesłoniła poprzednie
tłumaczenie. Jest ona tworem języka polskiego, którego jakość artystyczna zatarła
przekładowe pochodzenie: to dzieło polskiego poety, a nie francuskiego pisarza. Te
walory sprawiły, że posłużyło ono Puchmajerowi za wzór, kiedy sam podjął się
przyswojenia Le Temple de Gnide językowi czeskiemu; jak wyjaśnia w przedmowie
do tłumaczenia: spośród wersji, które znał (francuskich, włoskiej, trzech niemieckich), jako najwyborniejszą potraktował tę, o której Franciszek Kniaźnin mówi, iż
„honor czyni literaturze polskiej”42. Podany przykład ilustruje jeszcze inny aspekt
swobodnego stosunku do autorstwa i odrębności czy „tożsamości” tekstów, panującego w Republice literackiej, tym razem związanego z wyborem podstawy tłumaczenia.
Ta kwestia dotyczy także przekładu Szymanowskiego.
Od połowy XIX wieku zadomowiła się w pracach historyczno-literackich opinia, która dotrwała
nawet do najnowszych opracowań bibliograficznych, że Szymanowski opierał się na [...] parafrazie
Colardeau.

– pisze Jadwiga Warchoł43, odwołując się do rozprawy Smoleńskiego, który notuje:
„W [roku] 1778 u Dufoura tenże utwór pt. Świątynia Wenery w Knidos, za przykładem wybitnego poety francuskiego Karola Piotra Colardeau odtworzony [został]
wierszem przez Józefa Szymanowskiego [...]”44. Powtarzają tę hipotezę Jadwiga
Ziętarska i Zofia Sinko45.
Być może pomysł oddania wierszem Le Temple de Gnide rzeczywiście inspiro-
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44
45

S. K. P o t o c k i, Pochwała Józefa Szymanowskiego. W zb.: Polska krytyka literacka (1800–1918).
Materiały. T. 1. Red. J. Z. J a k u b o w s k i. Tom przygot. J. K r z y ż a n o w s k i, Z. L i b e r a,
E. W a r z e n i c a. Warszawa 1959, s. 25–26. Zob. też S i n k o, op. cit., s. 262–264.
Cyt. za: A. J. P u c h m a j e r, Předmluva k „Chrámu Gnidskému” Karla Sekondáta Montesquieu.
W: J. L e v ý, České theorie překladu. Praha 1957, s. 317.
W a r c h o ł, op. cit., s. 47.
S m o l e ń s k i, op. cit., s. 56.
Zob. Z i ę t a r s k a, op. cit., s. 204: „Szymanowski korzystał, jak się zdaje, z wierszowanej przeróbki Le Temple de Gnide pióra Ch. Colardeau”. – S i n k o, op. cit., s. 262: „Pomysł tłumaczenia
Świątyni wierszem mogła nasunąć Szymanowskiemu rymowana przeróbka Ch. P. Colardeau”.
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wany jest istnieniem rymowanych przekładów francuskich dzieła; ale przypomnijmy, że nie stanowiły one pierwszych wersji artystycznie „uświetniających” prozatorski utwór Prezydenta. Natomiast porównanie wstępu Do czytelnika46 z obiema
przedmowami oryginalnymi oraz z perytekstami Léonarda i Colardeau pokazuje,
że realizuje on obserwowane od początku XVIII stulecia podstawowe założenia
gatunku określanego jako „przedmowa tłumacza”47: zawiera przedstawienie oryginału, pochwałę autora i dzieła, uzasadnienie wyborów tłumacza; jednocześnie zaś
ujawnia się w tym wprowadzeniu hybrydowa natura wypowiedzi, w której łączą się
zdania Monteskiusza i własne sądy Szymanowskiego.
Wstęp Do czytelnika zaczyna się od wskazania pochodzenia tekstu: przypomnienia historii greckiego rękopisu, zakupionego przez francuskiego posła do
Porty Otomańskiej, który był podstawą „wdzięcznie prozą ułożonego dzieła pod
tytułem Świątnica Knidy”, znalezionego „Pomiędzy pismami Prezydenta Montesquieu [...]”48. Następny akapit jednoznacznie określa rolę Prezydenta-tłumacza:
Upewnia sam [Monteskiusz], że tłumaczenie jego jest wiernym, i że się usilnie starał o dokładne
w autorze piękności wyłuszczenie, tych wdzięków najmniej u siebie nie ceniąc, których w oryginale nie
znalazł49.

Podkreślić trzeba sposób przytoczenia: o ile wskazanie autora („Upewnia sam”)
jest jasne, o tyle źródła jego wypowiedzi czytelnik nie pozna. „Analityk” przedmowy dojdzie łatwo, że mamy tu do czynienia ze streszczeniem akapitu występującego w obu Préfaces. Natomiast wcześniejsze przytoczenie: „Romans ten (tak go
sam w przedmowie swojej nazywa) [...]”50, nie pozostawia wątpliwości, że chodzi
o Préface z 1742 roku; to w niej znajduje się zdanie „Ce petit roman est une espèce
de tableau, ou l’on a peint avec choix les objets les plus agréables” (M 392)51. Podkreślenie zaś, że sam autor tak nazywa swój utwór, należałoby potraktować jako
wyraz świadomości wagi przynależności gatunkowej i istniejących wątpliwości co
do wartości artystycznej „romansu”52.
O ile dalszy ciąg tego fragmentu przedmowy z 1742 roku mógł prawdopodobnie
posłużyć za podstawę rozwiniętej charakterystyki „romansu” w perytekście Szymanowskiego: „Przyjemne i choć w żywych kolorach obrazy, z skromną zawsze delikatnością odmalowane, tkliwe niewinnej duszy uczucie z wdzięczną wyrażone
szczerością [...] są zaletą dzieła najcelniejszą”, o tyle pochwała Monteskiusza-tłumacza należy bez wątpienia do polskiego poety: „Dzieło to do tego punktu zdaje się
mieć wartość oryginału, iż trzeba ślepo koniecznie ostrzeżeniu samego Montesquieu

46
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Warto nadmienić, że w wydaniu ujętym w Pismach J. S z y m a n o w s k i e g o (Lipsk 1836) przedmowa zatytułowana jest Tłumacz do czytelnika.
Zob. S k i b i ń s k a, Osobliwe przypadki pewnej „bagatelki”.
Świątynia Wenery w Knidos, s. [1]. Zwraca uwagę przełożony tytuł utworu, odmienny od tytułu
nadanego przez Szymanowskiego własnemu przekładowi: „Świątnica” (słowo użyte w przekładzie
prozą) „ustępuje” „Świątyni”, a dodanie Wenery można uznać za chęć redukcji obcości.
Ibidem.
Ibidem.
Przekład S ł u g o c k i e g o (M o n t e s q u i e u, Świątynia w Knidos, s. 23): „Ta powiastka jest pewnego rodzaju obrazem, na którym namalowano wybór najprzyjemniejszych rzeczy”.
Zob. więcej na ten temat: S i n k o, op. cit., s. 46 n.
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wierzyć, żeby wziąć [je] za tłumaczenie”53. Nie sposób tu nie zauważyć „mrugnięcia
okiem” – aluzji do mistyfikacji dokonanej przez francuskiego pisarza, która w 1778 roku musiała być już znana nie tylko nad Sekwaną.
Wreszcie ostatni akapit tego krótkiego wprowadzenia przynosi spełnienie wymogów gatunku: wyjaśnia przyczynę podjęcia się tłumaczenia („Powaby te z niewymownym ode mnie uczute smakiem były mi [tj. Szymanowskiemu] pochopem
do przełożenia pisma na ojczysty język”); wskazuje powód najważniejszej decyzji
translatorskiej („Rzecz sama i krój dzieła do poematu zbliżający się były pobudką
do rymopismu”); zawiera prośbę o przychylność czytelników i pobłażliwość dla
niedoskonałości przekładu („Trudność wyrównania wdziękom oryginału niech
czytającym będzie sprawiedliwym powodem do łaskawego wadom niniejszej zabawki pobłażenia”)54.
Ta szczupła i dość konwencjonalna przedmowa Szymanowskiego, niemal w całości tu przytoczona, nie ma nic wspólnego z obszerną wypowiedzią Colardeau,
zawierającą – przypomnijmy – elementy refleksji teoretycznej. Nawet decyzja tłumaczenia wierszem jest w obu przedmowach oparta na odmiennych przesłankach.
Innym elementem osłabiającym hipotezę o związku Colardeau–Szymanowski
jest zakończenie utworu: przekład polski zachowuje tu oryginalny zamysł Monteskiusza, gdy tymczasem Colardeau, uznając, że w dziełku „du genre érotique et de
pur agrément [w rodzaju erotycznym i służącym tylko zabawie]” niemożliwe jest
pozostawienie ostatniego słowa wstydliwości czy obyczajności, w istotny sposób
zmienia jego zakończenie: w jego wersji nie cnota triumfuje, ale pożądanie cielesne 55.
Komparatysta i translatolog Alexis Nouss zastanawia się:
que sait-on de la traduction? Voilà un bien étrange objet (épistémologique). À vrai dire, elle me semble
avoir tout d’un objet non identifié, et même volant, OVNI à part entière: parcourant les disciplines, les
effleurant sans jamais s’y poser [...] [cóż wiemy o przekładzie? To przedziwny przedmiot (epistemologiczny). Prawdę mówiąc, ma on – moim zdaniem – wszystkie cechy przedmiotu niezidentyfikowanego,
a nawet latającego, UFO pod każdym względem: przebiega przez dyscypliny, muska je, ale nigdzie nie
ląduje á...ñ]56.

Obserwacje przekładowych losów dzieła sytuującego się na marginesie twórczości autora traktatu O duchu praw potwierdzają nie tyle „dziwność” tłumaczenia
jako przedmiotu epistemologicznego, ile pożytki płynące z wielodyscyplinowego
podejścia. Połączenie badań bibliograficznych, historii książki i porównania tekstów

53
54
55

56

Świątynia Wenery w Knidos, s. [2], [1–2].
Ibidem, s. [2].
Wyjaśnia to Ch.-P. C o l a r d e a u (Préface. W: Le Temple de Gnide. Mis en vers par Ch.-P. C o l a rd e a u. Amsterdam–Paris 1772, s. XV): „Pan de Montesquieu [...] doprowadziwszy te dwie postaci
do lasku, odmalowanego najbardziej kuszącymi kolorami rozkoszy, kończy tę żywą scenę triumfem
cnoty i rozczarowaniem pasji. Przyznaję, że nie mogłem posunąć się w swych skrupułach aż do
takiego umiarkowania. Odmalowawszy walkę atakującego Amora i opierającego się wstydu, bez
obawy wskazałem szybko – przeciwnie niż to zrobił pan Montesquieu – zwycięstwo pierwszego
i klęskę drugiego. [...] Uznałem, że takie było jedyne i prawdziwe rozwiązanie poematu”.
A. N o u s s, La Traduction comme OVNI. „Meta” 1995, nr 40, s. 335.
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oryginalnych oraz tłumaczeń nie tylko pozwoliło na wyjaśnienie wątpliwości dotyczących XVIII-wiecznych polskich wersji Le Temple de Gnide; przyniosło także
pewne stwierdzenia – wspólne i dla nich, i dla innych europejskich przekładów
„bagatelki” – na temat statusu tłumaczeń w kulturze docelowej, a przede wszystkim
zjawiska seryjności przekładu.
Wyniki analizy danych bibliograficznych zespołu publikacji, które tworzą
„drzewo geneaologiczne” Le Temple de Gnide, pokazują, że zjawisko retranslacji
wpisuje się w szersze mechanizmy działające w europejskim życiu literackim XVIII
i części XIX wieku. Teksty – zarówno oryginały, jak i przekłady – traktowane były
w obrębie République des Lettres jako własność wspólna. Sprzyjała temu geografia polityczna i nieukonstytuowanie się jeszcze państw narodowych: przejawiało
się to w krążeniu zarówno utworu oryginalnego, jak i konkretnych tłumaczeń
między wydawcami/drukarzami działającymi w miastach, także poza granicami
danego kraju, albo w międzynarodowej współpracy wydawców (edycje z dwoma
miejscami: Londyn–Paryż, Londyn–Wenecja; pomijamy tu funkcjonowanie wydań
korsarskich). Innym uwidocznieniem tego zjawiska jest współistnienie kilku tłumaczeń na ten sam język wydanych w wielu miejscach: dotyczy to przede wszystkim przekładów niemieckich i włoskich, czyli na języki używane w różnych księstwach czy królestwach, których zjednoczenie dopiero miało nastąpić.
Odmienną kwestię stanowi to, że ta „międzynarodowa współpraca” twórców
i wydawców w XVIII-wiecznej Republice literackiej oparta jest na zasadach innych
niż dzisiejsze mechanizmy ochrony praw autorskich zapoczątkowane konwencją
berneńską z 1886 roku. Niewykształcone jeszcze pojęcie autorstwa i jego praw
(przede wszystkim w aspekcie twórczym czy intelektualnym, choć i strona ekonomiczna ma tu znaczenie) oraz niska świadomość konieczności ich ochrony sprzyjały bowiem mnogości translacji i retranslacji. Przejawiało się to w niezauważaniu
„odrębności” czy autonomii dzieł, które mogły praktycznie bez ograniczeń podlegać
przekładom albo „doskonalącym przeróbkom”, służącym określonym celom estetycznym. Widoczne było także na okładkach, na których często brak wskazania
autora oryginału (w omawianym przypadku działo się tak rzadko, ale trzeba zauważyć, że nazwisko Monteskiusza mogło już stanowić „gwarancję jakości”, w konsekwencji zaś – zapewniać większe zainteresowanie nabywców) czy tłumacza. Jego
anonimowość mogła być też skutkiem panującego na początku XVIII stulecia
przekonania o niskiej wartości jego pracy, a także wciąż aktualnego na przełomie
XVIII i XIX wieku uznawania jej za „gorszą siostrę” pracy literackiej.
Losy Le Temple de Gnide potwierdzają wreszcie słuszność postulatu, by w badaniach zjawiska retranslacji odwoływać się do świadectwa empirycznych danych
z poziomu makro i sytuować indywidualne przypadki w szerszych kontekstach
literackich, kulturowych i historycznych57.

57

Zob. K. K o s k i n e n, O. P a l o p o s k i, New Directions for Retranslations Research: Lessons Learned from the Archaeology of Retranslations in the Finnish Literary System. „Cadernos de Tradução”
2019, nr 1 (January). Na stronie: https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/2175-7968.2019v39n1p23/38239 (data dostępu: 4 III 2021).
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THE (MIS)FORTUNES OF A CERTAIN “TRIFLE” IN A FOREIGN LAND
ON THE POLISH TRANSLATIONS OF MONTESQUIEU’S
“LE TEMPLE DE GNIDE” (“THE TEMPLE OF GNIDOS”) IN THE 18TH CENTURY
This article traces the (mis)fortunes of the Polish translations of Montesquieu’s Le Temple de Gnide (The
Temple of Gnidos), analysed as a translational series in a comparative framework. This prose poem,
now somewhat forgotten, in the 18th century was considerably popular with readers, publishers and
translators. Its various editions and translations published throughout Europe outnumbered those of
any other work by Montesquieu. A bibliographical analysis of this poem’s translations published in
various languages and often forming translational series demonstrates how these (re)translations fitted
into the broader literary dynamics of the 18th and early 19th centuries. Back then, both original texts
and their translations were seen as a “shared property” of the translators, publishers, and writers who
made various “improvements” to cater for aesthetic tastes and ensure financial gains. This was also
true of the two 18th-century Polish translations of the poem. Comparing them with the source text sheds
some light on their publishers and the textual basis.
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O PIERWSZYCH PRZEKŁADACH KONSTYTUCJI 3 MAJA
Sensacja, jaką wzbudziła w Europie przyjęta 3 maja 1791 Ustawa rządowa, jest
rzeczą znaną, podobnie jak propaganda nowej Konstytucji przez jej twórców,
a przede wszystkim przez Stanisława Augusta1. Jednak choć od dawna wiadomo,
iż szybko pojawiły się edycje nowego prawa w językach obcych2, nikt nie poświęcił
owym przekładom większej uwagi. Przedmiotem tego artykułu jest właśnie próba
przyjrzenia się i porównania trzech najwcześniejszych (jak się wydaje) tłumaczeń
Konstytucji – na języki francuski, angielski i niemiecki. Każde z nich powstało
w innych okolicznościach, odmienna była historia ich funkcjonowania i zasięgu,
po trosze różny zresztą był także cel ich autorów. Różnice można zaobserwować
również w, by tak rzec, postawach translatorskich – stosunku do oryginału, ale też
i w jakości przekładu. Choć ważnym przedmiotem badań są tu teksty, niektóre
użyte w nich sformułowania, a nawet konkretne słowa, nie jest to analiza językoznawcza. Raczej będą to rozważania z pogranicza dziejów propagandy, historii idei,
historii języka politycznego i, w pewnym sensie, historii literatury – wszak Konstytucja 3 Maja, choć nikt tego nie dostrzegł, to jedno z bardziej udanych dzieł literackich polskiego oświecenia.
Nie tylko przekłady różnią się między sobą, odmienna jest także nasza wiedza
o nich. Najdokładniej znamy historię tłumaczenia angielskiego, którego na życzenie
króla podjął się polski przedstawiciel dyplomatyczny w Londynie Franciszek Bukaty, otrzymawszy wysłany 7 maja tekst Ustawy3. Praca, w której Bukatemu pomagał zapewne ktoś z jego angielskich przyjaciół, trwała krótko. Jak donosiło
ogłoszenie jej wydawcy, Johna Debretta4, edycja angielska ukazała się drukiem
31 maja5. Autora znamy także w przypadku tłumaczenia niemieckiego. Był nim
1
2
3

4

5

Zob. P. U g n i e w s k i, Między absolutyzmem a jakobinizmem. „Gazeta Lejdejska” o Francji i Polsce
1788–1794. Warszawa 1998, s. 81–89.
Notowała je już Bibliografia polska K. Estreichera.
S t a n i s ł a w A u g u s t, list do F. Bukatego, 7 V 1791 (Warszawa). Cyt. za: W. K a l i n k a, Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Dokumenta do historii drugiego i trzeciego podziału. Cz. 2.
Poznań 1868, s. 187.
Zob. anons z „The Morning Chronicle” (1791, nr z 30 V): „Tomorrow will be published an authentic
copy of the new constitution of Poland, established by the Revolution May 3, 1791, translated from
the Polish”.
New Constitution of the Government of Poland, established by the Revolution, the Third of May, 1791.
London 1791. Na stronie: https://books.google.pl/books?id=SdZhAAAAcAAJ&printsec=frontcove
r&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (data dostępu: 5 I 2021). Eg-
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Karol Glave Kobielski, który, co prawda, podpisał się pod swoim dziełkiem tylko
inicjałami „K. G.”, ale ofiarowując egzemplarz Stanisławowi Potockiemu, dedykację
opatrzył już nazwiskiem6. Tłumaczenie to do tej pory umykało bibliografom, nie
stanowi bowiem wydania samoistnego, lecz znajduje się w drukowanym przez Michała Grölla niemieckojęzycznym opisie wydarzeń 3 maja 1791. Przykładem jest
tu Karol Estreicher, który wymienił w swojej bibliografii książeczkę Glavego7, ale
nie zorientował się, że przekład Konstytucji z 1792 roku8 odnotowany przez niego
w innym miejscu jako anonimowy, w istocie był przedrukiem tłumaczenia jej fragmentu9. Data pierwszego wydania jest trudna do ustalenia, prawdopodobnie ukazało się ono stosunkowo szybko, bo opisy „rewolucji” polskiej budziły największe
zainteresowanie bezpośrednio po jej przeprowadzeniu, ale konkretnego potwierdzenia tej hipotezy nie ma10. Jeszcze mniej wiemy o najbardziej znanym, wydanym
u Piotra Dufoura przekładzie francuskim11. Przede wszystkim nie znamy jego autora, natomiast datę druku można ustalić dość dokładnie. W „Journal hebdomadaire de la Diète” ukazywał się ten przekład w odcinkach dopiero od początku
lipca12, ale już wcześniej, bo od 21 czerwca, drukowała go Gazeta Lejdejska13.
Ponieważ jest wysoce prawdopodobne, iż jej wydawca oparł się nie na edycji warszawskiej, ale na przedruku paryskim, który w tej sytuacji nie ukazał się zapewne
przed 15 czerwca14; biorąc pod uwagę szybkość poczty, druku itd., wolno sądzić,

6

7
8

9

10
11

12

13

14

zemplarze edycji pierwszej należą do rzadkości, znacznie częściej spotykane jest wydanie drugie.
Zob. też Constitution. Hasło w: Estr. XV–XVIII, t. 14, s. 376.
Die Regierungs-Ordnung. W: Geschichte der Pohlnischens Staats-Veranderung vom 3 May 1791.
Nach dem Pohlnischen Berichte der Warschauer National-Zeitung. Von K. G [l a v e]. Warschau
[1791?], s. 65–103. Na stronie: https://polona.pl/item/geschichte-der-pohlnischen-staats-veranderung-vom-3-may-1791-nach-dem-pohlnischen,MTE5Njc2OA/109/#info:metadata (data dostępu:
5 I 2021). Egzemplarz znajduje się w Bibliotece Wilanowskiej.
Glave Kobielski Karol Fryderyk. Hasło w: Estr. XV–XVIII, t. 17, s. 162.
Neue Konstitution von Pohlen, vom 3. May 1791. [Warschau?] 1792. https://polona.pl/item/neuekonstitution-von-pohlen-vom-3-may-1791,MzAwNjM2NA/4/#info:metadata (data dostępu:
5 I 2021). Zob. też Konstitution (Neue). Hasło w: Estr. XV–XVIII, t. 20, s. 35.
Glavego jako tłumacza Konstytucji wymienił za XVIII-wiecznymi czasopismami niemieckimi
H. W a h l e (Die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791 im zeitgenössischen deutschen Urteil. „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” 1971 át. 19ñ, z. 3 áSeptemberñ, s. 365).
Przedruk ukazał się latem w „Staatsanzeigen” (1791 át. 16ñ, z. 63. Na stronie: http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/1944381_016 (data dostępu: 5 I 2021).
Forme constitutionelle décrétée par acclamation dans la séance du 3. Mai, et sanctionnée à l’unanimité, dans la séance suivante du 5. Mai 1791. Varsovie 1791. Na stronie: https://polona.pl/item/
forme-constitutionelle-decretee-par-acclamation-dans-la-seance-du-3-mai-et-sanctionnee-a,NDE4
Njk3Nw/4/#info:metadata (data dostępu: 15 I 2021).
Chodzi o numery 26–30 (Juillet–Août) z 1791 roku (na stronie: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
cb32801406f/date1791.liste ádata dostępu: 5 I 2021ñ). Zob. też J. K o w e c k i, wstęp w: Konstytucja 3 Maja 1791. Oprac. J. K o w e c k i. Przedm. B. L e ś n o d o r s k i. Warszawa 1981, s. 57.
„Nouvelles extraordinaires de divers endroits” [Gazeta Lejdejska] 1791, nr 49, 21 VI. Na stronie:
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101076535705&view=1up&seq (data dostępu:
15 I 2021).
Forme constitutionelle décrétée par acclamation dans la séance du 3. Mai, et sanctionnée à l’unanimité, dans la séance suivante du 5. Mai 1791. D’après l’original imprimée à Varsovie. Paris 1791.
Na stronie:https://polona.pl/item/forme-constitutionelle-de-la-pologne-decretee-par-acclamationdans-la-seance-du-3-mai-et,OTAxOTY1OA/0/#info:metadata (data dostępu: 15 I 2021). Ówczesna
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że wersja Dufourowska wyszła nie później niż w połowie maja. Zdaje się to potwierdzać informacja w liście króla do Filippa Mazzeiego z 25 maja, iż do listu dołącza
„un exemplaire pour vous de la traduction de notre forme constitutionelle”15. Choć nie
napisano tam wprost, o jakie tłumaczenie chodzi, można odnieść wrażenie, że był
to właśnie druczek Dufoura.
Wspomniane wyżej przedruki pokazują, iż wszystkie trzy przekłady miały „dalsze życie”, a zatem spełniły swój podstawowy cel, jakim była propaganda Konstytucji i zarazem były odpowiedzią na zapotrzebowanie publiczności europejskiej na
dokładną informację o niej. Z tym że trzeba pamiętać, iż żaden z nich nie był dla
tej publiczności pierwotnym źródłem wiedzy o treści dokumentu. Wydarzenia
w Polsce, podobnie jak tekst nowego prawa, wywołały ogromne zainteresowanie już
od chwili, kiedy pierwsze wiadomości o nich dotarły za granicę16. Dość dokładne
ekscerpty z Ustawy rządowej, zapewne czerpane od polskich przedstawicieli dyplomatycznych, publikowały już w maju gazety międzynarodowe, prasa francuska
(około 25–30 maja) 17 i angielska (między 23–30 maja) 18. W to zainteresowanie
wpisały się także pełne tłumaczenia Konstytucji, acz w różnym stopniu. Największy
sukces odniósł chyba Bukaty. Co prawda, jego przekład był adresowany wyłącznie
do odbiorcy anglojęzycznego, a więc publiczność była dość ograniczona, za to reakcja bardzo żywa – świadczy o tym nie tylko drugie wydanie tłumaczenia19, ale też
fakt, że przekład został przedrukowany w wersji pełnej w trzech gazetach londyńskich, obszernie zaś streszczony jeszcze w dwóch20. Zważywszy, iż prasa londyńska
była źródłem informacji o sprawach zagranicznych dla całej Anglii, miał szansę
dotrzeć do bardzo szerokiej publiczności. Dzieje tłumaczenia Glavego nie są tak

15

16

17
18
19

20

seria bibliograficzna Feuille de correspondance de librairie (T. 1. Paris 1791, s. 76, poz. 483) odnotowała ukazanie się przedruku pod datą 26 VI 1791 (na stronie: https://babel.hathitrust.org/cgi/
pt?id=nyp.33433069133639&view=1up&seq=86 ádata dostępu: 15 I 2021ñ).
S t a n i s ł a w A u g u s t, list do F. Mazzeiego, z 25 V 1791. Odpis W. Ł u k a s z e w i c z. Bibl. Narodowa w Warszawie, BN akc. 11/356, s. 521 (na stronie: https://polona.pl/item/listy-do-filippomazei-ego-z-lat-1788-1791,MTY3NzQ5NzU/1/#info:metadata ádata dostępu: 24 II 2021ñ).
O reakcjach na Konstytucję 3 Maja zob. M. H a n d e l s m a n, Konstytucja 3 maja r. 1791, a spółczesna opinia publiczna we Francji. „Przegląd Historyczny” 1909 (t. 9). – A. Z a h o r s k i, Moniteur
lat 1789–1795 o sprawach polskich. Jw., 1966 (t. 57). – W a h l e, op. cit., – A. G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, Sensacja – informacja – komentarz. Londyńska prasa informacyjna o polskich „rewolucjach” 1791 roku. „Kwartalnik Historyczny” 2009, nr 3. – A. V u i l l e z, La Perception française
des affaires de Pologne (1791–1795). Praca magisterska napisana pod kier. E. D z i e m b o w s k i eg o na Université de Franche-Comté. Besançon 2015 (uprzejmie dziękuję za użyczenie mi jej przez
autora).
Zob. H a n d e l s m a n, op. cit., s. 85 n. – V u i l l e z, op. cit., s. 108 n.
Zob. G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, op. cit., s. 103.
Miało ono taki sam tytuł, jak pierwsze, z tym że z adnotacją „The second edition” (na stronie: https://
polona.pl/item/new-constitution-of-the-government-of-poland-established-by-the-revolution-thethird-of,MTEwOTI2Mw/7/#info:metadata ádata dostępu: 15 I 2021ñ). Ta właśnie edycja będzie tu
cytowana. Zachowano oryginalną pisownię XVIII-wieczną we wszystkich cytatach z obcojęzycznych
przekładów Konstytucji. W artykule przywołuje się następujące jej wydanie w języku polskim:
Konstytucja 3 Maja 1791. Na podstawie tekstu Ustawy rządowej z Archiwum Sejmu Czteroletniego
przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Oprac., wstęp A. G r z e śk o w i a k - K r w a w i c z. Warszawa 2018. Na stronie: http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/Konstytucja-3-maja_PL-v5.pdf (data dostępu: 15 I 2021).
Zob. G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, op. cit., s. 104.

228

materiały i notatki

dobrze zbadane. Wiemy jednak, że nie tylko wyszło drugie, osobne wydanie, choć
nie wiemy, gdzie się ukazało21, lecz także, iż pełna wersja książki Glavego, zawierająca zarówno Konstytucję, jak opis wydarzeń 3 maja, była dostępna dla czytelników niemieckich. Książkę sprzedawano i w Warszawie, i w Lipsku22. Że wzbudziła zainteresowanie, potwierdza fakt, iż powoływano się na nią w prasie 23,
a także iż z książki tej właśnie treść Konstytucji została in extenso przedrukowana
w Schlözerowskim „Staatsanzeigen”, z obszernym komentarzem wydawcy24.
Paradoksalnie, nie do końca sukcesem propagandowym była edycja francuska,
z racji języka potencjalnie adresowana do najszerszej publiczności. Co prawda, jej
tekst był drukowany w międzynarodowej Gazecie Lejdejskiej, a paryski przedruk
ukazał się stosunkowo szybko, być może z inicjatywy Mazzeiego, jednak w pewnym
sensie było to już za późno. Ogromne zainteresowanie wypadkami w Polsce, przynajmniej we Francji, osłabło, szczególnie po 20 czerwca, czyli po ucieczce Ludwika XVI do Varennes. Nie widać, by prasa francuska opublikowała tekst Konstytucji. Wymowne jest, że nawet skądinąd bardzo Polsce życzliwy Jean Luzac drukował
Ustawę aż trzy tygodnie (od 21 czerwca do 15 lipca), niejako spychając ją na margines, wobec natłoku informacji z Francji, wyraźnie uwzględniając większe zainteresowanie czytelników sytuacją w tej ostatniej 25. Choć więc zasięg przekładu
francuskiego był niemały, jednak można odnieść wrażenie, że nie do końca spełnił
nadzieje wydawców. Nie wiemy, co prawda, kto konkretnie dokonał przekładu, ale
jego bardzo staranna forma, oddająca wszelkie niuanse Konstytucji, zdaje się sugerować, jeśli nie udział w tym przedsięwzięciu twórców Ustawy, to konsultacje
z nimi, a zarazem sporą wagę przywiązywaną do tego przekładu i zapewne także
do jego wpływu na opinię międzynarodową.
Prowadzi to do kolejnej kwestii, bardziej szczegółowych celów, jakie chcieli
osiągnąć wydawcy przekładów Konstytucji. Wspólne było niewątpliwie pragnienie
zaprezentowania nowego prawa opinii międzynarodowej, ale każda z edycji pokazywała je trochę inaczej. Najbardziej ascetyczną formą odznaczała się edycja francuska, ograniczająca się do samego tekstu Ustawy nawet bez kończącej ją Deklaracji Stanów Zgromadzonych26. Można odnieść wrażenie, iż wydawca uznał decyzje

21

22
23
24
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Domniemanie K. E s t r e i c h e r a (Estr. XV–XVIII, t. 20, s. 35), iż był to druk M. Grölla, budzi
poważne wątpliwości. Nie tylko druk wygląda dość niestarannie, a czcionka nie przypomina eleganckiej czcionki Grölla, ale wydawca w daleko idący sposób zmienił zapis ortograficzny w stosunku do edycji Gröllowskiej. Znamienne, że druczku tego nie wymienia Z. W o l s k i (Spis wydawnictw
wyszłych w Dreźnie, Lipsku i Warszawie nakładem lub czcionkami Michała Grela (Groella) drukarza,
księgarza i nakładcy polskiego wieku XVIII. Warszawa 1896. Na stronie: http://bc.wbp.lublin.pl/
dlibra/plain-content?id=9660 ádata dostępu: 19 II 2021ñ).
Świadczy o tym zamieszczona na końcu oferta książkowa do nabycia u wydawcy w Warszawie
i „bey Herrn Hertel zu Leipzig”.
Zob. W a h l e, op. cit., s. 357, 365.
W „Staatsanzeigen” (1791 át. 16ñ, z. 63, s. 328) w przypisie podano, że tekst został przedrukowany za książką Glavego. Zob. też W a h l e, op. cit., s. 365.
Zob. „Nouvelles extraordinaires de divers endroits” 1791, nry 49–56.
To trochę podważa domniemanie o udziale twórców Ustawy w tym przedsięwzięciu. Co ciekawe,
oparte na innej podstawie streszczenia Konstytucji w prasie francuskiej, które ukazywały się
w maju, na końcu zawierały notkę: „Après quoi fut déclaration énergique”, i krótką informację o jej
treści.
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prawa za tak istotne, że właśnie na nich chciał skupić całą uwagę czytelnika, licząc,
być może, iż ma on już jakąś wiedzę na temat okoliczności ustanowienia Konstytucji. Inaczej jest w pozostałych edycjach. Bukaty także skoncentrował się na
treści prawa, jednak potraktował je szerzej. Pierwsze angielskie wydanie Konstytucji (40-stronicowe) zawierało, co prawda, tylko jej tekst (z Deklaracją), ale sygnalizowano w nim, że w przygotowaniu są przekłady kolejnych ustaw, a konkretnie
Prawa o sejmikach27. I rzeczywiście, drugie wydanie Konstytucji jest już sporą
książeczką (liczącą 110 stronic), Ustawie rządowej towarzyszą zaś przekłady Prawa
o sejmikach oraz ustawy Miasta nasze królewskie, czyli Prawa o miastach. Wybór
był nieprzypadkowy, obie te ustawy zostały włączone do Konstytucji (art. VI, III)
i Bukaty najwyraźniej chciał w pełni pokazać czytelnikom nowy stan prawny. Nie
bez znaczenia mogła być także popularność w Anglii reformy miejskiej niemal dorównująca popularności Konstytucji. Wreszcie polski dyplomata wiedział, że wypadki z 3 maja zostały już drobiazgowo zrelacjonowane przez prasę.
Inaczej Glave, który włączył Konstytucję w rozbudowany, oparty na relacji
z „Gazety Narodowej i Obcej” z 7 maja, opis wydarzeń towarzyszących jej ustanowieniu, choć wyraźnie wyróżnił ją graficznie 28. Konstytucja jest swego rodzaju
zwieńczeniem omówionych wcześniej wypadków, lecz nie zamknięciem książki,
która zawiera jeszcze krótki opis dalszych wydarzeń (w tym sesji z 5 maja), polemikę z malkontentami i osobisty, utrzymany we wzniosłym tonie komentarz autora. Czytelnik miał więc nie tylko zapoznać się z nowym prawem, ale też dowiedzieć
się o okolicznościach jego powstania, wreszcie wprost wzywano go do poparcia
nowej Ustawy. Nie należy zapominać, że tekst Glavego był adresowany tak do cudzoziemców, jak i do niemieckojęzycznych mieszkańców Rzeczypospolitej.
Porównanie tekstów tłumaczeń zacząć wypada od faktu, iż oficjalna nazwa
nowego prawa – Ustawa rządowa – pojawia się na karcie tytułowej jako Forme
Constitutionelle tylko w wydaniu francuskim. Niemieckie przedstawiało się jako
Geschichte der Polnischen Staatsveränderung, a nazwę Konstytucji przetłumaczoną
jako Die Regierungs-Ordnung znajdujemy dopiero na s. 65 nad jej tekstem. W edycji angielskiej nazwa ta nie pojawia się wcale, czytelnik zaś może zapoznać się z New
Constitution of the Government of Poland. Co ciekawe, podobną decyzję podjął wydawca drugiej edycji niemieckiej, rezygnując z nazwy oficjalnej na rzecz Neue Konstitution von Pohlen. Można odnieść wrażenie, iż obaj posłużyli się tą nazwą – jako
bardziej rozpoznawalną – gdyż pod nią właśnie Konstytucja od początku funkcjonowała w Europie. Wszyscy bez wyjątku opatrzyli swoje tytuły datą, z tym że Bukaty pisał o „The Revolution, the Third of May, 1791”, co wiązało się z angielską
narracją o wydarzeniach w Polsce, choć niekoniecznie ucieszyłoby Stanisława
Augusta. Stanowisko twórców Ustawy oddaje tytuł francuski, w którym zaznaczono, iż została ona „décrétée par acclamation dans la séance du 3 mai, et sanctionnée
à l’unanimité dans la séance suivante du 5 mai 1791”. Wpisywało się to w oficjalną
akcję propagandową, podkreślającą nie tyle rewolucyjność, ile legalność nowego
prawa i sposobu jego ustanowienia.
27
28

Zob. The Constitution (wyd. 1), s. 40: „The Law concerning Dietines, or primary Assemblies of Poland,
alluded to in the preceding publication, will be published in a few days”.
Glave umieścił ją na osobnej składce, pod osobnym tytułem: Die Regierunsg-Ordnung.
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Jak już powiedziano, było to tłumaczenie właściwie bezbłędne, niemal nieskazitelnie wierne oryginałowi, oddające każdą subtelność tekstu polskiego29. Przykładem tego, iż jego autor/autorzy starali się dobierać słowa w sposób staranny
i przemyślany, jest tytuł artykułu IV Konstytucji, brzmiący w oryginale Chłopi
włościanie. Przysporzył on wiele kłopotów tłumaczom, ostatecznie w wersji niemieckiej pojawił się jako Adeliche Bauern, a po angielsku dość bezpretensjonalnie
jako Peasants and Villagers. Autor przekładu francuskiego zdecydował się na Colons
et autres habitants de la campagne. Użył słowa niezbyt popularnego, o czym świadczą wzmianki w prasie francuskiej, w których artykuł ten tytułowano Payssans et
vassaux30, jednak najlepiej oddającego sytuację polskich włościan, przynajmniej
jeśli wierzyć definicji z Encyclopédie Denisa Diderota31. Jeżeli pojawiały się zmiany
w stosunku do oryginału, to bardzo drobne, choć nie zawsze bez znaczenia. Niektóre z nich zdają się jakby z lekka wpisywać Konstytucję w dyskurs rewolucyjny –
częściej pojawiają się słowa „citoyen” 32, a także „République”, choć to ostatnie
mogło wynikać po prostu z potrzeby doprecyzowania pewnych kwestii, bo słowo to,
de facto nie występujące w oryginale, używane jest też przez autorów pozostałych
przekładów. Wzmocnieniu uległo stwierdzenie o swobodach religijnych w artykule II,
w wersji francuskiej Konstytucja gwarantowała „une liberté de croyance entière”
(s. 5), gdy w polskiej „pokój w wierze i opiekę rządową” (s. 62). Z kolei w artykule IV
troskę o włościan dyktować miały „la justice, l’humanité” (s. 10), ale już nie „obowiązki chrześcijańskie”, jak w wersji polskiej (s. 65). W artykule VII król nie wypowiada się już we własnym imieniu, „iż po życiu, jakiego nam dobroć Boska pozwoli
[...]” (s. 71), lecz w trzeciej osobie mowa jest o tym, co nastąpi po śmierci „du Roi
heuresement régnant aujourd’hui [...]” (s. 25). Nawiasem mówiąc, jest to jedyne tłumaczenie, w którym królowi odebrano głos. Są to wszakże korekty bardzo delikatne.
Dwukrotnie zdarzyło się autorowi przekładu dodać swój tekst, by wzmocnić przekaz:
raz, gdy w artykule VI polskie sformułowanie „wolnemu narodowi polskiemu” (s. 70)
uzupełnił „et ne dépendant que d’elle seule [...]” (s. 22), i drugi, kiedy sukcesję uznał
„comme le seul moyen d’assurer notre existence politique” (art. VII, s. 25). Były to
jednak decyzje rzadkie, nie wpływające w żaden sposób na treść. Czasem zdarzały

29
30

31

32

Poza bardzo drobnymi zmianami wynikłymi z właściwości języka francuskiego, rezygnacją z wtrętów łacińskich (nielicznych) i małymi modyfikacjami w artykule XI.
Tak np. w: „Gazette universelle” (1791, nr z 28 V), „Revolutions de France et de Brabante” (1791,
nr 79, s. 34), „Gazette nationale ou le Moniteur universelle” (1791, nr z 30 V) i „Le Logographe”
(1791, nr z 6 VI; w tekście wydawca używa określenia „le colon”, ale w tytule artykułu się ono nie
pojawia).
Zob. Colon. Hasło w: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
Mis en ordre et publié par D. D i d e r o t et quant à la partie mathématique, par J. l e R o n d
d’ A l e m b e r t. T. 3. Paris 1753, s. 647: „(Jurispr.) du Latin »colonu«s, se dit en quelques provinces
pour »fermier d’un bien de campagne«. »Colon partiaire«, est celui qui au lieu de fermage en argent,
rend au propriétaire une certaine partie des fruits en nature. On l’appelle aussi quelquefois »métayer«; mais ce nom ne lui convient que quand la convention est de rendre la moitié des fruits.
Quelques-uns ne rendent que le tiers franc, plus ou moins; ce qui dépend de l’usage du lieu & de la
convention”. Na stronie: https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Diderot_-_Encyclopedie_1ere_edition_tome_3.djvu/663 (data dostępu: 15 I 2021).
Np. art. VIII (s. 38): „pour [...] toutes les classes de citoyens” („dla wszystkich stanów”, s. 77); podobnie art. II (s. 8): „citoyens” i art. VI (s. 20) „le corps de citoyens” zamiast „naród”.
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się zmiany redakcyjne, powodujące, że tekst stawał się czytelniejszy niż w oryginale (art. VI, s. 17). Zresztą takie zabiegi (udane) można dostrzec we wszystkich tłumaczeniach.
Choć pewna stronniczość frankofona każe mi uznać przekład francuski za
najelegantszy językowo, jednak także tłumaczenie niemieckie jest bardzo rzetelne,
a jego autor starał się dobrać słowa najlepiej oddające nazwy i określenia polskie.
O trudnościach z tym związanych dwukrotnie wprost poinformował czytelników.
Raz przy okazji nazwy „Straży Praw”, następnie – wyjaśniając, dlaczego polskiego „samowładcę” przełożył jako „despotę”, nie używając bliższego słowa „Selbstherrscher”, zdaniem tłumacza, za słabo oddającego oryginał33. Notabene wydawca
drugiej edycji zrezygnował tu z przypisu, ale za to w tekście, w nawiasie podał
brzmienie polskie, niemieckie i, co ciekawe, rosyjskie34. Bardziej interesujące są
jednak rozważania Glavego na temat możliwości (lub ich braku) wiernego przełożenia nazwy nowego organu wykonawczego. Rzeczywiście, nastręczała ona tłumaczom sporo kłopotu. W wersji francuskiej przetłumaczono ją jako „le Conseil de
Surveillance”, po angielsku „the Council of Inspection”35, przekład niemiecki wydaje się najbliższy oryginału: „die Wache der Gesetzte” (s. 82). Mimo to tłumacz z niego zrezygnował, wyjaśniając, że Niemcy nie dysponują wystarczająco ładnym odpowiednikiem, który dostatecznie podkreśliłby, iż członkowie tego ciała mają być
strażnikami ustaw przyjętych przez przedstawicielstwo narodu36. I rzeczywiście,
poza nielicznymi wyjątkami tłumacz zachował polskie słowo (w zapisie „Stras”). Co
ciekawe, uwagi poniekąd filologiczne stały się dla Glavego punktem wyjścia do
refleksji politycznych, które kończył, wyrażając nadzieję, iż także narody składające się na wspólnotę niemiecką z czasem, wzorując się na Polakach, przekształcą
ministrów w odwoływalnych strażników państwa (s. 75). Wypada jedynie wspomnieć,
że wydawca drugiej edycji nie tylko zrezygnował z tych rozważań, ale dość bezceremonialnie (i niezbyt trafnie) nazwał ów organ „die Staatsrath”, stosując nazwę
niewątpliwie bliską czytelnikom niemieckim, lecz dość daleką od postrzegania tej
instytucji przez jej twórców. O dobrym orientowaniu się Glavego w niuansach polskiej terminologii politycznej świadczy również określenie sejmu, który po polsku
został nazwany „gotowym”. Tak też go przetłumaczył – „der fertige Reichstag”,
tymczasem po francusku była to „la diète permanente”, a po angielsku „allways
existing”37. W zasadzie każda z tych nazw oddawała ideę prawodawstwa zawsze
gotowego do działania, ale w kontekście polskich dyskusji: sejm nieustający czy gotowy, należy docenić dokładność tłumacza niemieckiego. Podobnie jak wówczas,
kiedy „rokosz” nazwał on „Auffstand des Adels” (s. 102). Tłumacz angielski zaś

33
34
35
36

37

Po polsku (art. VII, s. 72) brzmiało to: „Nie samowładcą, ale ojcem [...] narodu [...]”; pozostali tłumacze uznali, że król polski nie jest władcą absolutnym („monarque absolu”, „absolute monarch”).
Zob. Neue Konstitution, s. 19: „Er soll kein Despot (Samowładca, russ. Samoderzek, Selbstherrscher) [...]”.
Choć za pierwszym razem pojawiło się też polskie słowo: „Straz, or the Council of Inspection”
(s. 20).
On jeden dokładnie przetłumaczył polskie sformułowanie z artykułu VII „Straż praw narodowych”
(s. 75), jako „Rath der Wächter der National Gesetze” (s. 91), w wersjach angielskiej i francuskiej
była to po prostu „Le Conseil” (s. 33) i „the Council of Inspection” (s. 29).
Choć pojawiło się (za pierwszym razem) określenie „always ready to meet” (s. 17).
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oddał to słowo niezbyt trafnie „insurrection” (s. 41)38. Z kolei przekładając nazwę
lokalnych komisji porządkowych Glave wykazał się już nie trafnością językową, lecz
znajomością instytucji, użył bowiem określenia „Civil-Kriegs” (s. 92) – istotnie, ich
pełna nazwa, która w Konstytucji się nie pojawiła, brzmiała: Komisje Porządkowe
Cywilno-Wojskowe. Analogicznie do przekładu francuskiego – tłumacz niemiecki
dokonywał czasem zmian stylistycznych, które zresztą poprawiały jasność tekstu39,
nie było ich jednak wiele, podobnie jak własnych dodatków tłumacza. Najbardziej
znaczący znajdował się w artykule IV, gdzie Glave dodał, iż każdy, kto znajdzie się
na ziemi polskiej „freyer Herr und Meister seyn soll” (s. 73), co wzmacniało wymowę
tego fragmentu. Jeśli zdarzały się niezręczności lub pomyłki, to nieliczne i bardzo
drobne40, nie zmieniające treści prawa.
Nie da się tego niestety powiedzieć o przekładzie angielskim. Wydaje się, iż
w tym wypadku pośpiech wpłynął niekorzystnie na jakość. W kilku miejscach autor opuścił całe (co prawda, niewielkie) akapity, znikły fragmenty zdań lub pewne
sformułowania. Czasem mogła to być decyzja świadoma. Można odnieść wrażenie,
że tłumacz w ogóle miał tendencję do upraszczania tekstu, skracania albo pomijania sformułowań będących raczej publicystyką niż tekstem prawa. Tak się stało,
gdy skrócił wywód, który przekonywał o konieczności wprowadzenia tronu dziedzicznego w artykule VII, do formuły, iż jest to konieczne „from prudent motives”
(s. 21), zapewne uznając, że jest on zbędny dla angielskich odbiorców. Analogicznie
w Deklaracji tłumacz opuścił część wyrazów wdzięczności dla Opatrzności za „zdarzoną chwilę pomyślną” (s. 80) oraz związanych z nimi nakazów nabożeństw dziękczynnych. W tym wypadku przypuszczalnie pewne znaczenie miała świadomość,
że przekład zaadresowany został do innowierców niechętnych obrzędom katolickim.
Podobnie mogło być, gdy informację, iż świętem Konstytucji będzie dzień „świętego
Stanisława, biskupa męczennika, patrona Korony Polskiej” (s. 80), a więc 8 maja,
tłumacz zastąpił enigmatycznym stwierdzeniem, że będzie to „a day, N. N.” (s. 40).
Najciekawszy wydaje się skrót dokonany w artykule IV. Otóż rozważania o umowach
dziedzica z włościanami w oryginale dość wyraźnie „rozpisano na role”, osobno
podane są wynikające z nich powinności pana, osobno chłopów, w tłumaczeniu
zostały one połączone jako „mutual and reciprocal obligation”, obowiązujące obie
„contracting parties” (art. IV, s. 10). Ten niewielki zabieg zrównywał w pewnym
sensie umawiające się strony i choć nie zmieniał treści prawa, modyfikował, trudno powiedzieć czy celowo, jego wydźwięk. Jednak nie wszystkie zmiany stanowiły
mniej czy bardziej świadomą decyzję tłumacza, niektóre są ewidentnie skutkiem
pośpiechu. W kilku miejscach wypadły bowiem ustępy będące decyzjami prawa –
o zniesieniu instrukcji wiążących (art. VI, s. 18), o trybie powoływania ministrów
(art. VII, s. 28), czy informacja, że prymas nie podpisuje decyzji Straży (art. VII,
s. 25), i fragment o zwoływaniu sejmu w artykule IX o regencji (s. 35). Czasem
zdarzają się pomyłki, jak wtedy, gdy zamiast „sejmu teraźniejszego” w preambule
pojawiają się „future Diets” (s. 5), nie ma ich jednak wiele.
Pod względem językowym tłumaczeniu Bukatego nie da się nic zarzucić, jest
38
39
40

We francuskim przekładzie tego fragmentu nie ma, bo był w Deklaracji.
Tak np. art. VI, s. 78, czy Deklaracja, s. 100.
Zob. chociażby art. VIII, s. 92–93: „durch [...] Personen”, po polsku „przez magistratury”.
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napisane nie tylko poprawną, lecz ładną i klarowną angielszczyzną, niekiedy klarowniejszą od tekstu oryginału. Tłumacz dokładnie i precyzyjnie oddał w języku
angielskim wszystkie opisy zmian ustrojowych, miejscami może nawet precyzyjniej
niż w oryginale (art. V, fragment o sejmie gotowym áart. VIñ). Podobnie jak w przekładzie francuskim pewne subtelne zmiany wskazują, że Bukaty starał się nie
tylko przetłumaczyć tekst, ale także dostosować go do angielskiego języka politycznego. W preambule pojawiają się prawa naturalne („natural rights”, s. 4), które
w polskim oryginale w ogóle nie występują, a dalej – niejako w konsekwencji – podkreślenie, iż ministrowie będą karani za „transgression of positive laws” (art. VII,
s. 29), gdy po polsku była mowa po prostu o „przestępstwie prawa” (s. 75). Choć
w stosunku do posłów Bukaty używa określenia „nuncios”, jednak przywołując po
raz pierwszy izbę poselską, pisze „House of Nuncios, or Deputies” (art. VI, s. 13), co
jest wyraźnym nawiązaniem do terminologii angielskiej. Zamiast „ministrów pieczęci” pozostawionych przez innych tłumaczy, pojawiają się „Minister of Justice”
i „Minister for the Foreign Affaires” (s. 25)41. Czasem doprecyzowuje kwestie, które
dla Anglików mogły być niejasne, np. w artykule VI, gdy mowa jest, iż król wyśle
propozycje od tronu „województwom, ziemiom i powiatom” (s. 67), tłumacz dodał,
że uczyni to „by the circular letters before the Dietines” (s. 14), opisując procedurę
tradycyjną i oczywistą w Rzeczypospolitej, ale nieznaną Anglikom.
Przekład Bukatego na pewno nie jest tłumaczeniem literalnym, tak jak dwa
poprzednie, wydaje się jednak, że mimo to swoją funkcję spełnił dobrze. Wyliczone
wcześniej braki mogłyby mieć znaczenie dla odbiorcy polskiego, ale dla czytelników
angielskich były to sprawy całkowicie marginalne. Można by nieco przewrotnie
powiedzieć, iż tłumaczenie to stanowi wierny przekład Konstytucji, jednak według
standardów XVIII-wiecznych, znacznie liberalniejszych niż nam współczesne.
Przedstawione tu omówienie trzech tłumaczeń Konstytucji 3 Maja na pewno
nie jest pełne, bo też, jak powiedziano na wstępie, celu tego artykułu nie stanowiła ich szczegółowa analiza filologiczna. Stąd jedynie przykładowo przywoływano tu
i starano się porównać decyzje podejmowane przez tłumaczy w odniesieniu do
konkretnych sformułowań Ustawy rządowej, funkcjonujących w niej nazw i pojęć.
Już ten krótki i niejako wstępny przegląd pokazuje pewne podobieństwa, a z drugiej strony, także różnice w ustosunkowaniu się do tekstu oryginału. Autorzy
omówionych przekładów chcieli jak najczytelniej oddać treść nowego prawa, starali się znaleźć właściwe słowa, by jak najtrafniej przełożyć nazwy instytucji i terminy ustrojowo-prawne. Zarazem także wszyscy próbowali dostosować się do języka politycznego kraju/krajów, w których przekład miał funkcjonować, ale czynili to środkami bardzo subtelnymi, nie zmieniającymi sensu przekładanego tekstu.
Jednak strategie translatorskie są nieco odmienne. Tłumaczenie francuskie miało
być, jak się wydaje, w zamierzeniu autora/autorów całkowicie przezroczyste, stanowiło tylko i aż dokument prawa. Przekład niemiecki, choć równie dokładny, był
natomiast bardziej osobisty, także z racji umieszczenia w szerszym kontekście.
Jego autor nie ukrywał swoich poglądów, a dwukrotnie odsłonił też kulisy swojej
pracy tłumacza. Wreszcie Bukaty przyjął wyraźnie odmienną strategię, traktując
41

W wersjach francuskiej i niemieckiej przetłumaczono literalnie „Ministre de sceaux” (s. 29), „Minister Siegelbewahrer” (s. 88), ale już „Ministre des affaires etrangéres” (s. 30).
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tekst dość „free a hand”, jak mawiają Anglicy, co jest trochę zaskakujące, ponieważ
tworzył dokument niemal oficjalny, jeśli się weźmie pod uwagę jego status dyplomatyczny i polecenie króla.
Wydaje się, iż wszystkie trzy przedsięwzięcia okazały się sukcesem zarówno
translatorskim jak propagandowym. Ich autorom udało się nie tylko zapoznać z polską Konstytucją różnojęzycznych odbiorców europejskich, ale też oddać jej treść
i formę, a zarazem wpisać ją w ówczesny europejski dyskurs polityczny.
Abstract
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ON THE FIRST TRANSLATIONS OF KONSTYTUCJA 3 MAJA (THE CONSTITUTION OF
3 MAY, 1791)
An analysis of English, French, and German translations of Konstytucja 3 Maja (The Constitution of
3 May, 1791), done in the year 1791, is made subject of the article. The authoress of the study attempts
to trace the history of the translations: when they were published, who their authors were, what the
circumstances that accompanied their productions were, and how great their extent was. Additionally,
she tries to examine the translator’s purposes and the ways they strived to accomplish them. This task
is linked to an analysis of the translations themselves, their faithfulness to the original, and also with
the policy the translators adopted, their attitude to the original, ability to express the Polish content in
a foreign language, as well as the with modes of adjusting the discourse to the target receivers’ political
language.
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KIM BYŁA SANDOMIERZANKA? NOWE FAKTY W SPRAWIE SPORU
O „PODOLANKĘ WYCHOWANĄ W STANIE NATURY” MICHAŁA DYMITRA
KRAJEWSKIEGO*
Polemika (niemal) anonimowa
Polemika, którą wywołała powieść Michała Dymitra Krajewskiego Podolanka
wychowana w stanie natury, życie i przypadki swoje opisująca1, określana jest
przez badaczy jako pierwsza polemika literacka polskiego oświecenia2, a nawet –
nieco chyba na wyrost – pierwsza polska polemika literacka w ogóle3. Niezależnie
od przyznawanego jej pierwszeństwa, dyskusja ta była ważna z kilku powodów. Po
pierwsze, podejmowała aktualny wątek europejskiej refleksji filozoficznej i pedagogicznej, mianowicie „wychowanie w stanie natury” (ukazane jako model w Emilu
Jeana-Jacques’a Rousseau) oraz problem samej natury i tego, co naturalne, a więc
jeden z wielkich tematów oświecenia. Po drugie, zawierała wypowiedzi dotyczące
gatunku powieściowego, czyli – jak wówczas mówiono – „romansowego”, jego przydatności bądź szkodliwości społecznej i formy literackiej (m.in. zagadnienie prawdopodobieństwa przedstawionych zdarzeń bądź ich podporządkowania konwencji).
Po trzecie, wśród zarzutów wysuwanych pod adresem Podolanki pojawił się zarzut
plagiatu, sformułowany w sposób nieoczekiwanie wyrazisty, jeśli wziąć pod uwagę
ówczesne praktyki adaptacyjne. Po czwarte wreszcie, dyskusja odnosiła się do
wartości dzieł autorów polskich, których Krajewski – często surowo – oceniał w Podolance, może być zatem interesująca w kontekście kształtowania się refleksji historycznoliterackiej. Ta krótka lista nie wyczerpuje wszystkich podjętych zagadnień,
lecz wskazuje tylko na te, które z perspektywy czasu mogły się wydać szczególnie

*

Artykuł przygotowany w ramach grantu badawczego W poszukiwaniu języka. Początki polskiej
nauki o literaturze w kontekście europejskich przemian światopoglądowych (1795–1830), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu: 2017/27/N/HS2/00395).

1

M. D. K r a j e w s k i, Podolanka wychowana w stanie natury, życie i przypadki swoje opisująca.
Warszawa 1784. J. R u d n i c k a (Bibliografia powieści polskiej 1601–1800. Wrocław 1964,
s. 164–166) odnotowuje aż 7 wydań Podolanki z lat 1784–1785.
Zob. np. I. Ł o s s o w s k a, Michał Dymitr Krajewski. Zarys monograficzny. Warszawa 1980, s. 175.
Tak nazywa ją już B. G u b r y n o w i c z (Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta. Lwów
1904, s. 109), a z późniejszych badaczy np. Z. S i n k o (Powieść zachodnioeuropejska w kulturze
literackiej polskiego oświecenia. Wrocław 1968, s. 29). Z opinią tą polemizuje – słusznie, jak się
zdaje – A. K w i a t k o w s k a (Piórowe wojny. Polemiki literackie polskiego oświecenia. Poznań 2001).

2
3
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atrakcyjne. Gwoli ścisłości należy wspomnieć, że większość owych problemów została w tekstach polemicznych zaledwie poruszona (wyjątkiem jest wątek plagiatu,
jemu bowiem jedno z wystąpień poświęcono w całości).
Chociaż waga dyskusji zapoczątkowanej przez Podolankę nie ulega wątpliwości,
żaden ze współtworzących ją utworów nie doczekał się wydania krytycznego. Może
to być spowodowane zasadniczą niewiadomą, tym, że większość z nich pozostaje
anonimowa. Uporządkujmy dotychczasową wiedzę na ten temat. Na polemikę wokół
Podolanki składają się: List Sandomierzanki do Podolanki w stanie natury wychowanej (Warszawa 1784), Odpis męża Podolanki na list Sandomierzanki (Warszawa 1784), List Podolanki wychowanej w stanie natury do swojej przyjaciółki (b. m.,
1784), List Paryżanki do Podolanki, czyli Oryginał do kopii (b. m., 1784) oraz Dialog,
czyli Rozmowa Podolanki z mężem. Dzieło ostatnie (Warszawa 1785). Wszystkie
teksty opublikowano bez podania nazwisk autorów4. Do tej pory udało się jedynie
ustalić, kto napisał List Paryżanki – zidentyfikowano go jako utwór Franciszka
Siarczyńskiego5. Pomimo braku przesłanek źródłowych Siarczyński jest też uwzględniany – wraz z Franciszkiem Ksawerym Dmochowskim i Filipem Neriuszem Golańskim – jako możliwy autor Listu Sandomierzanki. Inaczej niż List Paryżanki i List
Sandomierzanki, krytykujące powieść Krajewskiego, reszta anonimowych publikacji występuje w jej obronie i z tej racji bywała przysądzana samemu pisarzowi.
Autorstwo Krajewskiego najzgodniej przyznawano Listowi Podolanki, bo w najbardziej
bezkrytyczny i zaczepny sposób stawał on po stronie dyskutowanego utworu. Jako
że w dwóch pozostałych wypowiedziach część zarzutów krytyki w zasadzie przyjęto,
a w Rozmowie Podolanki z mężem znajduje się wręcz upomnienie z powodu bezpardonowego odparcia ataku zawartego w Liście Podolanki, jednoczesne przypisanie
i tych tekstów Krajewskiemu wydawało się problematyczne6. Niemniej – także wobec
braku innego kandydata – zdarzało się, że autorowi Podolanki „oddawano” wszystkie trzy teksty przyjmujące stanowisko „za” powieścią. Irena Łossowska sugeruje
wręcz, że stanowią one cykl, w którym argumenty rozpisano w sposób quasi-teatralny, na role Podolanki i jej męża – zgodnie z charakterem obu postaci7.

4
5

6

7

Nie jest to wyjątkiem na tle innych polemik literackich polskiego oświecenia. O anonimowym wydawaniu broszur polemicznych zob. K w i a t k o w s k a, op. cit., s. 24–39.
Wniosek taki wysnuto na podstawie informacji pochodzących z papierów pośmiertnych autora lub
uzyskanych od jego konfratrów, a identyfikację tę ostatecznie utrwalił w badaniach S. P i e t r a s zk o (Doktryna literacka polskiego klasycyzmu. Wrocław 1966, s. 437), wskazując jako pierwsze
źródło informacji spis prac Siarczyńskiego opublikowany we wspomnieniu Wiadomość o życiu
i pismach ks. Franciszka Siarczyńskiego („Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego im. Ossolińskich” 1830, z. 1, s. 120). Za „Czasopismem” bibliografię przedrukowano w książce F. S i a rc z y ń s k i e g o Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego (Poznań 1843,
s. VI), z której korzystał W. S m o l e ń s k i (Publicyści anonimowi z końca wieku XVIII. Poszukiwania bibliograficzno-historyczne. Warszawa 1912, s. 46). Informację tę powtórzył M. S z y j k o w s k i
(Myśl Jana Jakuba Rousseau w Polsce XVIII wieku. Kraków 1913, s. 218) i dalej wszyscy badacze
zajmujący się tematem po Pietraszce.
Poza S z y j k o w s k i m (op. cit., s. 219), według którego Gubrynowicz, przyznając Odpis Krajewskiemu, „zbałamucił w sprawie autorstwa”, atrybucję tę odrzuciła też Z. M a r e s c h (Polskie
prawykonanie polemiki literackiej, czyli spór o „Podolankę wychowaną w stanie natury”. „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego”. Seria A, nr 17 á1959ñ, s. 135).
Ł o s s o w s k a, op. cit., s. 178–186.
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Propozycja Łossowskiej pozwala zwrócić uwagę na ciekawą właściwość dyskusji: prowadzono ją konsekwentnie w konwencji wypowiedzi postaci fikcyjnych.
Autorzy tekstów krytycznych przyjęli zatem rozwiązanie zastosowane w samej
powieści, w której podmiotem mówiącym, również metaliterackiego wstępu, jest
Podolanka „życie i przypadki swoje opisująca”. Polemiści przywdziali maski postaci wywodzących się ze świata powieści (Podolanka, jej mąż Ao) lub takich, które
można włączyć do tego świata (Sandomierzanka, Paryżanka), a uchwytnym sygnałem tej konwencji uczynili analogiczne do imienia bohaterki imiona fikcyjnych
autorek listów. Warto uwzględnić ową konwencję, ponieważ wydaje się ona ściśle
powiązana z anonimowością utworów. Z jednej strony, wpisuje się w przyjętą strategię: skoro nadawcami listów byli Sandomierzanka, Paryżanka, Podolanka i Ao,
listy te nie potrzebowały innych autorów. Z drugiej strony, stwarza wrażenie intelektualnej gry literackiej, której uczestnicy ukrywają swoją tożsamość – bądź to
dlatego, że nie chcą się ujawnić jako krytycy, bądź dlatego, że i tak są sobie nawzajem znani, a w każdym razie należą do jednego kręgu towarzyskiego8. Badacze już
dawno wskazywali, że głosy polemiczne wyszły ze środowiska pijarskiego, skąd
wywodził się i sam Krajewski9. Sugerowała to m.in. żarliwa obrona Stanisława
Konarskiego, którego Krajewski ocenił surowo i lakonicznie: „pisał wiersze, ale nie
był poetą”10. Owa drobna wzmianka okazała się dla autora Listu Sandomierzanki
na tyle istotna, że zaważyła na wyborze bohaterki mówiącej: zabierała ona głos jako
mieszkanka rodzinnych stron Konarskiego.
W artykule nie będę podejmować tematu autorstwa pozostałych wypowiedzi
ani reprezentowanych przez nie stanowisk interpretacyjnych, choć oba zagadnienia
niewątpliwie wymagają badań11. Skupię się na tekście, który rozpoczął dyskusję.
Nowo odkryty dokument archiwalny dostarcza bowiem argumentu za autorstwem
jednego z trzech „domniemanych” autorów – Filipa Neriusza Golańskiego.
Notatka krakowska i recenzja wileńska
Hipotezę o autorstwie Golańskiego pierwszy podniósł Stanisław Pietraszko, on też
zwrócił uwagę na płynące z jej przyjęcia konsekwencje interpretacyjne. Wskazana
przez badacza rękopiśmienna notatka bibliograficzna Dmochowskiego, znajdująca
się w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, przysądza List Sandomierzanki
właśnie Golańskiemu12. Jej znaczenie jest o tyle szczególne, że pochodzi ona od
8

9

10
11

12

Zauważyła to również T. K o s t k i e w i c z o w a (Krytyka literacka w Polsce w epoce oświecenia.
W: E. S a r n o w s k a - T e m e r i u s z, T. K o s t k i e w i c z o w a, Krytyka literacka w Polsce w XVI
i XVII wieku oraz w epoce oświecenia. Wrocław 1990, s. 279): „Autorzy kolejnych wystąpień toczą
przed oczyma czytelników wyraźną grę literacką [...]. Cała dyskusja pozostaje [...] w swoistym
zawieszeniu między mową literacką a dyskursem metaliterackim [...]”.
Charakter środowiskowy polemiki podkreślali m.in. P i e t r a s z k o (op. cit., s. 439) i T. K o s tk i e w i c z o w a (Filip Neriusz Golański. W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. T. 1. Red. T. K o s t k i ew i c z o w a, Z. G o l i ń s k i. Warszawa 1992, s. 232).
K r a j e w s k i, op. cit., s. 134.
Notatki bibliograficzne F. K. D m o c h o w s k i e g o, na które wskazał w tym kontekście Pietraszko,
zawierają m.in. nie wspomniany przez badacza zapis „oddający” Krajewskiemu jedynie List Podolanki. Zob. Bibl. Naukowa PAU i PAN w Krakowie, rkps 714, k. 863v.
P i e t r a s z k o, op. cit., s. 438.
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autora, któremu również przypisywano później List Sandomierzanki, można ją więc
potraktować jako wyprzedzające ustalenia badaczy odżegnanie się Dmochowskiego od ich tez. Ponadto Dmochowski, w latach sporu o Podolankę związany z tym samym co Golański i Krajewski środowiskiem pijarów, wydaje się wiarygodnym
źródłem informacji13. Ponieważ jednak świadectwa Dmochowskiego nie uznano
za rozstrzygające, należy się przyjrzeć pozostałym, nie obalonym dotąd hipotezom
i sprawdzić, czy nie opierają się one na silniejszych podstawach.
Wśród autorów Listu Sandomierzanki wymieniany jest Siarczyński. Jak się
wydaje, pierwszy połączył go z tą broszurą Bronisław Gubrynowicz w monografii
Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta14. Badacz nigdzie nie uzasadnia
takiego przyporządkowania – ani w tekście głównym, ani w zamieszczonej na końcu Bibliografii romansu. Odnotowuje zresztą tylko jedno źródło dotyczące Krajewskiego, tj. jego życiorys pióra Juliana Bartoszewicza – ten wszakże nie odnosił się
w ogóle do kwestii autorstwa tekstów polemicznych wobec Podolanki 15. Ponadto
Gubrynowicz uznaje List Paryżanki za utwór anonimowy. Jeśli wziąć pod uwagę
wielokrotne wzmianki innych badaczy o Liście Paryżanki jako publikacji Siarczyńskiego (jak się zdaje, umocowane wprawdzie w jednym tylko źródle, tj. w bibliografii zamieszczonej w „Czasopiśmie Naukowym Księgozbioru Publicznego im. Ossolińskich”, ale za to w źródle czerpiącym z „wiadomości od ks. ks. pijarów warszawskich i własnych notatów Siarczyńskiego”16), milczące pominięcie jego autorstwa
tego tekstu i przypisanie mu w zamian Listu Sandomierzanki wydaje się zastanawiające. Skłania wręcz do przypuszczenia, że Gubrynowicz odwrócił zaczerpnięte
skądś informacje na temat obu broszur. Pozostałe opracowania wymieniają Siarczyńskiego jako jednego z domniemanych autorów Listu Sandomierzanki bez żadnych uzasadnień17, co każe sądzić, że przypisanie mu tego utworu było od początku nieporozumieniem, powtarzanym przez kolejnych badaczy.
Poważniejsza jest kandydatura Dmochowskiego. Jak podaje Pietraszko, List
Sandomierzanki przyznawano mu na podstawie „wyglądających na wiarygodne
informacji pierwszych pośmiertnych biografii tego pisarza, wymieniających wśród
jego dorobku bliżej nieokreślony List do Podolanki” 18. Przeanalizujmy te źródła. Są
to wspomnienia Konstantego Wolskiego z „Gazety Korespondenta Warszawskiego
i Zagranicznego” z czerwca 1808 i Ludwika Osińskiego opublikowane w „Pamiętniku Warszawskim” w kwietniu 1809. U pierwszego autora czytamy: „Pisemka jego
[tj. Dmochowskiego]: List do Podolanki [!], Zakus nad zaciekami, Urywek od bicza
kręconego w Krakowie, są igraszką wesołego dowcipu”. U drugiego zaś: „Drobniej-

13

14
15
16
17
18

Dmochowski uczył podówczas w szkołach radomskich, a Krajewski, Golański i Siarczyński – w warszawskich. Już jednak w 1785 roku Dmochowski został przeniesiony do Warszawy. Zob. Polski
słownik biograficzny: o Dmochowskim – t. 5 (1939–1946), s. 203; o Golańskim – t. 8 (1959–1960),
s. 203; o Krajewskim – t. 15 (1970), s. 106; o Siarczyńskim – t. 36 (1995–1996), s. 448.
G u b r y n o w i c z, op. cit., s. 112. Informację tę powtarza S z y j k o w s k i (op. cit., s. 218).
J. B a r t o s z e w i c z, Studia literackie z epoki Stanisława Augusta. Michał Dymitr Krajewski.
„Dziennik Warszawski” 1852, nry 107–121. – G u b r y n o w i c z, op. cit., s. 110.
Wiadomość o życiu i pismach ks. Franciszka Siarczyńskiego, s. 119.
Informację tę powtarza np. M. K l i m o w i c z w podręczniku Oświecenie (Warszawa 1998, s. 292).
P i e t r a s z k o, op. cit., s. 438.
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sze pisma, jak list do podolanki [!], Zakus nad zaciekami, igraszki na pozór wesołego dowcipu, większe za sobą pociągnęły skutki niż samę zabawę” 19.
Jak nietrudno dostrzec, Osiński musiał znać artykuł Wolskiego, skoro go cytuje, kiedy pisze o „igraszkach wesołego dowcipu”, jednocześnie z nim polemizując,
jako że określenie to najwyraźniej nie przystawało do poważnej pochwały zasług
Dmochowskiego dla kultury polskiej, którą przedstawia Osiński. Dalej Osiński
dowodzi, że oba pisma były głosami w walce o czystość języka narodowego. Rzeczywiście ów wątek pojawia się w Liście Sandomierzanki, ale podjęty jest także
właściwie we wszystkich utworach uczestniczących w omawianej polemice, nie
wyłączając samej Podolanki. Na tej podstawie trudno zatem stwierdzić, jak dokładna była wiedza Osińskiego konkretnie o Liście Sandomierzanki, mógł on też – przynajmniej jeśli idzie o informację na temat autorstwa Dmochowskiego – inspirować
się wcześniejszym „wspomnieniem”, co liczbę źródeł donoszących o Dmochowskim
jako o autorze listu redukowałoby do jednego. Osiński powtarza za Wolskim również formę tytułu jako List do Podolanki, a właściwie „list do podolanki”, co nie jest
przepisaniem ścisłym, Wolski wymieniał bowiem „list do Podolanki”, wyróżniając
kursywą i wielką literą jedynie tytuł powieści Krajewskiego. Oczywiście wobec ówczesnej swobody ortograficzno-typograficznej trudno wyciągać z tego faktu wiążące
wnioski, niemniej pozostałe tytuły odnotowane są w obu artykułach w wersji dokładnej, choć skróconej. Mogłoby to sugerować, że Wolskiemu nie chodziło o List
Sandomierzanki do Podolanki, lecz o jakiś inny list związany z Podolanką. Tak czy
inaczej, żaden z dwóch zapisów nie wydaje się rozstrzygający, choć trudno także
podważyć nieprecyzyjną informację Wolskiego. Wiadomość tę powtórzyli w XIX wieku Piotr Chmielowski i Władysław Smoleński, a XX-wieczni badacze uwzględniają
Dmochowskiego wśród „autorów domniemanych” pracy20.
Informacja Pietraszki o notatce Dmochowskiego jawi się więc jako szansa na
podważenie doniesień z pośmiertnych wspomnień o tym właśnie autorze. Mimo to
nie zyskała ona decydującej wagi wobec słusznej ostrożności badaczy. Jak bowiem czytamy u Teresy Kostkiewiczowej: „Poza notatką Dmochowskiego nie ma
dotychczas dowodów, które pozwoliłyby wpisać ten tekst jednoznacznie na konto
Golańskiego” 21.
Tymczasem dodatkowego argumentu na rzecz autorstwa Golańskiego dostarcza
źródło nieoczekiwane, gdyż nie związane bezpośrednio ze sporem o Podolankę,
dostarcza jakby mimochodem, tak że na jego podstawie trudno się nawet zorientować, iż sprawa autorstwa Listu Sandomierzanki mogła być nierozstrzygnięta bądź
sporna, a sam list – anonimowy. Źródłem tym jest recenzja pracy konkursowej

19

20

21

K. W [o l s k i], [brak tytułu]. „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1808, nr 51,
z 25 VI, dodatek, s. 671. – L. O s i ń s k i, O życiu i pismach Franciszka Dmochowskiego. „Pamiętnik
Warszawski” 1809, t. 2, z kwietnia, s. 28.
P. C h m i e l o w s k i, Dmochowski Franciszek. Hasło w: Wielka encyklopedia ilustrowana. T. 15.
Warszawa 1895, s. 628 (Pietraszko mylnie podaje t. 14). – S m o l e ń s k i, op. cit., s. 141 (autor nie
określa źródeł tej informacji). Wszystkich trzech autorów wymieniają np. S i n k o (op. cit., s. 31)
i Z. L i b e r a (Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta. Warszawa 1971, s. 56),
a Dmochowskiego i Siarczyńskiego – Biblioteka literatury polskiej „Nowy Korbut” (t. 4. Oprac.
E. A l e k s a n d r o w s k a z zespołem. Warszawa 1966, s. 412) i K l i m o w i c z (op. cit., s. 292).
K o s t k i e w i c z o w a, Krytyka literacka w Polsce w epoce oświecenia, s. 234.
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Euzebiusza Słowackiego na stanowisko profesora wymowy i poezji na Uniwersytecie Wileńskim napisana przez Golańskiego, a zatytułowana Zdanie prof[esora]
wymowy o nadesłanym piśmie w celu otrzymania Katedry Wymowy Polskiej w Imperatorskim Uniwer[sytecie]. Znajduje się ona w Dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego22. Jak informuje nota umieszczona nad tytułem, recenzja
została złożona 1 II 1811 na sesji Rady Uniwersytetu, zgodnie zaś z dopiskiem
widniejącym poniżej została wcześniej przedstawiona 25 I na sesji Oddziału Literatury. Tekst Golańskiego wpisuje się w niezwykle gorącą debatę dotyczącą zatrudnienia Euzebiusza Słowackiego, która toczyła się głównie między Janem Śniadeckim a Gotfrydem Groddeckiem 23. Golański popiera Groddecka, toteż zajmuje
stanowisko jawnie niechętne, czy nawet wrogie Słowackiemu. Jako poprzedni
profesor wymowy (zwolnił katedrę po przeniesieniu do Oddziału Nauk Moralnych,
gdzie został profesorem Pisma Świętego)24 stawia autorowi rozprawy szereg zarzutów, krytykując m.in. to, że w opisie autorów polskich niedostatecznie docenił on
Ignacego Krasickiego. Dość obszerny wywód na ten temat Golański konkluduje
następująco:
Szczególnym jakimci trafem widzę się być nieraz w zdarzeniu ujęcia się za Krasickiego. Bo też
kiedy dobrze dawniej mąż P o d o l a n k i, o autorach polskich w jednej bibliotece rozprawujący, ani
spomniał nawet o Krasickim, musiała go mu S e n d o m i e r z a n k a przypomnieć. [Z 8v]25

We fragmencie tym Golański w sposób zawoalowany utożsamia siebie z Sandomierzanką, a więc identyfikuje się jako autor Listu Sandomierzanki. Co ciekawe,
nawet po latach nie rezygnuje z konwencji, w której toczona była polemika wokół
powieści, chowając się za mówiącą w liście bohaterką. Świadczy to chyba o tym,
że odbiorcy recenzji dobrze wiedzieli, o jakie utwory chodzi. Mimo tego zabiegu,
nieco utrudniającego niezorientowanemu czytelnikowi zrozumienie przekazu, sens
stwierdzenia pozostaje możliwy do rozszyfrowania: upominałem się o Krasickiego
jako Sandomierzanka, toteż jako autor Listu upominam się i teraz. W ten sposób
wypowiedź Golańskiego wspiera świadectwo Dmochowskiego26.
22

23

24
25

26

W katalogu widnieje jako: Zdanie profáesorañ wymowy áFilipa Neriusza Golańskiegoñ o nadesłanym
piśmie áEuzebiusza Słowackiegoñ w celu otrzymania katedry wymowy polskiej w Imperatorskim
Uniwersytecie áWileńskimñ. Vilniaus Universiteto Biblioteka, rkps F2-KC379. Do źródła tego odsyłam dalej za pomocą skrótu Z. Ponadto stosuję dwa inne skróty: L = [F. N. G o l a ń s k i], List
Sandomierzanki do Podolanki w stanie natury wychowanej. Warszawa 1784. – O = F. N. G o l a ńs k i, O wymowie i poezji. Wilno 1788. Liczby po skrócie Z oznaczają foliację, a po skrótach L i O –
paginację.
Zob. S. P i g o ń, Historia jednego konkursu do katedry wymowy i poezji (1816). W zb.: Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. T. 1:
Z dziejów dawnego uniwersytetu. Wilno 1929.
Zob. J. K a m i ń s k a, Universitas Vilnensis 1793–1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa
Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego. Warszawa 2012, s. 109.
W tym kluczowym fragmencie zachowuję oryginalną pisownię określenia „nieraz”. Sądząc z kontekstu całego fragmentu, w którym wspomina się tylko jedną wcześniejszą sytuację „ujęcia się” za
Krasickim, „nieraz” może tutaj znaczyć „nie jeden raz” (czyli, jak zapisalibyśmy dzisiaj, „nie raz”),
a nie „kilka razy”. Dowodziłoby to, że Golański odwołuje się właśnie do polemiki z Listu Sandomierzanki. Podkreślenia funkcjonują w rękopisie jako odpowiednik kursywy, wyróżniane są nimi tytuły i cytaty.
W swojej recenzji G o l a ń s k i (Z 8v) wspomina o znajomości z Dmochowskim (zresztą także

HELENA MARKOWSKA-FULARA

Kim była Sandomierzanka?

241

Krasicki versus Naruszewicz
Wypowiedź Golańskiego wyda się jednak zastanawiająca każdemu, kto zajrzy do
Listu Sandomierzanki. Autor recenzji deklaruje bowiem, że tak jak teraz, tak i wtedy upominał się o należne Krasickiemu miejsce w opisie literatury polskiej. Tymczasem w Liście Sandomierzanka bynajmniej nie ujmuje się za Krasickim. Owszem,
krytykuje opinię Ao, męża Podolanki, na temat książek znajdujących się w bibliotece Hrabiego. Jej zdaniem, bohater „nie najwięcej autorów wymienił, o których
można było wspomnieć z honorem, a jednym w bibliotece miejsca nie pozwolił,
drugich surowo i nielitościwie poganił” (L 11). Oprócz ogólnego stwierdzenia: „Dobrych pisarzów polskich wcale więcej jest niżeli we wspomnieniu męża WMC Pani”
(L 13), są w liście passusy broniące Adama Naruszewicza, Stanisława Konarskiego
i Stanisława Orzechowskiego oraz nie wymienionego z nazwiska pijara Remigiusza
Ładowskiego, autora Historii naturalnej Królestwa Polskiego (L 11–14). Sandomierzanka nie musiała się wszakże ujmować za Krasickim, ponieważ Ao wyraził się
o nim niezwykle pochlebnie: „Jeden tylko [spośród żyjących] autor Myszeidos z jasności i wdzięku jest u mnie najpierwszym poetą”27. Co więcej, Sandomierzanka
wręcz krytykuje wywyższenie Krasickiego kosztem innych poetów:
Jakże, toż zdaniem JMC Pan[a] Ao tylko u nas poetą jest Książę Biskup Warmiński? A Naruszewicz
nie ma tego szczęścia? Jest i moim, i wszystkich zdaniem jeszcze i pierwszym w swoim gatunku poetą
Książę JMC Biskup Warmiński, ale zda mi się, że ten tak słodki autor nie pragnie, żeby tylko sam jeden
był poetą z wyłączeniem inszych od siebie. Wolałabym go (jak jest w samej rzeczy) między pierwszymi
wiek nasz zaszczycającymi położyć. A kiedy Pan Podstoli Naruszewiczowi obok rzymskiego poety dał
miejsce, mógł go też bez skrupułu JMC pan Ao przy Księciu JMCi pomieścić. [L 11]

Warto zwrócić uwagę, iż Krasicki pojawia się tu nie tylko dlatego, że – zdaniem
autora Listu – został pochwalony nieproporcjonalnie w stosunku do innych, lecz
także dlatego, że autor ów chciał przypomnieć o miejscu należnym w poezji polskiej
Naruszewiczowi. To szczególnie interesujące, bo również w późniejszej recenzji
pracy Słowackiego – gdzie wspomniana jest Sandomierzanka – Krasicki i Naruszewicz pojawiają się we wzajemnym kontekście (choć w odwrotnych rolach). Nie
dziwi to oczywiście, skoro mowa o najbardziej cenionych poetach tej samej epoki,
ale analogiczność obu sytuacji polemicznych wydaje się znacząca.
W późniejszej wymianie zdań to Słowacki pierwszy zestawia obu poetów, nie
oceniając żadnego wyraźnie wyżej:
Krasicki, sławny rymotwórca i szczególniejszy zaszczyt epoki, którą przebiegamy, w licznych dziełach prozą wydawanych mniej wyniosły niż Naruszewicz, ma styl płynny i zwięzły i można twierdzić, że
kiedy częste uniesienia stylu Naruszewicza mogły były w mniej zdatnych naśladowcach zrodzić nadętość

27

w kontekście Krasickiego), co pośrednio potwierdza wiarygodność zapisku: „A którzykolwiek mogą
znać moje dawniejsze związki z Dmochowskim, nie zadadzą mi ani fałszu w tej mierze, ani zazdrości sławy jego, ani pokrzywdzenia pamiątki. Może i ja umiem cokolwiek rozeznać w Dmochowskim.
Znał on to sam bardzo dobrze w swym czasie. Otóż mówię i wstydzić się prawdy nie będę. Pochwała Krasickiego, przez Dmochowskiego powiedziana i wydana, lubo nie od jednego i tu z uniesieniem
wielbiona, nie pokazuje atoli całej mocy tego autora w oddaniu sprawiedliwości Krasickiemu.
Zaraz to dałem w swym czasie poznać nie tylko wielu innym, lecz i samemu Dmochowskiemu.
Bośmy się wzajemnie ze sobą przez listy znosili”.
K r a j e w s k i, op. cit., s. 234.
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i przysadę, pisarz idący torem Krasickiego, nawet nie wyrównawszy swemu wzorowi, ustrzeże się błędów,
które smak dobry potępia28.

Jak się zdaje, właśnie brak wyraźnej oceny nie spodobał się recenzentowi Golańskiemu, który chciałby usłyszeć bardziej jednoznaczną pochwałę Krasickiego
i który dużą część recenzji poświęcił krytyce zbyt, jego zdaniem, pozytywnej opinii
Słowackiego o Naruszewiczu. Swój wywód konkluduje Golański następująco:
Byłby może Krasicki nietrudne dla siebie z Naruszewiczem porównanie wytrzymał. Ale podobno
autor, naznaczywszy już, a jeszcze „zdaniem powszechnym”, pierwsze miejsce dla Naruszewicza, nie
chciał mu zrobić jakiej niegrzeczności; przecież sobie mógł i Krasicki na większą cześć u Autora zasłużyć. [Z 8r]

Kwestia wyższości Krasickiego nad Naruszewiczem lub odwrotnie nie była tylko sprawą gustu. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Golański krytykuje Słowackiego nadmiernie i z powodu prywatnych preferencji, a to, czy wyżej
zostanie oceniona twórczość (prozą – bo o tej mowa w rzeczonym fragmencie) Naruszewicza, czy Krasickiego, jest sprawą drugorzędną, to jednak idzie tu chyba
o coś więcej, bo o umiejętność stosowania metody i wyciągania prawidłowych
wniosków.
Dawny profesor proponuje kandydatowi porównanie wyjątków z dzieł obu pisarzy i zauważa, że nie wymienił on ani tytułów dzieł Krasickiego, ani cech stylu
Naruszewicza traktowanych jako wzorowe29. Porównanie okazuje się metodą, którą powinien umieć stosować profesor wymowy. „Jakże o czym ludzie lepiej sądzić
mogą jak przez porównywanie?”, pyta Golański. Dalej zaś pisze: „Chcącemu jednak być prof[esorem], a jeszcze w Uniw[ersytecie], nie może być tajno, że – qui bene
distinguit... Uniw[ersytet] w każdym oddziale swoim życzy sobie mieć dobrego Nauczyciela” (Z 8r). Golański przywołuje łacińską sentencję „Qui bene distinguit, bene
docet [Kto dobrze rozróżnia, dobrze uczy]”, uznaje więc umiejętność trafnego porównania autorów za elementarną kompetencję nauczyciela literatury. Warto
wskazać, że Golański już w dziele O wymowie i poezji, podręczniku czasowo bliskim
sporowi o Podolankę, traktował porównanie jako jedyną metodę prowadzącą do
wyciągania właściwych wniosków: „Porównanie najobfitszym jest źródłem każdego
dowodzenia, ile że rozum ludzki nie może nic lepiej poznawać ani pojąć, ani umieć,
tylko przez porównywanie” (O 147–148)30. Postępował w tym zresztą za powszechnym w oświeceniu przekonaniem, które sytuowało porównanie obok analizy jako
28

29

30

E. S ł o w a c k i, O sztuce dobrego pisania w języku polskim. W: Dzieła z pozostałych rękopismów
ogłoszone. T. 2. Wilno 1826, s. 240. Wersja drukowana nie zawiera zmian w stosunku do rękopisu, dziwne jest więc, że według Golańskiego owa ocena nie była dość przychylna Krasickiemu.
Rękopis rozprawy wraz z jej oceną Śniadeckiego zachował się w zbiorach Czartoryskich i jest
skatalogowany jako: J. Ś n i a d e c k i, O sztuce dobrego pisania w języku polskim. Bibl. Książąt
Czartoryskich, rkps 1860.
Zob. Z 8r: „Porównaniem dzieł lub wyjątków z jednego i drugiego pisarza byłby te wszystkie pytania zaraz ułatwił. I lepiej by się wytłumaczył: wedle przytoczonych i od siebie swoich, czy nie
swoich prawideł dobrego wysłowienia. [...] namieniwszy o »licznych dziełach« Krasickiego, spomnieć
te przynajmniej, które są celniejsze. Wszakże w dość obszernych wyjątkach sprawiedliwość inszym
oddał. Czemuż jej dla Krasickiego oszczędził? Ale daruję autorowi ten rozbiór. Bo nam się nie
dosyć wytłumaczył, co i dlaczego z dzieł samego Naruszewicza wzorowym być sądzi”.
Było to jedno z podstawowych założeń ówczesnej metodologii nauk, także retoryki i poetyki, które
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podstawową metodę badawczą, nie tylko w krytyce literackiej, o czym wypowiada
się obszernie Jadwiga Ziętarska. Podobne stwierdzenia możemy znaleźć w pismach
Jana Śniadeckiego, Stanisława Kostki Potockiego czy nawet – krytykowanego przez
Golańskiego – Euzebiusza Słowackiego31.
Kwestia odpowiedniego porównania Krasickiego i Naruszewicza nie mogła być
obojętna recenzentowi rozprawy naukowej (dodajmy, że przetłumaczył on żywoty
równoległe Plutarcha32), choć samo podjęcie tego problemu nie jest niezwykłe i nie
wskazuje na Golańskiego jako autora także Listu Sandomierzanki. Niemniej zarówno w wypadku sporu o Podolankę, jak i sporu dotyczącego pracy konkursowej
Słowackiego jednym z zarzutów krytyka lub krytyków byłoby niewłaściwe ustalanie
hierarchii autorów. Przy tym chodziło konkretnie o poetów epoki stanisławowskiej –
Naruszewicza i Krasickiego. Zastanawiające jest odwrócenie rzeczonej hierarchii
w obu pracach. Mimo to nie wydaje się niemożliwe, żeby komentarz do rozprawy
Słowackiego przywołał w pamięci Golańskiego analogiczny spór sprzed lat. O ile
wtedy Golański ujmował się za Naruszewiczem, nie uwzględnionym przez Krajewskiego, o tyle teraz ujmuje się za Krasickim, zbyt lakonicznie ocenionym przez
Słowackiego. Wbrew pozorom w takim wypadku jego stanowisko nie byłoby w obu
tekstach radykalnie sprzeczne: w epoce Stanisława Augusta dostrzega Golański
przede wszystkim dwóch poetów, którzy powinni zostać wzięci pod uwagę. Choć
Krasicki był „pierwszym” poetą, nie można zapominać o Naruszewiczu. Choć Naruszewicz zasługuje na wzmiankę, nie należy go stawiać bez zastrzeżeń jako wzoru
i wynosić ponad Krasickiego. Podjęcie bardzo podobnego problemu krytycznoliterackiego mogło wywołać wspomnienie niegdysiejszej polemiki; stanowcze opowiedzenie się za Krasickim w 1811 roku – podsunąć zdanie o tym, że w 1784 było tak
samo. Spór o Podolankę rozegrał się wszak, jak wspomina Golański, „dobrze dawniej”, co mogło w jego pamięci zatrzeć pewne szczegóły dyskusji. Ewidentna rozbieżność między obu wypowiedziami osłabia znaczenie wzmianki z recenzji jako
dowodu na autorstwo Golańskiego, nie przekreśla go chyba jednak całkowicie.
Golański jako Sandomierzanka
Hipotetyczna identyfikacja autora Listu Sandomierzanki pozwala silniej osadzić
utwór w kontekście, a także zwrócić uwagę na wybrane wątki krytyki, które można
spróbować połączyć ze znanymi skądinąd poglądami Golańskiego. Już Pietraszko,
wskazujący jako pierwszy na możliwość takiego autorstwa, zauważał, że jego potwierdzenie pozwoliłoby jednoznacznie ulokować spór o Podolankę w środowisku
warszawskich pijarów33. To przyporządkowanie nie było zresztą kwestionowane;
potwierdzała je chociażby żarliwa obrona pisarzy-pijarów z Listu Sandomierzanki.
Trzeba jednak przyznać, że poza tym zarzuty Sandomierzanki nie zdradzają
poglądów na tyle charakterystycznych, by same mogły świadczyć o swoim autorze.

31
32
33

w obrębie nauczania literatury znalazło ukoronowanie w Wykładzie literatury porównawczej
L. Osińskiego.
J. Z i ę t a r s k a, O metodzie krytyki literackiej w dobie oświecenia. Warszawa 1981, s. 55–104
(zwłaszcza s. 82–83).
P l u t a r c h, Sławni ludzie i onych porównania. Przeł. F. N. G o l a ń s k i. T. 1–4. Wilno 1801–1805.
P i e t r a s z k o, op. cit., s. 439.
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Przypomnijmy: krytyk najpierw podejmuje temat „stanu natury”, z którym nie zgadza się, jego zdaniem, wychowanie tytułowej bohaterki w piwnicy. W tym samym
kontekście oponuje także przeciwko używaniu przez Podolankę wyrazu „smród” na
oznaczenie śmierci, ponieważ to, co naturalne, powinno być opisywane zgodnie
z zasadami decorum. Tak oto niepostrzeżenie łączy dwa problemy związane z dwoma
sposobami rozumienia „natury”: jako stanu przeciwstawnego cywilizacji oraz jako
przedmiotu naśladowania w sztuce34. Sandomierzance nie podoba się też, że bohaterka powieści po przywróceniu do społeczeństwa nie chodzi do kościoła. Prócz
zarzutów filozoficznych i moralnych reszta w dużej mierze dotyczy kompozycji powieści i pewnych niedopowiedzeń, które szkodzą jej prawdopodobieństwu: nie wiemy, jak przyszły mąż Podolanki nazywał swoją żonę podczas lat wspólnego wychowania, co działo się z nim po opuszczeniu przez nią piwnicy, czemu bohaterka
zdziwiona przygląda się Żydom dopiero w drodze powrotnej z Warszawy. Osobno
Sandomierzanka krytykuje dokonaną przez Ao krytykę autorów polskich, o czym
była obszerniej mowa. Wreszcie wypomina błędy językowe. List kończy się przytykiem dotyczącym już nie samej powieści, lecz jej anonsu, który określał ją jako
napisaną „w guście Doświadczyńskiego” – owej „koligacji” zaprzecza się bohaterce
Krajewskiego.
Do porównania tych opinii z poglądami Golańskiego wyrażonymi gdzie indziej
posłużyć muszą jego prace późniejsze. W chwili polemiki potencjalny autor Sandomierzanki był bowiem niemal debiutantem, jeśli idzie o znane nam, wydane drukiem
pisma. Zaledwie rok wcześniej opublikował Mowę przy obchodzie setnej rocznicy
zwycięstwa pod Wiedniem oraz łacińskie przemówienie z okazji początku roku
w warszawskich szkołach pijarów, z roku 1784 pochodzi zaś jego Mowa przy dorocznym zaczęciu szkół warszawskich, tym razem drukowana zarówno po łacinie,
jak i po polsku35. Dla rekonstrukcji jego poglądów literackich istotniejsza jest dopiero opublikowana w 1786 roku obszerna praca O wymowie i poezji – podręcznik,
którego drugie, poszerzone wydanie ukazało się już dwa lata później36.
O naturze, rozumianej jako kategoria filozoficzna, nie dowiadujemy się z podręcznika Golańskiego wiele, choć niewątpliwie jest ona dla niego pojęciem elementarnym. Jako taka nie została bliżej zdefiniowana. Więcej, z racji charakteru podręcznika do poezji i wymowy, wyczytać możemy na temat natury jako rzeczywistości
będącej przedmiotem naśladowania w sztuce: „Co od niej [tj. od natury] odstępuje,
to nie może być przyzwoitym i chwalebnym. Zaraz bowiem odraża, co się naturalnym
nie zdaje” (O 67). Natura jest podstawą jednego, wspólnego wszystkim dobrego

34
35

36

Zob. H. H i n z, B. O t w i n o w s k a, Natura. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red.
T. K o s t k i e w i c z o w a. Wyd. 4, bez zm. Wrocław 2006.
F. N. G o l a ń s k i: Mowa przy obchodzie setnej rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem. Do uczącej się
młodzi w szkołach warszawskich ks. ks. Scholarum Piarum. B. m., 1783; Mowa przy dorocznym
zaczęciu szkół warszawskich ks. ks. Scholarum Piarum. Warszawa 1784. Analogiczne mowy wygłaszał Golański, z racji pełnionej funkcji nauczyciela wymowy, jeszcze w latach 1785 (wyd. łacińskie) i 1786 (wyd. w języku polskim). Zob. Biblioteka literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 4,
s. 475–476.
F. N. G o l a ń s k i, O wymowie i poezji. Warszawa 1786. Korzystam z wydania drugiego (Wilno
1788), ponieważ rozbudowuje ono niektóre wątki, ale nie zmienia charakteru całości. Wydanie
trzecie (Wilno 1808), jeszcze obszerniejsze, należy już natomiast do zupełnie innego kontekstu.
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gustu. Wszystkie sztuki piękne „przedsiębiorą jak najdoskonalszym naśladowaniem
wyrażenie natury” (O 386). Choć Golański kładzie nacisk na rolę wyobraźni w tym
procesie, wyobraźnia „może być dobrze i źle użyta” (O 388) i nie ma wątpliwości, że
dobre użycie wyobraźni wiąże się z naśladowaniem „pięknej natury”. Czytamy więc,
że twórcy „zasięgają zewsząd do dzieła swego rozlicznych w naturze znajdujących
się piękności i kształtów, które przez imainacją składnie ułożone zawsze przyjemny
i tkliwy widok wystawują” (O 386), oraz że „Powinno być wymyślenie poety obrazem
prawdy albo podobności do prawdy, ale przyozdobionej, powinno być ożywione
wyborem i rozmaitością farb, których obficie natura dostarcza” (O 388).
Powieść Krajewskiego stawia przed recenzentem problem splatający dwa znaczenia pojęcia natury, mianowicie: jak naśladować naturę (rozumianą jako stan
naturalny), skoro sztuka, choć naśladuje naturę (tym razem jako zewnętrzną, doświadczalną rzeczywistość), zakłada „sztuczny” właśnie wybór. Sandomierzanka,
nieco ogólnikowo, opowiada się po stronie selekcji i „pięknej natury”, zgodnie z przekonaniami zapisanymi w dziele O wymowie i poezji (choć trzeba dodać, że powszechnymi wśród przedstawicieli polskiego oświecenia): „Natura naturalnie i pięknie, i bez
odrazy wyrażona być może, kiedy nią przystojność i delikatność powoduje” (L 5).
Podobnie jest w wypadku innego obiegowego wątku, jakim była krytyka francuszczyzny, przejawiająca się zapożyczeniami składniowymi. Sandomierzanka
wytyka te błędy Krajewskiemu (L 15), a Golański przestrzega przed nimi swoich
uczniów (O 207–210). Jeśli zaś idzie o Konarskiego, któremu mąż Podolanki odmówił bycia poetą37, Golański dwukrotnie wspomina go właśnie jako poetę: raz cytuje
fragment jego utworu jako przykład stylu poetyckiego (O 400), a drugi raz wymienia
pisarza jako jednego ze „sławniejszych” twórców pieśni łacińskich (O 416). Można
więc sądzić, iż nie tylko uważał on, że działalność Konarskiego przyczyniła się do
odnowy „gustu” (O 91–92), ale był też przekonany o niewątpliwych zaletach jego
twórczości.
Od tych ogólnych zbieżności bardziej interesujące wydają się sformułowania
i postawy, które sprawiają wrażenie charakterystycznych dla Golańskiego. Po
pierwsze, krytyczna ocena Podolanki znalazła być może wyraz w zdaniu autora
podręcznika O wymowie i poezji na temat romansów. Golański, pomimo pozytywnej opinii o przemianach gustu zainicjowanych przez oświecenie, negatywnie odnosi się do ówczesnego stanu obyczajów i pod tym kątem patrzy na powieść, która
jako forma ma – niewykorzystany jednak – potencjał dydaktyczny: „Dobre są i romanse, które bawiąc nauczają. Mogłyby się atoli w nich pod przyjemną postacią
najpożyteczniejsze nauki umieścić, ale niewielu mamy Doświadczyńskich i Podstolich” (O 92–93)38. W ten sam sposób Sandomierzanka zestawia swoją adresatkę
właśnie z bohaterami Krasickiego jako metonimią jego powieści: „Upewniam zaś
WMC Panią, że nie u wszystkich do koligacji Doświadczyńskich i Podstolich należysz” (L 16). Choć zatem sam gatunek romansowy nie jest w Liście Sandomierzan-

37
38

Zob. K r a j e w s k i, op. cit., s. 134.
Analogiczną opinię znajdujemy też w rozdziale poświęconym „podziałowi poezji”. Romanse należą
do poezji, chociaż nie są pisane wierszem; przede wszystkim podkreśla się jednak ich postulowaną
funkcję dydaktyczną: „Takiego gatunku są romanse, czyli wymyślone niby-historie, które mogą
wiele naprawić i wiele zepsuć” (O 401–402).
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ki poddany krytyce, to jednak poprzez zestawienie go z dziełem O wymowie i poezji
można zrekonstruować niewypowiedziany kontekst uwag: aby zasłużyć na aprobatę, powieść powinna nauczać – w przeciwnym razie może „wiele zepsuć”39.
Jako związany z zamysłem dydaktycznym i moralnym można rozpatrywać
także zarzut dotyczący religijności Podolanki. Choć Krajewski znacznie złagodził
„swawolną” i krytyczną wymowę oryginału francuskiego40, zachował satyryczny
opis mszy pogrzebowej, nie wspomniał natomiast o tym, by bohaterka regularnie
uczęszczała do kościoła. Sandomierzanka mówi: „Bardzo mi się nie podobało, żeś
WMC Pani przez niemały czas u Hrabiego zostając, ni razu na Podolu w kościele
nie była” (L 6). Takie postawienie sprawy jest chyba właśnie konsekwencją jednoznacznie dydaktycznego postulowanego charakteru powieści. W Odpisie męża Podolanki anonimowy obrońca utworu Krajewskiego broni Podolanki, argumentując,
że nie chciała ona chwalić się swoją religijnością41. Odpowiedź ta, udzielona w wewnątrzpowieściowej konwencji, w której utrzymana jest cała dyskusja, może chyba
dać wskazówkę do bardziej metaliterackiej interpretacji: nie o wszystkim trzeba
wspominać w powieści – wystarczy wspomnieć o tym, co ma nadrzędne uzasadnienie kompozycyjne42. Recenzja pracy Słowackiego pozwala sądzić, że Golański był
czuły, jeśli idzie nawet o drobne uchybienia względem prawomyślności religijnej:
[czemu w] tak wszystkim chrześcijanom polskim znajomej [pieśni] – zwłaszcza w swym rozpoczęciu
„Bogarodzica dziewica” – kładzie [Słowacki] nie raz (jakby na literackie igrzysko) nie w pojedynczej, jak
wiemy i czynimy wierni, lecz w mnogiej liczbie zawsze „Bogarodzice Dziewice”? Cóż on przez to rozumie?
Wieleż to u niego jest takich, co by je nazwał „Bogarodzice”? [Z 5v]

Fragment ten wydaje się – także w kontekście krytyki powieści Krajewskiego –
szczególnie charakterystyczny. Trudno określić, czy Golański wytyka tutaj przede
wszystkim niestaranność autora, który „przez omyłkę” zmienił tytuł pieśni, czy
bardziej oburza się na sprzeczny z dogmatami religii sens, który w ten sposób powstał43. Tak samo braki kompozycyjne Podolanki mogą wytworzyć wrażenie niereligijności bohaterki, co okazuje się naganne. Oczywiście z czasem wyczulenie na
podobne aspekty tekstów mogło u Golańskiego narastać, ale taka linia krytyki
Krajewskiego wydaje się prawdopodobna właśnie u tego pisarza. W przeciwieństwie
chociażby do Dmochowskiego, Golański nigdy nie porzucił powołania zakonnego,
a znaczna część jego późniejszej działalności pisarskiej była związana z nauczaniem
homiletyki i katechizmu44.
Na koniec warto wspomnieć dwuwiersz zamieszczony w zamknięciu Listu San39
40
41
42

43
44

Zob. przypis 38.
Zob. Ł o s s o w s k a, op. cit., s. 189–190.
Odpis męża Podolanki na list Sandomierzanki. Warszawa 1784, s. 11–12.
W tym duchu będzie bronił powieściowych niedokładności sam M. D. K r a j e w s k i w Liście Podolanki wychowanej w stanie natury do swojej przyjaciółki (b. m., 1784, s. 8): „Powieść służąca do
poprawy przywar wieku [...] dopełnia swego zamiaru, czyli to mówiąc na Podolu o Żydach, czy
powracając z Warszawy”.
Wydaje się zresztą, że forma „Bogarodzice Dziewice” nie była u Słowackiego mianownikiem liczby
mnogiej, ale utworzonym z czeska mianownikiem liczby pojedynczej.
F. N. G o l a ń s k i: Pacierz wedle swego porządku [...] dla pomocy nauczyciela religii. Wilno 1808;
Filozof i antyfilozof. Rozmowy w zarzutach i odpowiedziach dla dochodzenia i uznania prawdy.
Wilno 1811; Materiał kaznodziejski [...] służyć mogący do kazań. Wilno 1813.
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domierzanki: „Co jest dla zabawki, zawdy / powinno być bliskie prawdy” (L 16).
Ośmiozgłoskowy dystych spotkał się nawet z krytyką jednej z komentatorek jako
niezbyt zręczny45. Tymczasem jest on ściśle związany z podstawową dla poetyki
klasycystycznej zasadą prawdopodobieństwa, a właśnie brak prawdopodobieństwa
zarzuca Sandomierzanka opowieści Podolanki. Co więcej, fragment ten stanowi
tłumaczenie formuły Horacego: „Ficta voluptatis causa sint proxima veris” (O 427) 46.
Zdanie to przytacza Golański w swoim podręczniku i tłumaczy następująco: „Zawsze
to powinno być bliskie prawdy, cokolwiek się dla zabawy dzieje” (O 427). Zasada
prawdopodobieństwa omawiana jest przez autora w dziele O wymowie i poezji,
w rozdziale poświęconym dramatowi; wykorzystanie cytatu z Horacego w funkcji
podsumowania Listu Sandomierzanki poświadcza, że właśnie ta reguła kierowała
w dużej mierze krytyką powieści Krajewskiego i że krytyka ta wynikała ze świadomego zastosowania klasycystycznych zasad budowania fabuły do „romansu”. Jest
to jednocześnie bodaj najwyrazistsza zbieżność tekstowa między dziełem O wymowie i poezji a Listem Sandomierzanki.
Podsumowanie rozważań, których główna teza sprowadza się do podania nowego
argumentu na rzecz przypisania Golańskiemu autorstwa Listu Sandomierzanki do
Podolanki, wydaje się niemal zbędne. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka spraw
natury ogólnej.
Po pierwsze, w mniej i bardziej istotnych sprawach atrybucyjnych badania
archiwalne nie wyczerpały jeszcze swojego potencjału i mogą dostarczać nowych
materiałów. Przedstawiona w ostatnim podrozdziale lista podobieństw i zbieżności
tekstowych wspiera i uzupełnia hipotezę o autorstwie Golańskiego, ale sama najprawdopodobniej nie pozwoliłaby na postawienie takiej hipotezy, opisane analogie
są bowiem w większości ogólne i podważalne. Ujawniają się wręcz dopiero w kontekście nowego faktu tekstowego.
Po drugie jednak, fakty nie leżą w archiwach jako gotowy budulec historii literatury; same również wymagają zbudowania. Marginesowa wzmianka Golańskiego,
aby stać się faktem historycznoliterackim, wymagała skonfrontowania z innymi
źródłami i tezami badawczymi, a także interpretacji w świetle konwencji gatunkowych (specyficzna forma literacka całej dyskusji o Podolance) czy ówczesnej metodologii naukowej (kluczowa rola porównania). Ustanowiony w ten sposób fakt
otwiera z kolei nowe możliwości badawcze, np. dotyczące zasady prawdopodobieństwa oraz funkcji dydaktycznej w ocenie kształtującej się powieści polskiej. Zbiór
to zapewne oczywistości, ale w dobie literaturoznawczych powrotów do empirii –
czy to w kognitywistycznym zbliżeniu do nauk przyrodniczych, czy w badaniach
związanych z cielesnością, zwrotem ku rzeczom, fascynacją (zwłaszcza cyfrowym)
nośnikiem tekstu, czy w badaniach spod znaku aktora-sieci – warto chyba przypominać ten właściwy literaturoznawstwu, tradycyjnie filologiczny model badań,
w którym empiryczne, archiwalne odkrycie pozwala skonstruować fakt, a następnie – gmach historii literatury. Sprawa Listu Sandomierzanki dostarcza tu niemal
laboratoryjnego przykładu.
45
46

Zob. S i n k o, op. cit., s. 33.
Jest to cytat ze Sztuki poetyckiej (w. 338).
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KRYSTYNA MAKSIMOWICZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

LITERACKI WIZERUNEK BARBARY Z BIELIŃSKICH KOSSOWSKIEJ
Barbara z Bielińskich Kossowska (1760–1801) nie wzbudza takiego zainteresowania badaczy czasów stanisławowskich jak wiele innych pań epoki, które zyskały
rozgłos z różnych powodów, nawet jako „bohaterki” ścigających je błahych opowieści i plotek. Zwykle pojawiała się w kontekście swego męża, gdy próbowano kompromitować go jako przysłowiowego „rogacza”, albo jako dama brylująca na salonach, olśniewająca urodą i wdziękiem. Niezwykłemu jej urokowi poddał się twórca
często przywoływanego wiersza Do Kossowskiej w tańcu, który, co prawda, interesuje badaczy, jednakże głównie ze względu na atrybucję autorską. Ogólnie rzecz
biorąc, stworzono dwa wizerunki Kossowskiej: pierwszy jako damy komplementowanej i drugi – kobiety doznającej despektu. Tak ukształtowany konterfekt „bohaterki” wymaga jednak dopełnienia, o co postaram się w niniejszym studium.
Barbara Kossowska pochodziła z rodu o wysokim prestiżu społecznym. Była
córką marszałkówny wielkiej Wielkiego Księstwa Litewskiego Krystyny Justyny
z Sanguszków, a wnuczką słynnej księżnej Barbary z Duninów Sanguszkowej,
małżonki księcia Pawła Karola. Mirem cieszyła się także jej rodzina po mieczu.
Ojciec, Franciszek Bieliński, syn wojewody chełmińskiego, Michała, sprawował
liczne urzędy (konsyliarz Rady Nieustającej, pisarz wielki koronny), angażował się
w działalność publiczną i prowadził interesy majątkowe. W pamięć Henriety z Działyńskich Błędowskiej zapadł jego wizerunek jako człowieka o szerokich horyzontach
umysłowych, który „dużo jeździł za granicę, rozmaite zbiory miał u siebie starożytności i kolekcje mineralogiczne, różne także mozaiki i malowidła” oraz bogatą bibliotekę1. Był gruntowanie wykształcony. Wspierając prace Komisji Edukacji Narodowej, postulował m.in. program nauczania kobiet, uwzględniający „naukę języków obcych, francuskiego i niemieckiego, a nadto geografii, historii, fizyki, logiki,
retoryki i etyki”2.
Młoda Barbara wychowywała się w domu doceniającym naukę, o co szczególną
troskę wykazali nie tylko rodzice, ale też opiekująca się nią – po śmierci jej matki –
1
2

H. z D z i a ł y ń s k i c h B ł ę d o w s k a, Pamiątka przeszłości. Wspomnienia z lat 1794–1832. Oprac.,
wstęp K. K o s t e n i c z, Z. M a k o w i e c k a. Warszawa 1960, s. 73.
I. T u r o w s k a - B a r o w a, Bieliński Franciszek. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków
1936, s. 50. Autorka podała, że ogłoszone drukiem listy F. B i e l i ń s k i e g o pt. Sposób edukacji
w XV listach opisany, które do Komisji Edukacji Narodowej od bezimiennego autora były przesłane
(1775) znalazły odzwierciedlenie w programach Komisji, która „przyjęła projekt Bielińskiego w sprawie nadzoru nad prywatnym wychowaniem kobiet oraz nauczaniem języka niemieckiego”.
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księżna Sanguszkowa. Ona to zapewniła wnuczkom – Barbarze oraz jej siostrom,
Joannie i Tekli – odpowiednią dla młodych arystokratek edukację. Jak przebiegał
proces nauczania dziewczynek powierzonych mentorce, pannie Gietulewiczównie,
pisał Feliks Franciszek Łubieński, zięć księżnej Sanguszkowej, pełniący urząd
ministra sprawiedliwości w czasach Księstwa Warszawskiego. Można uznać, że
stosowane przez guwernantkę metody nauczania były dość zaskakujące, jako że
„nie wykładała uczennicom żadnego przedmiotu, lecz zadawała tylko z francuskich
książek pewne ustępy gramatyki, historii i geografii. Panienki obowiązane były
wyuczyć się na pamięć i powtarzać dosłownie”. Zgodnie z duchem epoki, guwernantka kładła nacisk na naukę języków obcych. Rozmowy z dziewczynkami prowadziła wyłącznie po francusku lub po niemiecku. Poza znajomością języków
Barbara oraz jej siostry zdobyły umiejętność gry na klawikordzie, pięknie tańczyły
i uczestniczyły w życiu towarzyskim organizowanym przez babkę w Warszawie,
w podwarszawskim Szymanowie i w Poddębicach koło Sieradza. W tej ostatniej
rezydencji „powtarzały się co wieczór wesołe tany”3.
Nie ulega wątpliwości, że dobro wnuków leżało księżnej na sercu, co uwidaczniało się w różnych sytuacjach, np. gdy z okazji zawarcia małżeństwa przez Teklę
Bielińską (6 XI 1782) Sanguszkowa – jak przekazał Teodor Ostrowski – „dawała
kawę z tańcami dla znaczniejszych w [...] stolicy osób, błogosławiąc wnukom
i wnuczkom swoim, których ośmiu znajdowało się, licząc razem księcia Stanisława
Jabłonowskiego, kasztelanica krakowskiego”, a najznakomitszym świadkiem tego
wydarzenia był Stanisław August Poniatowski4.
Obecność króla uświetniła także uroczystość zaślubin Barbary Bielińskiej
z Rochem Kossowskim. W „Gazecie Warszawskiej” z 19 VII 1783 (na pierwszej
stronie pisma) donoszono:
W przeszłą niedzielę [13 VII – K. M.] o godzinie 4 wieczorem w Pałacu J. P. Bielińskiego, starosty
czerkieskiego, dawał ślub J. Ks. Okęcki, biskup poznański i warszawski [...]. Nastąpiła potem wspaniała kolacja, na której Najjaśniejszy Pan z licznym gronem państwa i ministrów znajdował się5.

Z pewnością mariaż wnuczki księżnej Sanguszkowej zasługiwał na aplauz ze
strony rymujących, a tymczasem – co jest faktem zdumiewającym – nie ma chociażby jednego epitalamium na cześć nowożeńców, mimo iż zwykle „bohaterom” o tej
randze społecznej towarzyszyły okolicznościowe (panegiryczne) utwory. Powiemy
więcej: że milczenie poetów – a nie brakowało ich przecież w otoczeniu chociażby
samej księżnej Sanguszkowej – w tak ważnej sprawie jak ślub można uznać za symptomatyczne. Czyżby sceptycyzm związany z doborem małżonków wpłynął na brak
rymowanych ślubnych powinszowań? Ponad 20-letnia różnica wieku między Barbarą a Rochem mogła wyzwalać nieufność co do szczęśliwego pożycia i trwałości związku. Jeśli dodamy do tego niezwykłą urodę panny młodej i mało atrakcyjny wygląd
małżonka, to wątpliwości związane z mariażem oparte były na realnych przesłankach.
3

4
5

Pamiętniki Feliksa hr. Łubieńskiego, ministra sprawiedliwości. Skreślił i oprac. W. C h o m ę t o ws k i. Warszawa 1876, s. 44, 52–53, 69, 93–94. Zob. A. J a k u b o s z c z a k, Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (1718–1791) i jej salon towarzyski. Poznań 2008, s. 100.
T. O s t r o w s k i, Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Gazetki pisane z roku 1782. Oprac., wstęp
R. K a l e t a. Wrocław 1972, s. 194: „Z Warszawy, die 21 novembris 1782”.
„Gazeta Warszawska” 1783, nr 58, z 19 VII (sobota).
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Ostrym piórem (co nie oznacza, że nieobiektywnym) wygląd Kossowskiego opisał Leon Dembowski. Powiązany rodzinnie i zawodowo z Czartoryskimi autor
wspominał m.in. swój pobyt w Puławach, gdzie widywał Rocha Kossowskiego,
aczkolwiek należy zaznaczyć, że przedstawiony wizerunek dotyczy człowieka starego i schorowanego. Dembowski wspominał: „W chwili, gdy go tam poznałem, był
to prawdziwy automat: niski, łysy, z ogromnym cienkim harcapem, uszy miał
niepospolitej długości. Ręce sparaliżowane, zawsze milczący, jadł tylko i pił, w Puławach po kilka tygodni siedział”. Odwołując się zaś do opinii innych osób, Dembowski ujawniał: „Słyszałem, że dom jego w Bełżycach słynął z gościnności i uprzejmości”, co uznał za pozytywną cechę Kossowskiego, gdyż konkurowanie w tym
zakresie z domami „Czartoryskich w Puławach, Lubomirskich w Opolu, Sanguszków
w Lubartowie” nie było łatwe6.
Gdy Kossowski łączył się węzłem małżeńskim z Barbarą Bielińską, od trzech lat
był wdowcem. Jego pierwsza żona, Konstancja z Łubieńskich, zmarła w 1780 roku.
W pamięci współczesnych zapisała się dobrze. Zawarta w korespondencji Grzegorza
Piramowicza wiadomość o jej śmierci ukazuje ją w jak najlepszym świetle:
Dowiaduję się bardzo smutny o śmierci podskarbiny Kossowskiej. Nie mogę wyrazić, jak mię niezmiernym żalem przeraża ta strata kobiety tak życzliwej jak dla mnie i [od] wszystkich powszechnie
szanowanej, której przyjaźń dla mnie była mi jedną z najszacowniejszych7.

Ogólnie dobrą opinią cieszył się także Roch Kossowski, od 1762 r. podskarbi
nadworny koronny, a od 1992 r. podskarbi wielki koronny. W czasie Sejmu Wielkiego stał na czele powołanej przez ten organ Komisji Skarbu. Jego wypowiedzi na
temat Skarbu przyniosły mu powszechny szacunek. W krążącej w latach osiemdziesiątych XVIII w. satyrycznie ujętej Definicji wszystkich ministrów polskich
w czterech wierszach Kossowski wypadł dobrze; określono go słowem „Cnota”, co
w zestawieniu z „etykietami” innych ministrów (np. podskarbiowie: Wędzikiszka,
Hołota, Szubienicznik) wygląda wręcz doskonale8. Chwalono jego powściągliwość
w kwestiach finansowych w związku z podniesieniem podskarbiostwa nadwornego
do rzędu ministerstw, co znalazło wyraz m.in. w twórczości literackiej. Sprawę
uposażenia Kossowskiego zwykle łączono z powszechnym szacunkiem, jakim go
darzono: „Najmniej płatny z ministrów, choć więcej pracuje / Niż wszyscy razem,
ale go naród szacuje” (w. 101–102)9. Opinię tę potwierdzali zarówno jemu współ6

7

8
9

L. D e m b o w s k i, Moje wspomnienia. T. 1. Petersburg 1898, s. 83–84. Zob. T. K o r z o n, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794). Badania historyczne ze stanowiska
ekonomicznego i administracyjnego. Wyd. 2. T. 4. Kraków 1897, s. 236. – B. K r a k o w s k i, Kossowski Roch. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 14 (Wrocław 1968–1969).
G. P i r a m o w i c z, list do I. Potockiego, z Genewy, d. 17 Julii 1780. Archiwum Publiczne Potockich,
rkps 279 B, t. 1, s. 224. O złym stanie zdrowia pierwszej żony Rocha Kossowskiego, Konstancji
z Łubieńskich, donoszono w gazetkach pisanych od początku 1780 r. („krwawienie z piersi”), a po
śmierci nie szczędzono jej pochwał. Podkreślano jej wielkie talenty, urodę i ukazywano ją jako
przykładną żonę, kochaną przez męża.
Zob. Sensacje z dawnych lat. Wyszukał i skomentował R. K a l e t a. Wyd. 2, udoskonalone i poszerz.
Wrocław 1980, s. 24.
J. I. K o s s a k o w s k i [?], Żądania próżne. W zb.: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego.
Z papierów E. R a b o w i c z a oprac. K. M a k s i m o w i c z. Cz. 1: 1788–1789. Warszawa 1998,
s. 39, 45.
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cześni, w tym król, który pisał: „Podskarbi Kossowski spełniał zawsze swój urząd
uczciwie i na sejmie tym (tj. Sejmie Wielkim – K. M.) wielokrotnie okazał dobre
poglądy i zdrowy rozsądek”10, jak też badacze czasów stanisławowskich, że powtórzę za Tadeuszem Korzonem: „pracowity i zasłużony w skarbowości”11.
Drugą żonę pana podskarbiego, Barbarę z Bielińskich, komplementowano
jednogłośnie za urodę. Potwierdzają to mistrzowie zarówno pędzla, jak i pióra. Była
kilkakrotnie portretowana. Giovanni Battista Lampi uchwycił jej piękną twarz,
klejnot i kwiaty zdobiące ciemne pukle włosów, częściowo zakrywających odsłoniętą pierś, udrapowaną suknię z lekkiego materiału i przezroczysty szal zarzucony
na plecy. Równie wspaniale wygląda na portrecie wykonanym przez Wincentego
Lesseura, znanego m.in. z misternych miniatur członków wielu rodów magnackich.
Nie mniej atrakcyjnie prezentuje się Kossowska na portrecie Józefa Grassiego.
Miniaturkę wizerunku na płytce cmentarnej wykonał anonimowy artysta12.
Literaci obdarzali małżonkę pana podskarbiego najczęściej epitetami „piękna”,
„bardzo piękna”, „cudna piękność”, „ładna jak bożek” itp. Nawet nie darzący jej
sympatią autorzy nie odważyli się dołożyć choćby przysłowiowej łyżki dziegciu do
jej pięknego wyglądu. Julian Ursyn Niemcewicz zachował ją w swej pamięci jako
„najświetniejszą [...] z piękności” czasu Sejmu Wielkiego13, a w utworze Co się damom podoba wyznaczył jej miejsce (obok Julii Potockiej i Rozalii z Chodkiewiczów
Lubomirskiej) wśród tych, które podbijają świat urodą14. Te same trzy damy wskazał Kajetan Koźmian jako „najpiękniejsze kobiety w Warszawie”, a odnosząc się do
Barbary Kossowskiej, poszedł jeszcze dalej, uznając ją za „najpiękniejszą z najpiękniejszych kobiet w Warszawie”15.
Na tle wzmianek okazjonalnych dotyczących urody Kossowskiej wyjątkowe

10

11

12

13
14

15

S t a n i s ł a w A u g u s t P o n i a t o w s k i, list do M. Glayre’a, z 25 XI 1789. W zb.: Stanisław
Poniatowski i Maurycy Glayre. Korespondencja dotycząca rozbiorów Polski. Wyd. przez E. M o tt a z a. Z francuskiego przeł. J. z C h m i e l o w s k i c h B a r a n o w s k a. Przejrz. i objaśnił T. K r z em i ń s k i. Cz. 2. Warszawa 1901, s. 99.
K o r z o n, op. cit., t. 4, s. 233. Zob. też A. B e r d e c k a, I. T u r n a u, Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia. Warszawa 1969, s. 227–228: „Cnota jego stanęła mu na przeszkodzie do
fortuny”. – W. K a l i n k a, Sejm Czteroletni. T. 2. Warszawa 1991, s. 438: „Kossowski liczył dwadzieścia przeszło lat ministerstwa i urząd swój pełnił sumiennie”.
Zob. Katalog wystawy sztuki polskiej od roku 1764–1886 z 75 ilustracjami. Wyd. J. B o ł o z A nt o n i e w i c z. Lwów 1894, s. 51 (nr 273, z informacją: „W. L. 1799. Miniatura owalna, wys. 7 cm.,
szer. 5,5 cm., wł. hr Tarnowskich w Dzikowie”). – W. B a c h o w s k i, M. T r e t e r, Katalog miniatur i sylwetek: wiek XVI–XX. W: Wystawa miniatur i sylwetek we Lwowie 1912. Wyd. 2, uzup.
20 reprodukcjami w druku trójbarwnym i 85 w autotypii. Lwów 1912, s. 137 (nr 610). Zob. też
S. W a s y l e w s k i, Portrety pań wytwornych. Warszawa 1924, rozdz. Warszawianka. Edycja
współczesna tego wydania: Warszawa 2011.
J. U. N i e m c e w i c z, Pamiętniki czasów moich. Oprac., wstęp J. D i h m. T. 1. Warszawa 1957,
s. 299.
J. U. N i e m c e w i c z, Dzieła poetyczne wierszem i prozą. T. 3. Lipsk 1838, s. 53. W przypisie do
miejsca odnoszącego się do wskazanych dam podano: „wszystkie trzy współcześne, pięknością,
grzecznym dowcipem i ujmującym obcowaniem równie znakomite; wszystkie w kwiecie młodości
zniknęły”.
K. K o ź m i a n, Pamiętniki. Przedm. A. K o p a c z. Wstęp, komentarze J. W i l l a u m e. Wstęp
edytorski, ustalenie tekstu w oparciu o autograf oraz komentarz filologiczny M. K a c z m a r e k,
K. P e c o l d. T. 2. Wrocław 1972, s. 83; t. 3, s. 196.
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miejsce zajmuje wiersz Kajetana Wierzchowskiego Do... Chociaż adresatka utworu
nie została wskazana, ponadto tekst (poza jedną wzmianką) pozbawiony jest realiów,
są przesłanki, które pozwalają ją zidentyfikować. Autor nadmienia też o jej pięknych
siostrach.
[...] wdzięków królowa pierwsza z bogów grona,
Choć piękności siostrami zawsze otoczona16.

Pomijając hiperboliczny panegiryzm, na jaki wzniósł się poeta, by oddać piękno adresatki, za wskazaniem na Barbarę Kossowską przemawia też inny utwór tego
samego autora, Wiersz na dzień urodzin córki J.W. Kossowskiej, podskarbiny koronnej (inc.: „Zosiu, w rocznicę twego urodzenia”), w którym obok pochwał i nadziei
wiązanej z dziewczynką jest też ukłon w stronę jej pięknej matki. W tym miejscu
wypada zadać pytanie: kim był ten bliżej nieznany poeta? Czy skomponował tylko
dwa przywołane tu wiersze? Ani Bibliografia polska Estreichera, ani Nowy Korbut
(t. 4–6) nie odnotowują jego nazwiska; skrzętnie pomijają go też świadkowie epoki.
Ponieważ autor ten uczestniczył w uroczystości urodzinowej córki podskarbiostwa,
to musiał być powiązany z nimi, a przynajmniej z żoną pana podskarbiego. Elżbieta Aleksandrowska wskazała na Pałac Bielińskich, w którym – jak wiadomo – mieszkali Kossowscy, jako ważny ośrodek wielkopański łączący ówczesnych pisarzy17.
Można więc sądzić, że do grona literatów bywających u Kossowskich należał również
ten mniej znany poeta. Marek Jerzy Minakowski wymienia Kajetana Wierzchowskiego herbu Pobóg, urodzonego prawdopodobnie w r. 1770, który w 1800 r. zawarł
związek małżeński z Marianną Zofią Worcell herbu Dąb (?)18. Zapewne jest to interesujący nas autor.
W Wierszu na dzień urodzin [...] kierowanym do Zosi Kossowskiej poeta zwrócił
się też bezpośrednio do jej matki:
Patrz, piękna matko, na twój skarb bogaty,
W którym natura wszystko umieściła;
Ty jesteś wiosną, bo te dałaś kwiaty,
Ty matką wdzięków, boś je utworzyła.

W utworze Do... Wierzchowski ukazał adresatkę jako nieziemskie zjawisko,
mające „więcej powietrzną niż ludzką postać”:
Jedni brali za nimfę, inni za bóstwo
Lub za tę, która stojąc u Olimpu progów,
Nalewa wonny nektar dla pierwszego z bogów.
O, gdyby on cię ujrzał oczyma swojemi,
W ten moment byś zapewnie nie była na ziemi.

16

17
18

K. W i e r z c h o w s k i, Do... Bibl. Wojewódzka w Kielcach, rkps 32, s. 143–145. Tekst wskazała
i przesłała mi jego fotokopię Pani B o ż e n a P i a s e c k a z Działu Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych, gdy zwróciłam się z prośbą o udostępnienie mi z tego rękopisu utworu zatytułowanego
Wiersz na dzień urodzin córki J.W. Kossowskiej, podskarbiny koronnej, przez Kajetana Wierzchowskiego (w rkpsie na s. 73–74). Za przesłane mi teksty serdecznie dziękuję. Cytowane fragmenty
obu utworów pochodzą z wymienionego rękopisu.
E. A l e k s a n d r o w s k a, Geografia środowiska pisarskiego. W zb.: Problemy literatury polskiej
okresu oświecenia. Red. Z. G o l i ń s k i. Seria 2. Wrocław 1977, s. 255.
M. J. M i n a k o w s k i, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego. Na stronie: www.sejm-wielki.pl/b/
cz.1024383 (data dostępu: 10 III 2021).
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Autor nie ma wątpliwości, że zazdrosne o jej urodę niebiańskie boginie ogarnęłaby trwoga i doszłoby do kłótni o nią, jak o Helenę trojańską. Olśniewająca urodą
adresatka wiersza stąpa jednak po ziemi i jest „najdoskonalszą z żyjących istot”,
ukształtowaną „Ręką Wszechmocnego”. Tak można było pisać o Kossowskiej!
Czy urokowi pięknej Barbary poddał się także Stanisław Kostka Potocki, którego poetycki komplement:
Wszyscy mówią, żeś piękna, jak róża nadobna,
Ja mówię, róża piękna, bo tobie podobna

– bywa wiązany z jej nazwiskiem?
Mimo iż tytuł wiersza w rękopisie Biblioteki Śląskiej: Do Pani Kossowski[ej]
przez Stanisława Potockiego19, wskazywał adresatkę, parający się twórczością literacką Leon Bonawentura Potocki, urzędnik Komisji Krajowej Spraw Wewnętrznych
w Warszawie, połączył tenże dystych z metresą króla, Elżbietą Grabowską, a nie
z Kossowską. Tym wdzięcznym wierszykiem miano obdarować Grabowską na balu
odbywającym się 8 V 178020. Był to dzień imienin monarchy i jednocześnie święto
patrona Polski (św. Stanisława). Przekaz Leona Bonawentury, powstały w oparciu
o „żywą tradycję i pamiętniki”, nie do końca jest wiarygodny, na co zwrócił uwagę
w przedmowie do wydania zawierającego ten przekaz Stanisław Wasylewski, a zatem nie można wykluczyć, że i w przypadku intrygującego nas wierszyka zaszła
pomyłka. Trudno to zweryfikować, gdyż uzyskana od Potockiego informacja nie
została opatrzona żadną notą bibliograficzną.
Pochlebstwa na temat urody Kossowskiej wypowiadano chórem, do którego
dołączali nawet pamfleciści, wprawdzie uderzający w konduitę damy, ale doceniający jej atrakcyjny wygląd. Tak widział ją m.in. autor zagadki sejmowej, który
jednak chwalił dość powściągliwie jej urodę: „miła z twarzy, kształtna z nogi”21.
Piękna pani Barbara zniewalała serca męskie. Zapewne musiało ją łączyć jakieś
tajemne uczucie z przywoływanym wcześniej Kajetanem Wierzchowskim, o czym
świadczą kierowane do niej w dużej konfidencji jego słowa, mówiące o „znaczących
spojrzeniach”, „westchnieniach tajemnych”, wzajemnych „zwierzeniach”, „rozkoszach prawdziwych” itp.22 Wyznanie poety wskazuje na dojrzałą fazę uniesienia
miłosnego, czas „szczerego kochania”, nad który nie może być nic droższego. Nie
znamy dalszego ciągu tego uczucia. Nie można też wykluczyć, że w kręgach socjety towarzyskiej był to temat tabu, gdyż chodziło o młodego, początkującego poetę
i żonę wpływowego człowieka.
19

20
21

22

Bibl. Śląska w Katowicach, rkps 171 II, s. 76. Pod tekstem polskim znajduje się przekład na język
francuski: „Belle comme une rose, a-t-on dit ce me semble. / Je dis la rose belle, car elle vous ressemble” (cyt. za: E. A l e k s a n d r o w s k a, Objaśnienia. W: Poezje zebrane Wojciecha Miera. Zebrał
i oprac. E. R a b o w i c z. Uzup. i przygot. do druku E. A l e k s a n d r o w s k a. Wrocław 1991,
s. 323).
L. B. P o t o c k i, Bal królewski w dniu św. Stanisława. W zb.: Przypadki króla Jegomości. Opowieści ludzi współczesnych. Zebrał, przedm. S. W a s y l e w s k i. Kraków 1957, s. 36.
Zagadki Sejmu Czteroletniego. Teksty zebrał i ustalił E. R a b o w i c z. Komentarze oprac. B. K r ak o w s k i, E. R a b o w i c z. Do druku przygot. J. K o w e c k i, Warszawa 1996, s. 189. Zob. P. K ac z y ń s k i, Życie seksualne jako obiekt krytyki i źródło inwektyw w literaturze politycznej czasów
stanisławowskich. Casus „Zagadek Sejmu Czteroletniego”. „Prace Polonistyczne” 2013, s. 94.
W i e r z c h o w s k i, Do...
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W biografię Kossowskiej wpisana była plotka salonowa do tego stopnia, że
(chwilowy) jej brak aż budził zdziwienie. Bez tego typu doniesień Warszawa wydawała się wręcz nieatrakcyjna. To, że „Pani Kosso[w]ska żadnych rewolucji w państwie
miłostek nie zrobiła”, uznał Wojciech Mier za nieprawdopodobne23.
Konduita Kossowskiej dodawała smaczku salonowemu życiu w stolicy. Atrakcyjna pod wieloma względami kobieta doskonale współtworzyła ówczesny model
życia pań z wyższych sfer czasów stanisławowskich. Chociaż Roman Kaleta pominął ją w rozprawie na temat „oświecenia swawolnego”24, to z powodzeniem mogłaby tam się znaleźć. Wchodząca w związek pozamałżeński (z jakiegokolwiek powodu)
dama nie należała do wyjątków. W kontekście tej konstatacji wypada zapytać: czy
romans Barbary Kossowskiej z Gustawem Stackelbergiem, synem ambasadora,
miał posmak polityczny? Opowieść życzliwego Polsce dyplomaty, hrabiego Larsa
Engelströma, zdaje się wskazywać, że cała sytuacja związana z tym romansem nie
była pozbawiona kontekstu politycznego. Opowiadając o obiedzie u księżnej Sanguszkowej, Engelström przekazał ciekawostkę, związaną też z przebywającym
w Warszawie w czasie Sejmu Wielkiego posłem angielskim Danielem Johnem Hailesem:
Hailes był zakochany w bardzo pięknej pani Kossowskiej (z domu Bielińskiej, urodzonej z Sanguszkowej, żonie Rocha Kossowskiego, podskarbiego koronnego), a pani tej zdawał się więcej przypadać
do smaku Gustaw Stackelberg, syn ambasadora. Hailesowi zdawało się, iż przez odwołanie ojca i jego
się pozbędzie. Tak to się dzieje na świecie!25.

Hailes miał powody ku temu, by pozbyć się z Polski ambasadora rosyjskiego;
zapewne ze względu na osobiste zaangażowanie w sprawę aliansu polsko-pruskiego, a być może także z chęci uwolnienia się od niechcianego konkurenta do serca
Kossowskiej. Faktem jest, że ojciec młodego Stackelberga został odwołany z Warszawy w połowie 1790 roku. Nie przyniosło to jednak pożądanego przez Anglika
rezultatu, gdyż dama nie odwzajemniała jego uczuć. Można podejrzewać, że nieatrakcyjny wygląd dyplomaty – był „rudy, brzydki i nieznośny”26 – nie skłonił do
niego serca pięknej kobiety, która miała być przeświadczona, że za sprawą odwołania Stackelberga stał ten jej wielbiciel.
Czy Barbara Kossowska kokietowała Kazimierza Nestora Sapiehę, jak podał
Wasylewski27, nie wiemy, aczkolwiek wydaje się to prawdopodobne. Sapieha słynął
z bogatego życia towarzyskiego, by nie powiedzieć: erotycznego, poza tym w czasie
Sejmu Wielkiego przeszedł metamorfozę i stał się ważną postacią w stronnictwie

23

24
25
26
27

W. M i e r, List [III] do Pana Stanisława Potockiego. W: Poezje zebrane Wojciecha Miera, s. 138 (utwór
nosi datę dzienną: 23 10-bre; domniemany rok powstania: 1783). Zob. też wcześniejsze wydanie
tego wiersza, pt. [Do Stanisława Kostki Potockiego]: R. K a l e t a, Przyjaciele i zalotnicy. Korespondencja poetycka i wiersze do Krajczyny Potockiej, Wojciecha Miera, Stanisława Potockiego i Wojciecha Turskiego. W zb.: Miscellanea z doby oświecenia. [T.] 3. Wrocław 1969, s. 301–302.
R. K a l e t a, Oświecenie swawolne w świetle nieznanej satyry bibliograficznej. W: Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów. Wrocław 1971.
L. E n g e s t r ö m, Pamiętniki. W zb.: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców. Oprac., wstęp
W. Z a w a d z k i. T. 2. Warszawa 1963, s. 169. Zob. K o r z o n, op. cit., t. 4, s. 238.
W a s y l e w s k i, op. cit., s. 95.
Ibidem.
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patriotycznym, a pani Kossowska manifestowała wówczas swój patriotyzm. Ta sama
orientacja polityczna mogła ich zbliżyć do siebie.
Z całą pewnością obiektem zainteresowania Kossowskiej stał się książę Józef
Poniatowski, będący „celem westchnień wszystkich kobiet” w stolicy, jak ujął to
Koźmian, opisując zabawne zdarzenie z udziałem trzech warszawskich piękności
(jedną z nich była Kossowska). Zabiegające o względy bratanka Stanisława Augusta
damy – pisał Koźmian – postanowiły sprawić mu niespodziankę i w dniu jego święta:
zebrały się raz Pod Blachą, przekupiły kamerdynera, że ich wpuścił w niebytności księcia do pokoju
sypialnego księcia i tam kwiatami łóżko jego wieńczyły, gdy książę niespodzianie najechał z swoją faworytą, aktorką Sitańską, i wszedł do pokoju. Spotkanie to nie bardzo było z obóch stron przyjemne28.

Ścigające Kossowską plotki oraz anegdotki salonowe przekazywane były z ust
do ust i – jak zdarza się w takich sytuacjach – mogły ulegać zmianom czy zniekształceniom. Trudno uwierzyć w „pikantną” relację pamiętnikarską rzekomego
Bartłomieja Michałowskiego29, odnoszącą się do „bohaterki” niniejszego studium,
chociaż, z drugiej strony, wizerunek swawolnej Kossowskiej rozpowszechniany był
przez pamflecistów. Jak można podejrzewać, zapewne ze względu na prestiż rodziny Barbara Kossowska – „kobieta rzadkiej urody, ale rozwiązła, a mająca zachowanie u dworu” – występuje w Pamiętniku pod inicjałami „K. P. K.” W opowieści
pana Bartłomieja zastawiła ona miłosne sidła na Johna Howarda, angielskiego
reformatora więziennictwa. Wizualnie nie był to atrakcyjny mężczyzna: „niewielkiego wzrostu, chudy, z dużym nosem, małomówny i zimny jak po większej części jego
rodacy”. Podobno nie miał w sobie nic pociągającego, ale jego szlachetna postawa
(„czystość obyczajów”) zjednywała mu sympatię30. Poza tym nie sposób nie zauważyć, że przybysz z Anglii miał już za sobą młodość; przeżył ponad 50 lat. Dla pani
Kossowskiej wiek Howarda chyba nie miał większego znaczenia (od swego małżonka była ona młodsza o ćwierćwiecze). Co zatem sprawiło, że upodobała sobie Howarda? Być może, jego niedostępność, hołdowanie surowości obyczaju, albo – jak
nazwał to autor opowieści – po prostu kaprys damy. Rzekomy pan Bartłomiej Michałowski ujawnił, iż uczucie Kossowskiej do Howarda nabrało cech „gwałtownej
miłości” do tego stopnia, że „na koniec tak otwarcie i natarczywie się do niego
wzięła będąc z nim sam na sam, że przecie poznał, czego chce od niego”. A ponieważ
Anglik nie uległ jej, stało się to prawdziwą sensacją. Barbara Kossowska „pierwszy
raz w życiu ujrzała swe wdzięki wzgardzone”, a w salonach warszawskich i na
dworze królewskim „długo żartowano z jej niepowodzenia”31. Wcielając się w postać
Putyfarowej żony, Kossowska poniosła fiasko32.
Zapewne istnieje jakieś źdźbło prawdy w tej historyjce. Echo takich wydarzeń
z Kossowską w roli głównej słyszalne jest w pamfletach. Jeden z autorów, w którym
Kaleta domniemywał Adama Naruszewicza, użalał się nad Rochem Kossowskim,
uznając, że pożycie z niewierną małżonką stanowi prawdziwą katorgę:
28
29
30
31
32

K o ź m i a n, op. cit., t. 2, s. 83.
[H. R z e w u s k i], Pamiętniki Bartłomieja Michałowskiego od roku 1786 do 1815 ogłoszone przez
Henryka hr. Rzewuskiego. T. 1. Warszawa 1857, s. 101.
Ibidem, s. 102.
Ibidem.
Zob. ibidem, s. 103.
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Wolałbym z rosą
Ciąć trawę kosą –
I to łatwiejsza;
Wolałbym snopy
Znosić do kopy,
Co nie trudniejsza,
Niż z taką żoną
Żyć uprzykrzoną,
Co nie chce wybaczyć;
Ustawnie prosi,
Nogi podnosi:
„A chciejże raczyć!”33

Inni satyrycy szydzili z męża damy – rogacza. Nieznany autor zagadki sejmowej
obwieszczał publiczne:
W skarbie siedzi i senacie,
Radby o większej zapłacie,
Żonę ma ładną jak bożek,
Przydomek mu dają Rożek34.

Niektórzy pamfleciści szli jeszcze dalej i z rożka czynili rogacza. Awansując
Kossowskiego na typowego rogacza, „dowartościowywali” go:
Słyszałem, gdy cię Rożkiem damy zwały,
Jam się też ciebie tak nazwać odważył.
Mówisz, że jestem nazbyt poufały.
Prawda, źlem bardzo tego słowa zażył.
Niech twoja godność tego nie przebacza
Jak to zaś Rożkiem nazywać Rogacza35.

Niewiele wiemy o tym, jaka była reakcja (bo faktycznie jej nie znamy) pana
podskarbiego na kompromitujące go i jego małżonkę wierszyki. Prawdopodobnie
nikła; tak też można sądzić na podstawie anonimowego głosu rymopisa, odnoszącego się, co prawda, do niewiernej żony pana Rocha, ale w sposób pośredni także
do niego, jakkolwiek byśmy to interpretowali:
Umizga się jak panna.
Męża ma swego jak żaka,
Zrobiła z niego ślimaka36.

33

34

R. K a l e t a, Antologia poetycka Franciszka Ksawerego Woyny. „Ze Skarbca Kultury” 1983, z. 38,
s. 82. – L. S a c u l l u s [R. K a l e t a], Poezyje desertowe wieku naszego oświeconego, Amsterdam
1789 [Wrocław 2019], s. 132.
J. N o w a k [- D ł u ż e w s k i], Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego. Kraków 1933, s. 131, 213. –
K a l e t a, Antologia poetycka Franciszka Ksawerego Woyny, loc. cit. – Zagadki Sejmu Czteroletniego,
s. 67–68. – K a c z y ń s k i, op. cit., s. 86. – S a c u l l u s, op. cit., s. 388.
Tej samej kwestii dotyczą też następujące zagadki (Zagadki Sejmu Czteroletniego, s. 189, 179):
1) Rożkiem go zowią, a on rogacz cały.
Dwie ładne żony cnotą go przybrały,
Chociaż poczciwy, mało ma przyjaźni,
Bo często swym brutalstwem drażni.

35
36

2) Miła z twarzy, kształtna z nogi,
Prześlicznie zaszczepia rogi.
Kto by miał mówić, że to powieść płocha,
Niech spojrzy na głowę Rocha.

K a l e t a, Antologia poetycka Franciszka Ksawerego Woyny, loc. cit. – S a c u l l u s, op. cit., s. 388.
J. N o w a k [- D ł u ż e w s k i], op. cit., s. 131.
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Niewątpliwie było to czytelne nawiązanie do „rogów” (jednej lub dwóch par
czułków) ślimaka, ale też mógł być inny wydźwięk znaczenia frazy: „Zrobiła z niego
ślimaka”, czyli zamknął się jak ślimak w skorupie i nie interesował się złośliwymi
wierszykami.
Wydaje się, że Kossowski nie zasługiwał na takie upokorzenie. Przypisywano
mu nawet utwór Rada dla wszystkich młode żony mających37. Drugim pretendentem do firmowania tego tekstu był Piotr Ożarowski, którego nazwisko widniało w Katalogu ksiąg znajdujących się w Księgarni Grelowskiej w czasie kontraktów
w Dubnie roku 178438. Niezależnie od tego, czyim nazwiskiem opatrywano utwór,
intencje były czytelne. Obaj mężowie mieli dane ku temu, by trafić do satyry obyczajowej. Małżonka Ożarowskiego, Marianna z Dzierzbickich, utrzymywała wieloletni związek pozamałżeński z Ottonem Stackelbergiem39.
Nie potrafimy powiedzieć, spod czyich piór wychodziły pamflety na Barbarę
Kossowską i jej męża, w związku z czym ograniczymy się do domniemania Aleksandrowskiej, że podejrzewano o nie Franciszka Zabłockiego i Franciszka Ksawerego Dmochowskiego40.
Pamflety krążyły, a piękna pani Kossowska nie ustawała w romansach. Na liście
zdobywców jej serca znalazł się także „nad miarę zalotny” Tadeusz Mostowski, do
którego wzdychały najpiękniejsze damy w Warszawie41. Był to ostatni adorator
Kossowskiej, mający zresztą (mimo dobrych intencji) związek z jej śmiercią; będzie
o nim mowa dalej.
Tak jak podbijanie serc męskich zaprzątało Kossowską, tak też udział w różnego rodzaju imprezach stanowił ważną część jej życia. Preferowała bale.
Zamiłowanie do tego typu rozrywki wyniosła z domu babki Sanguszkowej. Leon
Bonawentura Potocki podał interesujący szczegół odnoszący się do „pięknej i młodej
Kossowskiej”, która podczas jednego z balów wcieliła się w postać staroitalskiej
Diany. Przebrana za boginię prezentowała się „w rogówce z upudrowaną fryzurą,
wśród której półksiężyce, wysadzone brylantami”, co relacjonujący opatrzył żartobliwym komentarzem: „Szkoda, że dziwnego stroju Diana nie prowadziła na różowej
wstążce białego bonońskiego pieska, zamiast charta, jak nam ją w mitologii malują”42.
Pomijając temat sposobu przedstawiania bogini (m.in. ubrana w długą haftowaną szatę, wyposażona w atrybuty ze świata zwierząt, w tym towarzyszącą jej
sforę psów), kreacja pani Kossowskiej miała niewiele wspólnego z Dianą; nie była
na miarę przekazu mitologicznego. Piękna Barbara musiała jednak zrobić duże
wrażenie, gdyż jej oryginalne wcielenie w mitologiczną postać na długo pozostało
w pamięci nie tylko świadków zdarzenia. Przypomniano o tym w czasie wielkiego
obradowania: „Kobieta niby Dyjanna”43.
37
38

39
40
41
42
43

Wileńska Bibl. Akademii Nauk, rkps Fond 147–148, k. 91: Rada dla wszystkich młode żony mających, w Warszawie, przez Kossowskiego.
Katalog ogłosił R. K a l e t a w Aneksie do rozprawy Oświecenie swawolne [...], s. 317–320; na
s. 318: Rada dla wszystkich młode żony mających, przez Ożaro[w]skiego (z rkpsu Bibl. Ossolineum,
1074, k. 108–109).
Zob. K a c z y ń s k i, op. cit., s. 80.
A l e k s a n d r o w s k a, op. cit., s. 323.
K o ź m i a n, op. cit., t. 3, s. 229.
P o t o c k i, op. cit., s. 34.
Zagadki Sejmu Czteroletniego, s. 168.
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Przyjmując za wiarygodny opis Kossowskiej-Diany pióra Leona Bonawentury
Potockiego, nie sposób nie zauważyć nieścisłości wynikającej z chronologii zdarzeń.
Uczestnicząca w 1780 r. w balu pani Kossowska – tego nazwiska używa autor – nie
była w tym czasie mężatką, a więc nosiła nazwisko panieńskie: Bielińska.
Czy w rezydencji Kossowskich odbywały się bale na miarę opisanego przez
Potockiego, chyba można odpowiedzieć twierdząco. Wiemy, że z okazji imienin
Rocha Kossowskiego jego żona urządzała trzydniowe imprezy towarzyskie, na których bywał Stanisław August, a w razie nieobecności monarchy pojawiał się w Pałacu Bielińskich goniec królewski z powinszowaniem dla solenizanta. Gości przyjmowano z atencją, Kossowski okazywał im serdeczność, a pani domu błyszczała
salonową uprzejmością44.
Z atmosfery balu i zauroczenia tańczącą Barbarą Kossowską wyrasta utwór Do
Kossowskiej w tańcu, którego atrybucja autorska do dzisiaj pozostaje sprawą
otwartą. W rozważaniach dotyczących tej kwestii jako poważny pretendent do autorstwa wskazywany jest Stanisław Trembecki, ale też wymienia się Adama Naruszewicza czy Józefa Szymanowskiego. Ten skomplikowany problem filologiczny
zaprzątał badacza twórczości Trembeckiego, Wojciecha Kaliszewskiego, na sympozjum warszawskim w okrągłą, 200 rocznicę śmierci poety45. Zagadkowy jest też
czas powstania utworu. Wiadomo tylko, że wiersz zainspirowany był tańcem Kossowskiej na publicznej zabawie maskaradowej, a tego typu bale odbywały się przed
adwentem oraz podczas karnawału.
Magii tańczącej damy „na warszawskiej reducie” poddał się zarówno twórca
wiersza, jak też świadkowie tego wydarzenia, bo czy może być coś piękniejszego od
widoku „podskakującego w tańcu bóstwa”?
Śliczna w postaci, żywa jak łania,
Oczki jak zorza, usta w rubinie,
Z rączym się wiatrem w tańcu ugania,
Chwyta za serce, kto się nawinie.
Nóżki się ledwie widzieć pozwolą
I czasem tylko dotkną się ziemi,
Wszystkie w niej członki razem swawolą,
I zefir igra z gazy wietkiemi46.

Był to opis z autopsji, z nutą erotyczną. Unoszący lekko do góry spódniczkę
i fartuszek tancerki zefirek jest w lepszej sytuacji niż poeta, gdyż muska usta i wi-

44
45

46

Zob. E. H e l e n i u s z [właśc. E. I w a n o w s k i], Pamiątki polskie z różnych czasów. T. 2. Kraków
1882, s. 387.
Sprawę autorstwa wiersza przedstawił W. K a l i s z e w s k i 12 XII 2012 na konferencji W dwusetną rocznicę śmierci Stanisława Trembeckiego w Instytucie Badań Literackich w Warszawie w ramach
prac Zespołu Europeistyki Literackiej (organizatorzy: J. Snopek i W. Kaliszewski). Jego studium
„Śliczna w postaci, żywa jak łania”. Kwestia autorstwa wiersza znanego pod tytułem „Wiersz na
pochwałę J.W. Kossowskiej, podskarbiny nadwornej koronnej z okoliczności jej tańca na warszawskiej reducie” dotąd nie ukazało się drukiem. Zdaniem referenta, autor wiersza nie został do tej
pory rozpoznany. Kaliszewski przypuszcza, że mógł to być J. Szymanowski, ale ta hipoteza – jak
twierdzi – wymaga jeszcze kolejnych (poza przedłożonymi w referacie) dowodów. W tej sytuacji –
konkluduje badacz – wiersz nie powinien znajdować się w kanonie utworów Trembeckiego. Jego
miejsce jest w dziale dubiów.
S. T r e m b e c k i, Pisma wszystkie. Wyd. krytyczne. Oprac. J. K o t t. T. 1. Warszawa 1953, s. 79.
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dzi jej „najtajemniejsze skrytości”. Cała postać tańczącej („wszystkie w niej członki”)
jest wabiąca, a szczególnej ekscytacji erotycznej dostarczają „ledwie widoczne nóżki”. Tancerka jest nieuchwytna, eteryczna, niemal unosi się nad ziemią. Jej wygląd
i mistrzostwo, jakie osiągnęła w sztuce tańca, tworzą „czarowny widok [...] chwytający za serce”, nęcący bożka miłości. Jest tak doskonała w tańcu, że wdziękiem
przewyższa gracje olimpijskie:
Daremna chluba, gracyje, wasza,
Że Olimp swymi pląsy dziwicie,
To tu na ziemi Kossowska nasza
Umie śmiertelnych zabawić życie47.

Widok pięknej Kossowskiej w tańcu jest godny upamiętnienia przez najlepszych
artystów, poetów i malarzy, mimo iż może grozić im niebezpieczeństwo w postaci
„losu Pigmalijona”. Maria Grzędzielska ustaliła, że wirująca „na warszawskiej reducie” tancerka prezentowała się w menuecie, w którym „podskok przypada co
trzeci krok w takcie”. Taniec ten cieszył się dużą popularnością w czasach Ludwika XIV. Inne zdanie w tej sprawie miał Wasylewski, nie tylko podający nazwę tańca,
ale także wskazujący partnera tancerki. Wydaje się, że wyobraźnia Wasylewskiego
poszła zbyt daleko. Na początku widział Kossowską w walczyku w parze z młodym
Stackelbergiem, a po zmianie partnera, którym został książę Pepi – w kozaku48.
Inne wydarzenie, jakim było wystawienie przez Kossowską w okresie wielkiego
sejmowania na początku r. 1791 inscenizacji obrazującej cztery pory roku, zainspirowało Wojciecha Miera do napisania panegiryku – jak można podejrzewać, ku
uciesze animatorki spektaklu, a zapewne i dla rozweselenia oglądającego go towarzystwa. Mier, bywalec warszawskich salonów, skomponował swój utwór „na gorąco”, następnego dnia po owym wydarzeniu. Mając świeżo w pamięci przeżycia,
jakich doznał oglądając piękną Kossowską w lekkiej scence rodzajowej, bezceremonialnie manifestował swą chęć pozyskania jej serca. Wyznanie poety ma posmak
frywolny. Z każdą porą roku żądza zdobycia adresatki potęgowała się: Wiosna – „nad
dzień milsze” byłyby z nią noce; Lato – stałby się rozpalonym upałem; Jesień – nie
zważając na karę, gotów byłby sięgnąć po „owoc zakazany”; Zima zaś mogłaby się
okazać dla niego niebezpieczniejsza od upalnego Lata49.
Wpisana w atmosferę zabawy biografia Barbary Kossowskiej zmienia się pod
wpływem ważnych wydarzeń krajowych. Dama rokokowa przeistacza się w patriotkę. W pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja była obecna na premierze
Kazimierza Wielkiego Niemcewicza50, sztuce powstałej na zamówienie Stanisława
Augusta, której akcja, choć o tematyce historycznej, odnosiła się do okresu współ47
48
49

50

Ibidem, s. 80.
M. G r z ę d z i e l s k a, Wiersz – taniec. „Roczniki Humanistyczne” t. 46 (1998), z. 1 (zeszyt specjalny), s. 85. – W a s y l e w s k i, op. cit., s. 70.
W. M i e r, Do K... [Kossowskiej] wystawiającej kolejno cztery pory roku (wyd. E. A l e k s a n d r o ws k a). W: Poezje zebrane Wojciecha Miera, s. 110–111 (według: „Tygodnik Polski i Zagraniczny”
1818, t. 4, s. 223–224; zob. też „Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło”. Antologia poezji polskiego
oświecenia. Oprac. T. K o s t k i e w i c z o w a, Z. G o l i ń s k i. Warszawa 1981, s. 232 (według:
„Poezja” 1966, nr 10 áwyd. R. K a l e t añ).
Zob. W. Z a w a d z k i, Teatr we wspomnieniach i listach. W zb.: Teatr Narodowy 1765–1794. Red.
J. K o t t. Oprac. J. J a c k l [i in.]. Warszawa 1967, s. 668–669.
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czesnego autorowi. Barbara Kossowska, tak jak inne damy przybyłe na przedstawienie, akcentowała swą postawę patriotyczną poprzez strój w barwach narodowych,
biało-pąsowych, znajdujących się w tle herbu Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Gdy podczas trwania spektaklu król wypowiedział słowa: „Stanę i wystawię
się”, odnoszące się do sytuacji zagrożenia niepodległości kraju, Kossowska razem
z innymi oklaskiwała monarchę i wiwatowała na jego cześć. Nie sposób wyobrazić
sobie, by nie poddała się atmosferze panującej na sali.
Trochę wcześniej, w aurze entuzjazmu pokonstytucyjnego, pani Barbara obnosiła się ze swym patriotyzmem poprzez wyrażanie niechęci do przybyłego do Warszawy we wrześniu 1790 Jakowa Bułhakowa, który, co prawda, w porównaniu
z odwołanym swym poprzednikiem prezentował się lepiej, to jednak jego działalność
była groźniejsza dla Polski niż działania Stackelberga. Okazji do wystąpień przeciwko Bułhakowowi dostarczyła jego loża teatralna, która po odnowieniu Teatru
Narodowego dorównywała wytwornością loży królewskiej. Solą w oku Kossowskiej
stało się już samo usytuowanie loży ambasadora, zbyt blisko jej loży. Jak informowały nowinki gazeciarskie, Kossowska nie żałowała pieniędzy, by manifestować
swą wrogość do niego51.
Powszechnie znane były w stolicy jej zatargi z kolejnym ambasadorem, Jakowem
Sieversem (mianowanym 12 XII 1792). Wypada jednak zapytać, jak zachowywała
się, kiedy jej stryj, Stanisław Kostka Bieliński, marszałek sejmu grodzieńskiego,
fetował – dając wspaniałą iluminację – przypadające na dzień 25 VII 1793, a obchodzone przez tydzień imieniny ambasadora, mąż zaś wszedł z polecenia Sieversa
do restytuowanej Rady Nieustającej (21 IV 1793), w związku z czym (mimo przystąpienia do powstania i sprzyjania insurekcji) nie budził zaufania władz powstańczych. W tym samym czasie ojciec Kossowskiej, uczestnik powstania kościuszkowskiego, dawał przykłady patriotyzmu52 (m.in. przekazał „na potrzeby publiczne plon
ze swych dóbr otwockich, gdy stolicy i armii groził głód”53). I w tym miejscu stajemy przed problemem: czy – jak pisał Wasylewski – Kossowska nie zdobyła się na
to, by wspierać insurekcję, angażując się w prace na okopach, wzorem wielu ówczesnych kobiet, czy może – co akcentował Wacław Tokarz – była „gorliwą patriotką”54. Prasa donosiła o dzielnych niewiastach „najznakomitszego nawet urodzenia”,
które „pod przewodnictwem obranej między sobą dowódczyni, siedzącej na koniu
z pałaszem, wychodziły wśrzód muzyki codziennie do okopów, pracując z bezprzykładną gorliwością w tym chwalebnym ogólnej obrony dziele”, ale wśród nich nie
było Kossowskiej55. Czy okazała się ona posłuszna wezwaniu Tadeusza Kościusz-

51

52

53
54
55

Zob. J. J a c k l, Teatr i życie teatralne w gazetach i gazetkach pisanych (1763–1794). W zb.: Teatr
Narodowy 1765–179, s. 595–596 (Loża ministra rosyjskiego z innymi zrównana. „Z Warszawy, die
7 7-bris 1791”).
Zob. Wiersz na iluminacją dawaną przez Bielińskiego, marszałka sejmu 1793 roku w Grodnie, na
imieniny Sywersa, posła moskiewskiego oraz O tymże inaczej. W zb.: Wiersze polityczne czasu
konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku. Oprac. K. M a k s i m o w i c z, Gdańsk
2008, s. 394–396. – K r a k o w s k i, op. cit., s. 318.
T u r o w s k a - B a r o w a, op. cit., s. 51.
W. T o k a r z, Insurekcja warszawska (17 i 18 kwietnia 1794 r.). Lwów 1934, s. 214, przypis 132.
K. M a k s i m o w i c z, O kobietach wznoszących szańce w czasie powstania kościuszkowskiego,
czyli wokół druku okolicznościowego „Nowy zaciąg z samych kobiet pod chorągiew białą”. Materia-
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ki Do kobiet polskich, dotyczącemu przygotowywania przez kobiety szarpi i bandaży dla wojska?56 Z drugiej jednak strony, nie można wykluczyć, że na decyzję
(z 25 III 1794) oberkwatermistrza rosyjskiego, majora Titowa, w sprawie zakwaterowania w warszawskim Pałacu Kossowskich 100 grenadierów, mogła (choćby
w jakiejś mierze) wpłynąć postawa patriotyczna Kossowskiej57.
Wcielając się w rolę patriotki, nawet w romansach kierowała się koneksjami
politycznymi. Pomijając Kazimierza Nestora Sapiehę, o którym już tu wspomniano,
zdobyła serce kasztelana raciąskiego, dyplomaty i działacza politycznego, Tadeusza
Mostowskiego. Odsłaniający kulisy tego związku Koźmian ukazał go jako połączonego „duchem i sercem z najcelniejszymi patriotami”, a jednocześnie jako dość
bezceremonialnego amanta wychowanego we Francji. Pisał o nim: „piękny, urodziwy,
dowcipny i nader zalotny a psuty od kobiet [...], znający słabości kobiet i z uwodzenia
czyniący sobie igraszkę, przy tym sceptyk i wolterowskiego wieku pojętny uczeń”58.
Z romansem tym wiąże się jednak smutna historia, znana z opowieści Koźmiana:
Młoda Kossowska zachorowała na szkarlatynę, [a] że [Mostowski – K. M.] sam doktorów nienawidził i sam się zwykł był leczyć – ze wszystkich systemów lekarskich przychylny panującemu wtedy
systemowi Brauna – poradził jej użycie starego wina; dostała zapalenia gardła i umarła59.

Tak więc, idąc za radą Mostowskiego, Kossowska poddała się leczeniu niekonwencjonalnemu, jakie propagował nieżyjący już wówczas medyk szkocki, John
Brown (zm. 1788). Zgodnie z zaleceniami Browna, kurację miały wspomagać podniety takie, jak alkohol (wino) czy przyprawy korzenne60. Śmierć młodej i pięknej
kobiety, do tego poddanej kontrowersyjnej metodzie leczenia, nie przeszła bez echa.
Odium społeczne spadło na Mostowskiego, a największą siłą ataku wykazali się
bracia zmarłej, Paweł i Józef Bielińscy. Nawiasem mówiąc, obaj „nienawidzący”
związku siostry z Mostowskim61.
Barbara Kossowska niemal do końca swych dni uczestniczyła w życiu towarzyskim. W roku śmierci wystąpiła w rezydencji Małachowskich w pantomimie Psyche.
Poszukując uśpionego Erosa, trzymała kaganiec w dłoni; grała zachwycająco62.
Śmierć Kossowskiej uczczono dwoma epigramatami funeralnymi. Jeden z nich
umieszczono na jej grobie na nieistniejącym dziś cmentarzu świętokrzyskim „na
Koszykach” w Warszawie:
Tu leży Barbara z Bielińskich Kossowska,
umarła d[nia] 10 czerwca 1801 roku.
Cnotliwej matki zwłoki ta kryje mogiła,
Dzieciom życie ratując, swoje utraciła63.

56
57
58
59
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ły sesji „Tadeusz Kościuszko. Historia – mity – tradycja”. Szczekociny, 6–7 czerwca 2014 roku. Red.
M. T r ą b s k i. Warszawa 2016, s. 139. – W a s y l e w s k i, op. cit., s. 75–76.
Zob. M a k s i m o w i c z, op. cit., s. 138.
Zob. T o k a r z, op. cit., s. 214.
K o ż m i a n, op. cit., t. 3, s. 194–196.
Ibidem, s. 196.
Zob. B. P ł o n k a - S y r o k a, Doktryna Johna Browna (1736–1788), jej geneza i recepcja w medycynie europejskiej w kontekście kształtowania się standardu klinicznego. Cz. 1. „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” t. 24 (2018), z. 1, s. 23–24.
Zob. K o ź m i a n, op. cit., t. 3, s. 196.
Zob. W a s y l e w s k i, op. cit., s. 76.
A. K o s s e c k i, Nagrobki XVIII stulecia na byłym cmentarzu Św. Barbary na Koszykach w Warsza-
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Enigmatycznie brzmiące słowa w ostatnim wersie nagrobka nie znajdują potwierdzenia w biografii zmarłej. Mimo iż wiele faktów z jej życia, w tym nie zawsze
istotnych, znajdujemy w różnego typu przekazach, to sprawa śmierci – poza informacją odnotowaną przez Koźmiana i zawartą w cytowanej inskrypcji nagrobnej –
owiana jest tajemnicą. Czyżby chodziło o jakieś wydarzenie tragiczne, matczyne
poświęcenie? Zmarła zostawiła niepełnoletnie swe dzieci: dwie córki i dwóch synów.
Najstarsza córka miała 11 lat, a najmłodsze dziecko liczyło lat 6. Fetowana wierszem
urodzinowym autorstwa Kajetana Wierzchowskiego Zofia wyjdzie za mąż za Ignacego Wielopolskiego, Krystyna poślubi Adama Świejkowskiego, Karol Franciszek
Antoni zostanie oficerem wojsk polskich, a Maurycy Tadeusz będzie w latach 1823–
1833 dyrektorem kancelarii w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji64.
Rękopis drugiego epitafium, zatytułowanego Na śmierć Barbary Kossowski (!),
znajduje się w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie:
Wdzięki, których zawiści czasu dotknąć bronił,
Twórca ich snu spokojną powłoką zasłonił,
A zwykle przez powaby drażnioną zwodnicze,
Powrócił czułą duszę przed swoje oblicze65.

Autor tego wiersza nagrobnego musiał być pod urokiem pięknej kobiety i nie
tylko jej ciała, ale też duszy. Oba epitafia można by umieścić w dziale szlachetnej
twórczości okolicznościowej.
Osoba tak niepospolita jak Barbara Kossowska zasługuje na to, by wizerunek
jej nie został zapomniany, a personalia jej nie trafiły tylko do przypisów w dziełach
historycznych66.
Abstract
KRYSTYNA MAKSIMOWICZ The State University of Applied Sciences in Elbląg
ORCID: 0000-0001-7545-9228
A LITERARY IMAGE OF BARBARA KOSSOWSKA, NÉE BIELIŃSKA
The article attempts to picture a literary image of Barbara Kossowska, née Bielińska, a lady of the times
of Stanisław August Poniatowski, famous for her beauty. The heroine of the study was largely recalled
as an addressee of the poem Do Kossowskiej w tańcu (To Kossowska in Her Dance) that raised researchers’ interest mainly due to the author’s attribution. Regardless of it, she was referred to because of her
husband, Roch Kossowski, a grand royal undertreasurer. The authoress of the article depicts the many
incarnations of Barbara Kossowska shaped by panegyrists and lampoon writers.
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wie. Krasnystaw 1924. Zob. też. K. W. W ó j c i c k i, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą. T. 3.
Warszawa 1958. Także na stronie: Cmentarium.sowa.website.pl/Epitafia/Warszawa swietokrzyski.
htlm (data dostępu: 10 III 2021). – K r a k o w s k i, op. cit., s. 318.
Zob. K r a k o w s k i, op. cit., s. 318.
Bibl. Czartoryskich, rkps 6119 III, s. 187. Aktualną sygnaturę ustaliła Pani Kustosz D o r o t a
O t w i n o w s k a, przekazując mi jednocześnie odpis wiersza nagrobnego, za co składam Jej podziękowanie, a także dziękuję pośredniczącemu w tej sprawie Panu P i o t r o w i N o w a k o w i
z Sekcji Ruchu Muzealiów i Kwerend Naukowych.
Zob. S. F u k s i e w i c z, Kossowski Maurycy Tadeusz. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 14,
s. 315.
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GIOVANNI MAVER (1891–1970)
WŁOSKI PROMOTOR POLSKIEJ NAUKI I LITERATURY
W roku 2020 upłynęło 50 lat od śmierci Giovanniego Mavera – najwybitniejszego
włoskiego polonisty, bardzo zasłużonego dla rozwoju relacji naukowych i kulturalnych między Polską a Włochami w XX wieku. Niniejsze opracowanie dotyczy jego
działalności właśnie w tym zakresie.

Maverowi poświęcono wiele publikacji – są to głównie teksty wspomnieniowe
koncentrujące się na dorobku badacza, a także stosunkowo liczne edycje korespondencji Mavera z polskimi uczonymi. Najbardziej interesująca, najobszerniejsza
i najważniejsza dla tego artykułu jest wydana w 2013 r. korespondencja z Romanem
Pollakiem, pochodząca z lat 1925–19691.
Pollak, wybitny polonista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pełnił w okresie międzywojennym funkcję delegata Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) na Włochy. Miał on, podobnie jak
1

R. P o l l a k, G. M a v e r, Korespondencja (1925–1969). Przekł. listów Mavera z jęz. włoskiego
J. D i m k e - K a m o l a, A. D o m a r a d z k a. Wstęp, oprac. M. R a b e n d a. Red. nauk.
B. J u d k o w i a k. Poznań 2013 (do książki tej odsyłam dalej za pomocą skrótu K i liczb
oznaczających numery stronic; na s. 18–19, 40–41 bibliografia dotycząca Mavera). W roku 2004,
wykorzystując część wydanej później korespondencji, krótki artykuł o włosko-polskich kontaktach
naukowych opublikował J. S t a r n a w s k i (Włosko-polskie kontakty naukowe w świetle korespondencji Romana Pollaka á1886–1972ñ z Giovannim Maverem á1891–1970ñ. W zb.: Kultura polityczna
w Polsce. Red. M. K o s m a n. T. 4: Swoi i obcy, cz. 1. Poznań 2004).
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kilku innych delegatów, kierować polskimi placówkami nauki i kultury za granicą,
przeważnie działającymi na zagranicznych uniwersytetach, utrzymywanymi w całości lub subwencjonowanymi przez polski rząd – zwykle były to katedry lub lektoraty polonistyki. Oprócz tego, że pracował na uniwersytecie, delegat brał też udział
w organizowaniu odczytów o kulturze polskiej, opiekował się wydawnictwami,
promował przekłady, wspierał pracę tłumaczy, utrzymywał kontakt z osobami interesującymi się kulturą polską, współpracował z towarzystwami przyjaciół Polski,
zajmował się uczonymi i stypendystami przybywającymi z Polski itp. Jednym słowem,
zakres jego działań był szeroki, a zadania nieraz skomplikowane i delikatnej natury. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. istniało zaledwie kilka
ośrodków promocji polskiej nauki i kultury, ale liczba ich miała wzrosnąć. Pierwszą
placówką był Paryż; urzędował tam Zygmunt Lubicz Zaleski. Brukselską katedrę
slawistyki objął – z ramienia MWRiOP – Manfred Kridl. W Londynie wykładowcą
w Slavonic and East European Studies był Julian Krzyżanowski. Katedrę w Rzymie
od 1923 do 1929 r. zajmował Pollak.
W okresie międzywojennym najważniejszymi włoskimi ośrodkami upowszechniania nauki i kultury polskiej były Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Rzymie, katedra języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Rzymskim oraz
Istituto di Cultura Polacca „Attilio Begey” w Turynie.
Stacja Naukowa PAU (zwana też Biblioteca Polacca di Roma) powstała dzięki
ofiarowaniu własnej biblioteki przez hrabiego Józefa Michałowskiego (1870–1956),
ówczesnego sekretarza Poselstwa RP w Rzymie. Michałowski, pochodzący z rodziny
ziemiańskiej, studiował prawo, ekonomię i historię w Heidelbergu, Oksfordzie i Paryżu. Słuchał wykładów Alberta Sorela o rewolucji francuskiej, które wywarły wpływ
na jego późniejszy wrogi stosunek do faszyzmu, dyktatury i nacjonalizmu. Swój
księgozbiór Michałowski podarował już w r. 1921, ale oficjalną datą powstania
Stacji jest r. 1927, kiedy uzyskała ona siedzibę i stała się w ten sposób jedną z licznych instytucji zagranicznych – akademii i instytutów – znajdujących w Rzymie2.
W roku 1923 z inicjatywy znanego filologa klasycznego Tadeusza Zielińskiego,
a przy poparciu włoskiego ministra oświaty Giovanniego Gentilego3 utworzono na
Uniwersytecie Rzymskim tymczasową katedrę języka i literatury polskiej, którą
objął Pollak. W roku 1927 w trakcie swego pobytu w Rzymie, w związku z planowanym ożywieniem stosunków polsko-włoskich, minister spraw zagranicznych
August Zaleski uzyskał od Benita Mussoliniego zgodę na przekształcenie katedry
tymczasowej w stałą katedrę zwyczajną języka polskiego i literatury polskiej. Był
to okres zbliżenia politycznego między Włochami a Polską. Na zasadzie wzajemności miała powstać katedra italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim, nastąpiło
to jednak dopiero pod koniec 1936 roku.
2

3

Zob. B. B i l i ń s k i, Rzym – międzynarodowy ośrodek badań naukowych. Akademie i instytuty
zagraniczne. „Nauka Polska” (PAN) 1964, nr 3, s. 158. – J. P i s k u r e w i c z, Józef Michałowski –
założyciel i kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Rzymie (1921–1946).
„Nauka Polska” (Kasa im. J. Mianowskiego) t. 7 (1998), s. 64.
Giovanni G e n t i l e (1875–1944), włoski filozof i pedagog, od 1917 r. profesor Uniwersytetu Rzymskiego, w latach 1922–1924 minister oświaty i twórca reformy włoskiego szkolnictwa, założyciel
i redaktor naczelny Enciclopedia Italiana, autor rozpraw o A. Towiańskim i polskiej Wielkiej Emigracji.

JAN PISKUREWICZ

Giovanni Maver (1891–1970)

267

Z kolei Istituto di Cultura Polacca „Attilio Begey” w Turynie rozpoczął swoją
działalność w 1930 roku. Powstał z inicjatywy Pollaka i rodziny Begeyów dla uczczenia pamięci adwokata Attilia Begeya – towiańczyka i polonofila4. Prezesem instytutu zostawał z urzędu aktualny rektor uniwersytetu w Turynie. Instytut gromadził
bibliotekę polonistyczną, prowadził kurs języka polskiego (przy wsparciu finansowym
MWRiOP), a także upowszechniał wiedzę o kulturze polskiej poprzez organizowanie
odczytów i kursów na Uniwersytecie Turyńskim5.
Jak już wspomniano, Pollak pracował na katedrze Uniwersytetu Rzymskiego
do 1929 roku. W tym czasie skupił wokół siebie grono Włochów zainteresowanych
Polską, stworzył bibliotekę przy kierowanym przez siebie seminarium, wygłaszał
też wykłady i sporadyczne odczyty w wielu miastach Włoch. Nie zamierzał jednak
dłużej pozostawać na rzymskiej katedrze, co wiązałoby się nawet z koniecznością
przyjęcia obywatelstwa włoskiego. Od połowy lat dwudziestych coraz intensywniej
rozglądał się za osobą, która mogłaby go zastąpić na tym stanowisku. Jego wybór
padł na Mavera.
Giovanni Maver urodził się 18 II 1891 na dalmackiej wyspie Korčula, należącej do
Austro-Węgier. Jego rodzicami byli Giovanni – Włoch o słowiańskim pochodzeniu,
z zawodu leśniczy – oraz Maria z Heinrichów, z pochodzenia Austriaczka. Miejsce
urodzenia i pierwszych lat życia Mavera znajdowało się na pograniczu, gdzie przenikały się kultury włoska, germańska i słowiańska, co już we wczesnym dzieciństwie
pozwoliło mu poznać różne języki. Po ukończeniu szkoły średniej Maver postanowił
poświęcić się filologii romańskiej. Studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie
brał udział w seminarium Wilhelma Meyera-Lübkego, międzynarodowej sławy
szwajcarskiego romanisty. Studia uzupełniał we Florencji i w Paryżu. Kilka miesięcy przed wybuchem pierwszej wojny światowej rozpoczął pracę lektora języka
włoskiego we Frankfurcie nad Menem. Jego zainteresowania jednak ewoluowały.
Pod koniec wojny postanowił zająć się slawistyką6.
Po pierwszej wojnie światowej w Europie Zachodniej wzrosło zainteresowanie
Słowiańszczyzną. Wiązało się to m.in. z powstaniem niepodległych państw słowiańskich – Czechosłowacji, Jugosławii, Polski – oraz z sytuacją panującą w Rosji.
W roku 1920 uznano potrzebę utworzenia pierwszej we Włoszech katedry slawistyki. Wybór padł na Padwę – ze względu na jej położenie, 700-letnią tradycję
uniwersytecką oraz tradycję studiowania na tej uczelni przez Słowian. Katedrę
otrzymał 29-letni Maver, który w swoim dorobku miał wtedy tylko rozprawę doktorską i kilka recenzji. Uznano jednak, że dzięki znajomości języków i kultur słowiańskich, a także dzięki doskonałemu przygotowaniu filologicznemu był on najlepszym kandydatem. Tytuł wykładu, którym w r. 1921 Maver zainaugurował
włoską slawistykę, brzmiał Occidente e Oriente: fattori di progresso e di stasi nelle
4

5
6

Attilio B e g e y (1843–1928), włoski adwokat, wielki przyjaciel Polski i aktywny orędownik jej
niepodległości w okresie zaborów i pierwszej wojny światowej. Polski konsul honorowy i kawaler
orderu „Polonia Restituta”. Zob. M. S o k o ł o w s k i, Adwokat diabła. Attilio Begey. Warszawa 2012.
Zob. R. P o l l a k, Istituto di Cultura Polacca „Attilio Begey” w Turynie. „Nauka Polska” (Kasa
im. J. Mianowskiego) t. 13 (1930).
Zob. A. Z i e l i ń s k i, wstęp w: G. M a v e r, Literatura polska i jej związki z Włochami. Wybór,
przekł., oprac. A. Z i e l i ń s k i. Warszawa 1988, s. 6.
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letterature slave (Zachód i Wschód: czynniki postępu i zastoju w literaturach słowiańskich)7.
W Padwie – na uniwersytecie, w kościołach i w archiwach – Maver miał okazję
zetknąć się ze śladami Polaków, którzy tak licznie studiowali w tym mieście. W roku
1922 z okazji 700-lecia wszechnicy Polska Akademia Umiejętności ofiarowała Uniwersytetowi Padewskiemu tom zawierający artykuły polskich uczonych odnoszące
się do dawnych związków polsko-padewskich. Rok później w „L’Europa Orientale”
ukazał się tekst Mavera I Polacchi all’Università di Padova (Polacy na Uniwersytecie
Padewskim)8.
Na uniwersytecie Maver zajął się przede wszystkim zorganizowaniem warsztatu badawczego – biblioteki – i odpowiednim wyposażeniem nowych pomieszczeń.
W roku 1926 jego katedra tymczasowa (incarico) została przekształcona w stałą
katedrę zwyczajną. Rozwój organizacyjny katedry nie szedł jednak w parze z poprawą sytuacji materialnej Mavera, zwłaszcza w pierwszych latach jego pracy na
uczelni. Pisze o tym Jan Ślaski w swoim artykule opartym na źródłach z archiwum
Uniwersytetu Padewskiego. Cytuje skierowany do rektora list Mavera, skarżącego
się, że po 6 miesiącach od rozpoczęcia roku akademickiego nie dostał jeszcze obiecanego wynagrodzenia:
Czekałem cierpliwie długie miesiące, ale obecnie muszę się upomnieć – żeby móc żyć i utrzymać
moją rodzinę [miał już dwóch synów – J. P.] w warunkach, które nie będą dla mnie upokarzające i będą
stosowne do godności mojego zawodu9.

Być może ta niepewna materialna sytuacja pomogła Pollakowi skłonić Mavera
do współpracy. Oto jak Pollak wspominał początki owej współpracy i swoją rolę
w jej nawiązaniu:
Profesor Maver należał do tych Włochów, których do studium polszczyzny i do polonofilstwa, mogę
powiedzieć, ja przyciągnąłem. Uważam to sobie za jedną z największych zdobyczy życiowych. Będąc
w Rzymie, postanowiłem wydać osobny zeszyt zbiorowy przez Włochów opracowany, poświęcony Słowackiemu. [...] Wiedząc, że profesor Maver, profesor slawistyki w Uniwersytecie Padewskim, interesuje
się także sprawami polskimi, starałem się go przyciągnąć do Słowackiego. Wybrałem się do Padwy.
Specjalną perswazją wytłumaczyłem mu, że w zeszycie, który będzie poświęcony Słowackiemu, nie może
zabraknąć pierwszego slawisty włoskiego10.

Rezultatem „specjalnej perswazji” były eseje Mavera o Słowackim11. Od tej pory
stał się on ulubionym autorem włoskiego polonisty.
7

8
9

10
11

Zob. ibidem, s. 7. Zainteresowanie Słowiańszczyzną we Włoszech po pierwszej wojnie światowej
przejawiło się także w założeniu Istituto per l’Europa Orientale z siedzibą w Rzymie. Przez 22 lata
swojego istnienia instytut ten prowadził systematyczną działalność wydawniczo-popularyzacyjną
obejmującą historię i kulturę słowiańską. Oprócz przeglądu „L’Europa Orientale” wydawał czasopismo „Rivista di Letterature Slave” (1926–1932).
Zob. S. G r a c i o t t i, Giovanni Maver. W: Od Renesansu do Oświecenia. T. 1. Warszawa 1991
(wspomnienie pośmiertne wygłoszone 10 XII 1970 w Stacji Naukowej PAN w Rzymie).
J. S l a s k i, Giovanni Maver e gli inizi della slavistica universitaria italiana a Padova. W zb.: Studi
slavistici in onore di Natalino Radovich. A cura di R. B e n a c c h i o, L. M a g a r o t t o. Padova 1996,
s. 313.
R. P o l l a k, Włoscy polonofile. Archiwum PAN w Poznaniu (APANP), P III-63, j. 197, s. 25.
G. M a v e r, Saggi critici su Juliusz Słowacki. Padova 1925.
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W roku 1925, po półtoramiesięcznym pobycie w Krakowie i Zakopanem, Maver
udał się do Poznania i odwiedził Pollaka, który postarał się stworzyć mu odpowiednie warunki do pracy w bibliotece seminarium historii literatury polskiej uniwersytetu. To właśnie po pobycie w Poznaniu i powrocie do Padwy Maver przygotował
Saggi critici su Juliusz Słowacki (Szkice krytyczne o Juliuszu Słowackim).
Publikacja ta wzbudziła duże zainteresowanie w polskim świecie naukowym.
Pracę Mavera pozytywnie skomentowali Ignacy Chrzanowski i Juliusz Kleiner. Zdaniem Ireny Mamczarz, już pierwszy szkic był „rewelacyjny pod względem metody,
rozszerzał w niejednym punkcie [...] wiedzę o Słowackim i o literaturze romantyzmu”12.
Jak wspomniano, Pollak nie zamierzał obejmować katedry literatury polskiej
w Rzymie, a jako najlepszego kandydata do jej objęcia widział Mavera. W lutym
1926 pisał do niego:
wielka prośba, aby Pan był łaskaw sformułować swoje warunki, pod którymi mógłby się zdecydować
na objęcie profesury polonistyki w Rzymie [...]. Cieszyłbym się, gdybym Pana na swoim miejscu zostawił. Ponieważ sprawa ta jest dość skomplikowana, więc zawczasu trzeba rzecz całą przygotować. Odpowiedź Pana w tej sprawie jak najrychlejsza jest więc konieczna13.

Pollak działał wielotorowo. Po pierwsze, był w stanie zapewnić Maverowi lepsze
warunki finansowe, aniżeli ten miał w Padwie, a po drugie, potrafił zorganizować
mu szereg przyjazdów do Polski, finansowanych przez MWRiOP, oraz stworzyć
warunki do dalszego rozwoju naukowego ze szczególnym uwzględnieniem interesów
polskiej nauki i kultury. Na początku września 1926 zorganizował dla Mavera
i swoich czterech włoskich uczniów podróż po Polsce, która bardzo im zapadła
w pamięć. We wrześniu 1928 z ramienia MWRiOP zorganizował w Zakopanem
parotygodniowy wakacyjny kurs dla włoskich lektorów i studentów znających dostatecznie język polski. Wykładowcami byli znani polscy uczeni: geograf Eugeniusz
Romer, historyk Jan Dąbrowski, historyk literatury Julian Krzyżanowski, muzykolog Zdzisław Jachimecki, etnolog i socjolog Jan Stanisław Bystroń, językoznawca Kazimierz Nitsch, historyk Wacław Sobieski. Relację z otwarcia i z pierwszych
wykładów przygotował m.in. Juliusz Kaden-Bandrowski, który podkreślił wielkie
znaczenie tego wydarzenia dla stosunków polsko-włoskich14.
Także Maver miał wystąpić jako prelegent. W liście do niego, tuż przed rozpoczęciem kursu, Pollak pisał:
Co do Pańskiego udziału w kursie zakopiańskim, to liczę na to, że Pan tam będzie przez cały kurs.
Skoro Pan pisze, że lekcyj [tj. wykładów] mało przygotował, to potargujemy się trochę. W każdym razie
trzy lekcje tygodniowo, a więc razem dziewięć lekcji potrafi Pan jakoś obmyślić. Jeśli o romantyzmie czy
preromantyzmie zbyt długo Pan nie może mówić, to prosiłbym bardzo o poświęcenie paru lekcyj Słowackiemu, interpretacji i lekturze wyjątków z jego utworów, a zwłaszcza Króla-Ducha. Byłoby to doskonałym przygotowaniem do wykładu J. G. Pawlikowskiego, który mi obiecał wykład o Królu-Duchu
i Boskiej Komedii. Jeśli to Panu nie odpowiada, to proszę wybrać te rzeczy, którymi się Pan teraz w Poznaniu zajmuje. O ile Panu byłyby koniecznie potrzebne jakieś książki z semin[arium] hist[orii] lit[eratury] pols[kiej] do tych wykładów w Zakop[anem] – to proszę je zabrać ze sobą15.

12
13
14
15

I. M a m c z a r z, Giovanni Maver. „Przegląd Humanistyczny” 1971, nr 2, s. 148.
R. P o l l a k, list do G. Mavera, z 28 II 1926. K 63.
J. K a d e n - B a n d r o w s k i, Goście włoscy. „Głos Prawdy” 1928, nr 262, z 9 IX.
R. P o l l a k, list do G. Mavera, z 24 VIII 1928. K 78.
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Maver spełnił te postulaty. W sprawozdaniu opublikowanym w „Kurierze Poznańskim” Pollak z dumą informował:
prof. Maver, w niedalekiej już przyszłości prof[esor] literatury i języka polskiego w Rzymie, biorący
w kursie udział czynny i jako słuchacz, i jako prelegent, miał w języku włoskim cykl starannie opracowanych wykładów o polskim romantyzmie16.

W wykładach i dyskusjach uczestniczyło 10 osób, 8 z różnych względów nie
mogło przyjechać do Zakopanego. Zdaniem Pollaka, kurs zakopiański stał się zarazem pierwszym zjazdem włoskich polonistów. MWRiOP pokryło jedynie część
kosztów (prelegentów i pensjonat). MSZ opłaciło przejazdy kolejowe w Polsce. Pozostałe wydatki ponieśli włoscy uczestnicy. Jak napisał Pollak – „ofiarnie i chętnie”17.
Maver został następcą Pollaka na katedrze języka polskiego i literatury polskiej
na Uniwersytecie Rzymskim w r. 192918, nie zrezygnował przy tym z prowadzenia
zajęć z filologii słowiańskiej. W ramach katedry najbliższymi współpracownikami
pierwszego i jak dotąd jedynego we Włoszech profesora zwyczajnego języka polskiego i literatury polskiej byli kolejni lektorzy: Mieczysław Piszczkowski, Mieczysław
Brahmer, Maryla Falk i Władysław Floryan. Zdaniem Andrzeja Zielińskiego, pięcioletnia (1932–1937) współpraca Mavera z Brahmerem wpłynęła na rozwój włoskiej
polonistyki w bardzo dużym stopniu19.
Polonistyka stała się główną dyscypliną badawczą uprawianą przez Mavera,
a przyszli uczniowie mówić będą o „orientacji polonofilskiej szkoły filologii słowiańskiej” utworzonej wokół katedry Mavera20.
Od momentu objęcia przezeń katedry na Uniwersytecie Rzymskim, a nawet
nieco wcześniej, Pollak zamierzał wykorzystać uczonego w akcji odczytowej, którą
prowadził z dużym powodzeniem od 1923 roku. Maver już na początku 1928 r.
wygłosił w Rzymie odczyt L’Università di Padova e la Polonia (Uniwersytet Padewski
i Polska), bardzo wysoko oceniony przez Pollaka w „Kurierze Poznańskim” jako
„jeden z najlepszych odczytów o Polsce przez Włocha kiedykolwiek wygłoszonych” 21.
W styczniu 1929 Pollak pisał do Mavera:
Mam nadzieję, że z końcem marca będę mógł z jaką konferencją wyprawić się do Florencji, Bolonii,
a może i do Padwy lub Triestu – i na odwrót myślę, że Pan przyjedzie z jakim odczytem do Turynu
i Rzymu. Może byśmy już teraz na ten temat coś skombinowali. Ja bym się postarał, żeby Pana zaprosiło na odczyt odnoszący się do kultury polskiej Towarzystwo Italia e Polonia. Proszę mi napisać, ile by
wyniosły koszta takiej ekspedycji. Co do mojego zaś odczytu – to tutaj o stronę finansową nie trzeba się
kłopotać. Ja na to dostanę osobno. Chodziłoby mi tylko o termin i miejsce. Gdzie potrzebniejszy byłby
odczyt: w Trieście czy Wenecji, czy Padwie? Temat trochę polityczny – w każdym razie bardzo aktualny:
Sui confini orientali della Polonia [Na wschodnich granicach Polski] albo La tragedia dei confini orientali della Polonia [Dramat wschodnich granic Polski] – albo jakoś jeszcze zgrabniej. Chciałbym w tym
odczycie, który zresztą już w Rzymie wygłosiłem, oświetlić w perspektywie historycznej problem „Kresów

16
17
18
19
20
21

R. P o l l a k, Włosi pod Giewontem. Kurs dla polonistów włoskich w Zakopanem. „Kurier Poznański”
1928, nr 456, z 4 X, s. 8.
Ibidem.
Jego następcą na katedrze filologii słowiańskiej w Padwie został E. Lo Gatto.
Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 15.
Zob. ibidem, s. 14.
P. [R. P o l l a k], Odczyt prof. Mavera. „Kurier Poznański” 1928, nr 86, z 22 II, s. 8.
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polskich”, ruskich, litewskich, białoruskich, rolę Polski w kulturze tych Kresów i nasze do nich prawa.
A więc rzeczy interesujące, ogólne, a niespecjalnie literackie22.

Pollak zaczął się zwracać do Mavera także z prośbami o interwencje u władz
włoskich w sprawach bieżących, m.in. związanych z wymianą stypendystów między Włochami a Polską – czyli w sprawach będących w gestii delegata MWRiOP na
Włochy23. Świadczy to o tym, że Pollak znacznie szerzej widział rolę Mavera w Rzymie – nie tylko jako profesora polonistyki na uniwersytecie, ale również jako realizatora planowanej w Warszawie polityki kulturalnej i naukowej.
Potwierdzeniem tej tezy może być opublikowany w 1930 r. w „Przeglądzie
Współczesnym” (a zainspirowany i pewnie przetłumaczony przez Pollaka) artykuł
Mavera Włosko-polskie stosunki kulturalne, w którym wskazuje on na uwarunkowania i podstawowe priorytety tych stosunków24.
Na wstępie Maver zauważa, że rozwojowi włosko-polskich kontaktów kulturalnych sprzyjają brak konfliktów politycznych w długiej historii obu nacji oraz tradycja związków kulturowych sięgających średniowiecza. Maver jest przeciwnikiem
wszelkiego pośrednictwa, czerpania informacji z drugiej ręki. Opowiada się za
bezpośrednim poznawaniem ludzi i kultury obu narodów. W tym celu proponuje
„skłonienie Polaków i Włochów do nauczenia się języka i poznania kraju drugiego
narodu” (W 92). Jeśli chodzi o praktyczne podejście do owych wskazań, postuluje
przede wszystkim organizowanie wyjazdów zbiorowych, zwłaszcza młodzieży – „po
dobrym przygotowaniu” – grup studentów i uczniów wyższych klas szkoły średniej.
Miało to sprzyjać ich późniejszemu zainteresowaniu związkami kulturalnymi obu
nacji. W tym kontekście Maver opowiada się za wzajemnym ustanowieniem stypendiów na dłuższe pobyty naukowe oraz kursów – takich jak ten zorganizowany
w 1928 r. przez Pollaka w Zakopanem (W 94).
Podstawową kwestię stanowiła oczywiście znajomość języka. Maver był zwolennikiem organizowania włoskich lektoratów na wszystkich polskich uniwersytetach, a także w wybranych szkołach średnich. Zdawał sobie sprawę, że we Włoszech
język polski nie będzie cieszył się taką popularnością jak włoski w Polsce. Lektorat
języka polskiego istniał jedynie na uniwersytetach w Rzymie i w Turynie (w 1931 r.
utworzono również lektorat we Florencji). W Padwie uwzględniano polonistykę
w ramach filologii słowiańskiej. Maver widział jednak możliwości powstania polskich
lektoratów również na innych uczelniach włoskich. Najważniejszym ośrodkiem
polonistycznym była katedra języka i literatury polskiej w Rzymie i istniejący przy
niej lektorat. Dużą rolę w poruszaniu spraw polskich odgrywał też redagowany
przez Ettorego Lo Gatta25 periodyk „Rivista di Letterature Slave” (W 96).
Istotnym czynnikiem poznania kultury innego narodu są przekłady. Dokonał
się tu pewien postęp. Przełożono takich autorów, jak Jan Kochanowski, Adam
Mickiewicz, Stefan Żeromski, Władysław Stanisław Reymont czy Jan Kasprowicz.
22
23
24
25

R. P o l l a k, list do G. Mavera, z 16 I 1929. K 80–81.
R. P o l l a k, list do G. Mavera, z 12 III 1929. K 83.
G. M a v e r, Włosko-polskie stosunki kulturalne. „Przegląd Współczesny” 1930, t. 34, nr 100/101.
Do artykułu tego odsyłam za pomocą skrótu W, po którym podaję numery stronic.
Ettore L o G a t t o (1890–1983), włoski slawista, przede wszystkim rusycysta, następca Mavera
na katedrze w Padwie i ojciec jego synowej.
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Zdaniem Mavera, po literaturze rosyjskiej, w owym czasie, na pierwsze miejsce
wysuwała się literatura polska (W 97).
Ponadto badacz postulował opracowanie i wydanie dobrego podręcznika historii Polski, słownika i gramatyki, a także słownika włosko-polskiego i gramatyki włoskiej. Mimo lepszej znajomości kultury włoskiej w Polsce aniżeli polskiej we Włoszech
również Polacy, według Mavera, zbyt mało wiedzieli o kulturze włoskiej – może jeśli
nie liczyć opery. Niewielka była znajomość filozofii i nauki włoskiej. Remedium widział Maver w publicznych odczytach i wykładach specjalistów z różnych dziedzin.
Proponował częstą wymianę uczonych z obu krajów i większe zaangażowanie dziennikarzy w upowszechnianiu informacji o kulturze Polski i Włoch (W 101).
Maver nawiązał liczne kontakty z polskimi uczonymi. Wymienić tu należy przede
wszystkim znanego historyka kultury Stanisława Kota, z którym będzie on korespondował prawie do końca życia26, a ponadto polonistów, slawistów i historyków
literatury, takich jak Kleiner czy Krzyżanowski. Włoski badacz korespondował też
z takimi postaciami polskiej nauki, jak historyk Marceli Handelsman czy językoznawca Kazimierz Nitsch, ponadto zaś z pisarzami, m.in. z Janem Parandowskim.
Już w 1930 r. został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Bliskie kontakty
łączyły Mavera ze znaczącymi profesorami Uniwersytetu Rzymskiego: byłym ministrem oświaty Giovannim Gentilem, dziekanem Wydziału Literackiego Nicolò Festą
czy Gioacchinem Volpem27. Wzmacniały one pozycję katedry języka i literatury
polskiej oraz samego Mavera.
Polityczna zgoda na powstanie katedry języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Rzymskim nie oznaczała jednak, że Maver otrzyma jakieś świetne możliwości działania, choćby lokalowe. Jak wspominał Brahmer:
Ciasno było z początku w sędziwej rzymskiej Sapienzy – ćwiczenia w niewielkiej grupie odbywały
się często w magazynie bibliotecznym (Maver był kuratorem uniwersyteckiej biblioteki), ale w nowożytnym, przestronnym „Mieście Uniwersyteckim” niebawem również slawistyka [...] uzyskała możność
swobodnego oddechu28.

Przez pierwsze lata kierowania katedrą Maver w swoich wykładach i ćwiczeniach
zajmował się Adamem Mickiewiczem, Stanisławem Wyspiańskim i ogólną charakterystyką kultury polskiej do końca XVI wieku. Ponadto wykładał gramatykę starosłowiańską jako wstęp do gramatyki polskiej. Średnia frekwencja nie była jednak
duża. Jak podaje Brahmer, liczba studentów nie przekraczała dziesięciu, ale wśród
nich pojawiały się ciekawe osobowości, np. wielostronny, przedwcześnie zmarły
Luigi Salvini29 albo dobrze zaznajomiony z literaturą polską Dan Danino Di Sarra30.
26
27

28
29
30

Zob. Korespondencja Giovanniego Mavera (1891–1970) ze Stanisławem Kotem (1885–1975). Oprac.
J. O k o ń, J. S t a r n a w s k i. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1998, nr 1/2.
Gioacchino V o l p e (1876–1971), profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Rzymskim (1924–
1940), poseł z ramienia partii faszystowskiej (1924–1929), prezes Associazione Culturale Italo-Polacca. W latach 1925–1937 kierował działem historii średniowiecznej i nowożytnej w Enciclopedia Italiana.
M. B r a h m e r, Giovanni Maver (1891–1970). W: Powinowactwa polsko-włoskie. Z dziejów wzajemnych stosunków kulturalnych. Warszawa 1980, s. 311.
Luigi S a l v i n i (1911–1957), uczeń Mavera i Brahmera, polonista i bułgarysta, badacz słowiańskich literatur ludowych.
Dan Danino D i S a r r a (1913–1990), włoski slawista, pisał o polskich poetach współczesnych,
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Giovanni Maver na II Międzynarodowym Zjeździe Slawistów, Kraków, 1934

Po drugiej wojnie światowej do najważniejszych uczniów Mavera należeli Riccardo
Picchio, Sante Graciotti, Domenico Caccamo i Michele Colluci31. Najwybitniejszy
z nich – Picchio – w latach 1947–1949 był w Warszawie lektorem języka włoskiego
i prowadził wykłady z literatury włoskiej. W roku 1952 współpracował z Maverem
przy zakładaniu periodyku „Ricerche Slavistiche”, którego został redaktorem po
śmierci Mavera. W roku 1961 objął po Maverze katedrę w Rzymie i dyrekcję Istituto di Filologia Slava. Od roku 1967 był profesorem Yale University w USA. Ogłosił
wiele prac z zakresu historii literatury polskiej.
Maver proponował swoich uczniów do stypendiów rządu polskiego i włoskiego,
starając się w ministerstwach o zwiększenie ich liczby. Niektórzy z nich z czasem
zostawali lektorami języka włoskiego na polskich uniwersytetach32.
W dniach 21–28 VIII 1933 odbył się w Polsce VII Międzynarodowy Kongres
Historyków, na który z inspiracji Pollaka pojechał także Maver. W sekcji historii
literatury mówił na temat literackich kontaktów Polski z Zachodem. Przy okazji,
w ramach uroczystości kongresowych, na Uniwersytecie Jagiellońskim wręczono
mu dyplom członka honorowego Akademickiego Towarzystwa Przyjaciół Włoch
(K 109, przypis 234)33.
W roku następnym Maver uczestniczył w II Międzynarodowym Zjeździe Slawistów, obradującym w Warszawie we wrześniu 1934. Wygłosił wtedy odczyt Mickie-

31
32
33

m.in. o L. Staffie, K. Wierzyńskim, J. Tuwimie, brał udział w kursach wakacyjnych w Zakopanem
w 1936 i 1937 roku.
Zob. B r a h m e r, op. cit.
G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 15 V 1931. K 95.
Referat Mavera nosił tytuł I contatti letterari della Polonia con le nazioni occidentali (Kontakty literackie Polski z państwami zachodnimi).
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wicz a Italia na krakowskiej części zjazdu, na posiedzeniu ku czci Mickiewicza –
w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wziął udział także w innych uroczystościach
poświęconych Mickiewiczowi. „Kurier Powszechny” donosił:
Uczestnicy Zjazdu udali się o godzinie dwunastej na Wawel celem złożenia hołdu Adamowi Mickiewiczowi. Delegacja pod przewodnictwem prof. Rozwadowskiego, Lehr-Spławińskiego i Mavera
w krypcie, gdzie spoczywają prochy Mickiewicza, złożyła na sarkofagu dwa wieńce z biało-złotymi
szarfami i napisami „Collège de France – A. Mickiewicz” i „Adamowi Mickiewiczowi w hołdzie II Międzynarodowy Zjazd Slawistów”. Następnie w katedrze nad kryptą świetne przemówienie wygłosił slawista włoski prof. Maver, składając hołd geniuszowi Mickiewicza jako poety, a zwłaszcza jako autora
Pana Tadeusza i jako profesora Collège de France, którego wykłady nazwał bezcennym drogowskazem
dla każdego slawisty 34.

Najważniejszymi instytucjami organizującymi we Włoszech odczyty o polskiej
kulturze i literaturze były Stacja Naukowa PAU w Rzymie i Istituto di Cultura Polacca „Attilio Begey” w Turynie. Oprócz nich istniały efemeryczne towarzystwa
przyjaźni polsko-włoskiej, które poza prelekcjami organizowały różne uroczystości,
koncerty itp. Żywot tych towarzystw zazwyczaj był krótki. Zależał głównie od aktywności środowisk polskich oraz od konsulów etatowych i honorowych w danym
mieście35.
Duże nadzieje wiązano ze stowarzyszeniem Associazione Culturale Italo-Polacca, powstałym w Rzymie pod oficjalnymi rządowymi auspicjami włosko-polskimi.
Utworzono je z końcem 1930 r. po likwidacji krótko i anemicznie działającego towarzystwa włosko-polskiego Italia e Polonia. Prezesem nowego towarzystwa został
wspomniany Gioacchino Volpe. W skład zarządu weszli także inni zaangażowani
politycznie Włosi: Roberto Forges-Davanzati36 i Piero Ferretti di Castelferretti37,
ponadto Włosi jakoś związani ze sprawami polskimi: Paolo Emilio Pavolini38, Ettore Lo Gatto, Giuseppe Monticone 39, Polacy: Maciej Loret 40, Józef Michałowski,
polski konsul Karol Rościszewski, oraz sam Maver jako sekretarz zarządu i spiritus
movens. Aby przyspieszyć działania stowarzyszenia Maver utworzył mały „komitet
naukowy” (J. Michałowski, M. Piszczkowski, E. Damiani41, L. Salvini, G. Maver),
który opracował program działalności42.
Pomimo przeszkód formalnych Maverowi udało się doprowadzić do uruchomie34
35
36

37
38

39
40
41
42

„Kurier Powszechny” 1934, nr 271, z 2 X, s. 5. Cyt. z: K 126, przypis 290.
Zob. S. S i e r p o w s k i, Stosunki polsko-włoskie w latach 1918–1940. Warszawa 1975, s. 445–446.
Roberto F o r g e s - D a v a n z a t i (1880–1936), hrabia, członek Wielkiej Rady Faszystowskiej, założyciel i redaktor pisma „Idea Nazionale”, a po jego połączeniu z „Tribuna” redaktor naczelny tego
dziennika.
Piero F e r r e t t i d i C a s t e l f e r r e t t i (1896–1951), hrabia, adwokat, poseł do parlamentu
włoskiego.
Paolo Emilio P a v o l i n i (1864–1942), profesor w Istituto di Studi Superiori, sanskrytolog i tłumacz
literatury polskiej. R. P o l l a k („Anhelli” po włosku. „Przegląd Współczesny” t. 9 á1924ñ, nr 25)
zrecenzował jego tłumaczenie Anhellego.
Giuseppe M o n t i c o n e (1886–1972), ksiądz katolicki, historyk i archiwista w Congregatio de
Propaganda Fide, jeden z pierwszych uczniów Pollaka w latach 1923–1924.
Maciej L o r e t (1880–1949), historyk kultury i dyplomata, autor licznych prac o Polakach w Rzymie.
Enrico D a m i a n i (1892–1953), uczeń Pollaka, włoski slawista, tłumacz (m.in. Trenów J. Kochanowskiego).
G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 15 V 1931. K 92–93.
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nia działalności Associazione już w 1931 roku. W maju Salvini wygłosił odczyt
o polskiej pieśni ludowej, którego streszczenie ukazało się w znanym tygodniku
„Italia Letteraria”, a 11 listopada nastąpiła właściwa inauguracja Associazione
w Palazzo Marignoli, gdzie po oficjalnych wystąpieniach Maver przedstawił referat
o polsko-włoskich stosunkach kulturalnych w okresie renesansu43. Statut Associazione, sprawozdanie z działalności i spis członków opublikowało czasopismo
„Europa Orientale” (K 92, przypis 154).
Wspomniany „komitet naukowy” (zwany sekcją naukową) okazał się najaktywniejszą częścią Associazione. Już od końca maja 1931 urządzał zebrania dyskusyjne, na których nawiązywał się bezpośredni kontakt między zainteresowanym
Polską włoskim światem nauki a przebywającymi w Rzymie polskimi uczonymi.
Associazione organizowało także odczyty na Uniwersytecie Rzymskim (m.in. Pollaka i Karoliny Lanckorońskiej44) oraz za pośrednictwem Mavera roztoczyło opiekę
nad opracowaniem słownika włosko-polskiego przez Wandę Wyhowską de Andreis45.
W lutym 1932 Associazione w porozumieniu z Istituto Nazionale Fascista di
Cultura zorganizowało cykl odczytów o Polsce współczesnej, m.in. wygłoszony
43

44

45

Referat ten wzbudził kontrowersje. Tak o całej sytuacji pisał R. P o l l a k w sprawozdaniu do
MWRiOP (Sprawozdanie z 14-dniowego objazdu naszych placówek naukowych na terenie Włoch
z końcem listopada i początkiem grudnia 1931. APANP, P III-63, s. 4–5): „Dnia 11 listopada odbyła
się uroczysta inauguracja Tow[arzystwa] włosko-polskiego, na której prof. Maver wygłosił odczyt
o stosunkach wiążących naszą kulturę z włoską w XVI wieku. Przed wyjazdem do Włoch otrzymałem streszczenie tego odczytu [...], w którym nie dopatrzyłem się żadnych jaskrawości lub jednostronności z nauką niezgodnych. Tymczasem według relacji kilku osób z kolonii polskiej, z którymi rozmawiałem [...], prof. Maver miał w swoim odczycie wyrazić się zbyt lekceważąco i ujemnie
o naszej kulturze przed wiekiem XVI, jako na wpół barbarzyńskiej, którą dopiero wpływ Włoch
w XVI wieku z tego stanu podniósł. Nie chciałem bezwzględnie na tych relacjach polegać, zebrałem
informacje inaczej nieco brzmiące w ambasadzie i z ust samego prof. Mavera. Okazało się, że
prof. Maver istotnie może nieco wyjaskrawił dla kontrastu różnicę między XV a XVI wiekiem, ale
opierał się w tym na źródłach polskich, cytował opinie współczesnych i w niczym prawdy historycznej ani kryteriów naukowych nie nadużył, jak się tego zresztą z góry spodziewałem. W każdym
razie i prof. Maver zdawał sobie sprawę z tej sytuacji, pokazywał mi tekst swego odczytu i prosił
o wyperswadowanie malkontentom, że opierał się na źródłach naukowych i że z jego strony żadnej
w tym złej woli nie było. Zająłem się więc intensywnie, mimo trzech tylko dni czasu, negocjacjami
i w niektórych przynajmniej osobach rankor przeciw prof. Maverowi złagodziłem. Ponieważ o jego
odczycie wyrażali się również ujemnie obecni na nim, a przebywający na studiach w Rzymie historycy jacyś ze Lwowa bliżej mi nieznani, więc obu stronom proponowałem urządzić w najbliższym
czasie zebranie sekcji naukowej Tow[arzystwa] włosko-polskiego, na której w drodze dyskusji
można by sprawę wyjaśnić. [...] Takie postawienie sprawy dogadzało obu stronom. Dobrze się
stało, że nie dopuszczono do jakichś wyjaskrawionych artykułów w naszych dziennikach. [...]
Prof. Maver jest człowiekiem najlepszej woli, szczerych względem nas intencji, zbyt wysoko ceni on
dobre z naszym światem intelektualnym stosunki. [...] Z otrzymanego w tych dniach od p. Mavera
listu widzę, że dysonans niemiły zniknął”.
Karolina L a n c k o r o ń s k a (1898–2002), historyk sztuki związana z Uniwersytetem Lwowskim.
Od roku 1926 przebywała w Rzymie, badając sztukę włoskiego renesansu i baroku. Była także
bibliotekarką w Stacji Naukowej PAU, gdzie kierowała działem historii sztuki, który sama stworzyła. Podczas drugiej wojny światowej działała w konspiracji i była więziona przez Niemców. Po roku
1945 odznaczyła się aktywnością w Rzymie m.in. jako współzałożycielka Polskiego Instytutu Historycznego (1945) oraz Fundacji im. Lanckorońskich (1967). Od roku 1990 członkini PAU.
Zob. J. P i s k u r e w i c z, Ośrodki upowszechniania nauki polskiej we Włoszech 1918–1939. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1995, nr 2, s. 65–66.
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13 lutego wykład Mavera Correnti spirituali nella Polonia del dopoguerra (Prądy
duchowe w powojennej Polsce). Odczyty te odbywały się w Stacji Naukowej PAU,
z której kierownikiem, Michałowskim, Maver pozostawał w dobrych stosunkach 46.
W latach 1934–1935 we współpracy z polską ambasadą Maver i Michałowski
zorganizowali cykl odczytów mających obejmować „całość stosunków polsko-włoskich”. Subwencję z polskiego MSZ na ich przeprowadzenie uzyskał Alfred Wysocki, ambasador RP w Rzymie 47. Wykład inauguracyjny, Stosunki polsko-włoskie
w wiekach średnich, wygłosił wybitny mediewista Jan Dąbrowski. Przybyli nań
przedstawiciele włoskich władz, a także świata nauki i kultury, personel ambasady polskiej z Wysockim na czele i reprezentanci Polonii rzymskiej. Kolejne odczyty mieli inni znani polscy historycy: Stanisław Kutrzeba, Stanisław Gąsiorowski,
Oskar Halecki, Marceli Handelsman i Stanisław Wędkiewicz. Gromadziły one
nawet do 180 osób i znajdowały oddźwięk w polskiej i włoskiej prasie. Teksty referatów opublikowano w tomie Le relazioni fra l’Italia e la Polonia dall’età romana
ai tempi nostri (Stosunki między Włochami a Polską od średniowiecza do naszych
czasów), wydanym przez Istituto per l’Europa Orientale z subwencji polskiego
MSZ 48.
W latach 1935–1936 – ze względu na międzynarodowe sankcje w stosunku do
Włoch po ich agresji na Etiopię – odczyty zostały wstrzymane. W roku 1937, po
cofnięciu sankcji, prelekcje o historycznych związkach włosko-polskich wygłosili
Gioacchino Volpe, Władysław Semkowicz, Stefan Komornicki i Ignacy Chrzanowski.
Miały one zostać wydane z subwencji polskiego MSZ także przez Istituto per l’Europa Orientale jako drugi tom Biblioteca di Roma dell’Accademia Polacca (jak nazywano Stację Naukową PAU w Rzymie)49.
Ostatni sezon odczytów organizowanych wspólnie przez Associazione i Stację
Naukową PAU to lata 1938–1939. W grudniu 1938 Maver pisał do Pollaka:
Przedwczoraj – inaugurując kolejny rok Stowarzyszenia Włosko-Polskiego – powtórzyłem odczyt
o stosunku Mazziniego i jego współczesnych do Mickiewicza. Publiczność liczna. Ze strony polskiej:
ambasada w komplecie. Wśród Włochów Volpe, który powiedział parę słów wprowadzenia, Pavolini,
Cardinali, Guidi50 i inni wykładowcy. Niewielka grupka młodzieży51.

46
47

48
49
50
51

Zob. R. P o l l a k, list do G. Mavera, z 12 XII 1932. K 108.
Alfred W y s o c k i (1873–1959) – dyplomata, od 1933 do 1938 ambasador Polski w Rzymie. To
właśnie on wystąpił w 1937 r. z propozycją podpisania przez Polskę i Włochy konwencji kulturalnej. Zgodnie z pierwszym paragrafem projektu tej konwencji (konsultowanej w 1938 r. przez MSZ
z MWRiOP) rząd polski miał zapewnić poparcie i wszelkie ułatwienia „celem rozszerzenia zakresu
działalności istniejącej w Rzymie Polskiej Stacji Naukowej i przystosowania jej dla badań i rozwoju
stosunków polsko-włoskich w dziale nauki, literatury i sztuki”. Paragraf drugi przewidywał udzielanie Włoskiemu Instytutowi Kultury w Warszawie i Stacji PAU w Rzymie oraz związanym z nimi
instytucjom wszelkich możliwych ułatwień. Paragraf trzeci zakładał wymianę profesorów, tworzenie lektoratów, katedr historii i kultury obu zainteresowanych nacji, a także fundowanie stypendiów
studenckich. Zob. Archiwum Akt Nowych, Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, sygn. 281.
Zob. P i s k u r e w i c z, Ośrodki upowszechniania nauki polskiej we Włoszech 1918–1939, s. 60.
Zob. ibidem, s. 60–61.
Michelangelo G u i d i (1886–1946), profesor języka arabskiego i literatury arabskiej na Uniwersytecie Rzymskim (1922–1946).
G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 18 XII 1938. K 168.
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Maver miał odczyty nie tylko w Rzymie i nie tylko w ramach działalności Associazione oraz Stacji Naukowej PAU. Większość z nich była finansowana przez
MWRiOP za pośrednictwem dotacji przyznawanej dla Istituto di Cultura Polacca
„Attilio Begey” w Turynie. Już w 1931 r. wygłosił szereg wykładów w Turynie, Novarze, Bolonii, a następnie we Florencji.
W Turynie był to cały cykl wykładów, zatytułowany La poesia polacca dall’ultima rivoluzione alla risurrezione della Polonia (Polska poezja od ostatniej rewolucji
[tj. powstania styczniowego] do odzyskania niepodległości). W pierwszych trzech
wykładach uczony mówił kolejno o Asnyku i Konopnickiej, o Wyspiańskim i o Kasprowiczu.
Prelekcja w Novarze nosiła tytuł Elementi italici e caratteri indigeni della cultura
polacca (O elementach włoskich i charakterze swoistym polskiej kultury). Odczyt
ten, pod zmienionym tytułem Fattori principali della cultura polacca (Główne uwarunkowania kultury polskiej), Maver powtórzył w Bolonii. Drugi odczyt w Bolonii
uczony wygłosił w Circolo di Cultura i odniósł – jak sam napisał – prawdziwy sukces:
Około 150–200 osób. Po odczycie od 11 do 12 w nocy odpowiadałem jeszcze na bardzo liczne pytania, które mi zadawano. Publiczność zresztą, wyjąwszy paru znajomych, była przekonana – a może
nadal jest – że jestem Polakiem52.

Tak rolę bolońskich odczytów Mavera oceniał Pollak:
Przyczyniło się to w znacznej mierze do ostatecznej konsolidacji bolońskiego towarzystwa Amici
della Polonia [...]. Z początkiem listopada odbyła się [jego] uroczysta inauguracja, w której wziął udział
ambasador p. Przeździecki53 wraz z p. Romerem54. Z inauguracją połączony był koncert poświęcony
muzyce polskiej. [...] Może z czasem uda się w Bolonii wskrzesić znów tradycje dawnej Akademii Mickiewiczowskiej, która tu tyle lat istniała55.

We Florencji w Istituto di Cultura włoski uczony mówił o Kochanowskim. Odczyt nosił tytuł Il primo poeta polacco (Pierwszy polski poeta)56. W roku 1931 wygłosił łącznie 6 odczytów, co – jak pisał w liście do Pollaka – „wcale nie było łatwym
przedsięwzięciem”57.
Kilka prelekcji miał Maver w Polsce, m.in. w listopadzie 1938, gdy odwiedził
Pollaka w Poznaniu, wygłosił dwa odczyty. Pierwszy, na zaproszenie poznańskiego
akademickiego koła polsko-włoskiego, zatytułowany Mickiewicz nel giudizio di
Mazzini e dei contemporanei (Mazzini i jego współcześni o Mickiewiczu), oraz naza-
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G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 4 IV 1931. K 90. Wykład odbył się 19 III 1931.
Stefan P r z e ź d z i e c k i (1879–1932), prawnik i dyplomata, od 1928 r. poseł, a od 1929 ambasador RP w Rzymie.
Tadeusz R o m e r (1894–1971), dyplomata, radca ambasady polskiej w Rzymie w latach 1928–1932,
a następnie ambasador RP w Tokio (do r. 1940) i w Kujbyszewie (1942–1943). Minister spraw
zagranicznych w gabinecie Stanisława Mikołajczyka (1943–1944). Po wojnie profesor filologii romańskiej w Montrealu.
R. P o l l a k, Polonika włoskie w 1931 r. „Przegląd Współczesny” 1932, t. 42, nr 125, s. 401. O dziejach Akademii Adama Mickiewicza w Bolonii zob. J. P i s k u r e w i c z, Z ziemi włoskiej dla Polski.
Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku. Warszawa 2012, s. 86–112.
Zob. G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 4 IV 1931. K 90.
Zob. G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 15 V 1931. K 94.
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jutrz, w tej samej małej auli uniwersyteckiej, Sztuka narracji i duch epicki w literaturze polskiej. Wykład ten opublikował po drugiej wojnie światowej jako Arte narrativa e spirito epico nella letteratura polacca w „Iridionie” (1945, nr 1/2, s. 24–34)
(K 162–163, przypis 439)58. Parę dni później, 22 listopada, w siedzibie Instytutu
Kultury Włoskiej w Warszawie wystąpił z prelekcją Mickiewicz w literaturze włoskiej
i prądach umysłowych włoskiego Risorgimenta (K 167, przypis 453)59.
Przy okazji wyjazdów do Włoch w roli delegata MWRiOP także Pollak starał się
wygłaszać w różnych miastach odczyty popularyzujące polską naukę i kulturę
i nawiązywać bliższe stosunki z miejscową elitą intelektualną. Zawsze mógł liczyć
na pomoc Mavera w tym zakresie. W jednym z listów pisał:
W porozumieniu z Romerem ustaliłem już moje itinerario, które tym razem przedstawia się może
aż nadto urozmaicone, bo obejmuje kilkanaście ośrodków od Wenecji po Catanię. Niestety, brak mi na
południu Włoch znajomości. Odczytami zajmą się nasi konsulowie, ale to mało. Skoro więc zostanie
ustalone, kto odczyt zorganizuje, to Cię poproszę, abyś poparł mnie jako prelegenta u swoich znajomych,
jakich tam będziesz miał na miejscu60.

Wybitny udział miał Maver w prezentowaniu zagadnień polskich w wielkiej
Enciclopedia Italiana – jako jeden z głównych jej redaktorów. Dzieło to, wydawane
od 1929 r. przez Istituto Treccani, prezentujące wysoki poziom edytorski, zaplanowane na 36 tomów (po 1000 stron każdy), zawierało szeroko ujęte hasła, niekiedy
prawie małe monografie, liczące po kilkaset stron druku. W początkowym okresie
ze strony polskiej współpracował z wydawnictwem Maciej Loret, a także Roman
Pollak – w przygotowaniu haseł działu polskiego w zakresie literatury. W latach
następnych opiekę nad hasłami dotyczącymi Polski objął już całkowicie Maver, ale
w stałym porozumieniu z Loretem i Pollakiem61.
W roku 1935 Enciclopedia doszła do tomu 23. Według Pollaka w żadnej innej
wielkiej zachodniej encyklopedii nie było tak wiele poloniców62. Duże, kilkuarkuszowe hasło Polonia, z wieloma ilustracjami, zamieszczono w tomie 27. Poszczególne działy tego hasła opracowali poza Maverem (historia, język i literatura) m.in.
Riccardo Riccardi (geografia), C. de Angelis (wojsko), A. M. Ratti (finanse), Bohdan
Kieszkowski (szkolnictwo), Józef Kostrzewski (prehistoria), Jan Czekanowski (etnografia), Zdzisław Jachimecki (muzyka), Stanisław Kutrzeba (historia prawa).
W tworzeniu hasła Polonia wzięło udział łącznie 9 włoskich i 6 polskich uczonych.
Zdaniem Pollaka, w porównaniu z innymi encyklopediami zagranicznymi hasło to
było najlepiej przygotowane.
Nie obyło się bez pewnych usterek formalnych i merytorycznych, ale zasadniczo
zagadnienia polskie, w dużym stopniu dzięki Maverowi, zostały dobrze opracowane.
Sam Maver przygotował szereg haseł dotyczących polskich pisarzy. Jak relacjonował Brahmer, „dbał [on] o to, by, przy nieodzownej zwięzłości, nie ograniczać się
58
59
60
61
62

Odczyty odbyły się 16 i 17 XI 1938. Wizytę Mavera w Poznaniu opisał R. P o l l a k w artykule
Rzymski polonista w Poznaniu („Dziennik Poznański” 1938, nr 262, z 16 XI, s. 7).
Sprawozdanie z tego wydarzenia ukazało się w „Myśli Narodowej” (1938, nr 52, z 4 XII, s. 807).
R. P o l l a k, list do G. Mavera, z 7 II 1933. K 112. Zob. też R. P o l l a k, list do G. Mavera, z 14 II
1939. K 169.
Zob. P i s k u r e w i c z, Ośrodki upowszechniania nauki polskiej we Włoszech 1918–1939, s. 66.
R. P o l l a k, Polonica włoskie. „Przegląd Współczesny” t. 56 (1936), nr 166, s. 130.
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do przekazywania utartych sądów, ale – jak zawsze – dawał wyraz własnej ocenie
dzieł i ich autorów”63.
W Sprawozdaniu z objazdu włoskich placówek Ministerstwa WRiOP w czasie
od końca lutego do końca marca 1938 r. Pollak podkreślał znaczenie Mavera w promowaniu polskiej nauki i kultury na terenie Włoch. Maver wziął wtedy udział m.in.
w uroczystości ofiarowania Uniwersytetowi Padewskiemu przez Polskę popiersia
Jana Zamoyskiego dłuta Antoniego Madeyskiego. Wygłosił wówczas odczyt o Zamoyskim. Przytoczmy opinię Pollaka:
Tegoroczne odczyty prof. Mavera w Turynie, Mediolanie, Wenecji, wygłoszone z ramienia Inst[ytutu] Begeya, dowodzą, że zainteresowania prof. Mavera w zakresie wiedzy o Polsce i jej kulturze rozszerzyły się w sposób bardzo pożądany na kulturę polskiego średniowiecza i na dziedzinę historii kultury
społeczno-politycznej64.

Zdaniem Pollaka, w dalszym ciągu istniała bardzo dobra współpraca między
Maverem a polską ambasadą. Pollak spotkał się dwukrotnie z ówczesnym ambasadorem, Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim 65, w celu omówienia dalszych
perspektyw tej współpracy.
Z tych obu bardzo pożytecznych rozmów odniosłem wrażenie, że nasz nowy ambasador wcale już
dobrze orientuje się w interesujących nas zagadnieniach, że w całej pełni docenia wartość naszych
placówek, że wysoko ceni walory prof. Mavera. Nie wątpię też, że i teraz współpraca z ambasadą ułoży
się bardzo harmonijnie66.

Pollak został zaproszony do ambasady, gdzie ambasador wręczył Maverowi
złoty laur Polskiej Akademii Literatury. W sprawozdaniu napisał, że po przemówieniu ambasadora Maver „odpowiedział niezwykle sympatycznie i pięknie po polsku,
podkreślając, że im lepiej poznaje naszą kulturę i Polaków, tym serdeczniej i głębiej
do nas się przywiązuje”67.
Niestety, ówczesne wydarzenia polityczne przestały sprzyjać dalszemu rozwojowi kontaktów polsko-włoskich. Maver zdawał sobie z tego sprawę i ciągle miał
nadzieję na przełamanie impasu. W liście do Pollaka z lipca 1939 wyznawał:
Sytuacja międzynarodowa, która tak fatalnie sytuuje nas w przeciwnych obozach, niezmiernie
mnie martwi – nie mam słów, by opisać, jak nad tym boleję. Ale nie chcę tracić nadziei: prawdziwa,
głęboka sympatia, jaką w Polsce cieszą się Włochy, a we Włoszech Polska, nie może w końcu nie zatriumfować68.

W okresie wojny Maver łączył pracę w uniwersytecie z obowiązkami dyrektora
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B r a h m e r, op. cit., s. 312.
R. P o l l a k, Sprawozdanie z objazdu włoskich placówek Ministerstwa WRiOP w czasie od końca
lutego do końca marca 1938 r. APANP, P III-63, s. 8.
Bolesław W i e n i a w a - D ł u g o s z o w s k i (1881–1942), generał, bliski współpracownik
J. Piłsudskiego, 1938–1940 ambasador RP w Rzymie, we wrześniu 1939 wyznaczony na prezydenta RP nie objął urzędu na skutek sprzeciwu Francji. W okresie międzywojennym bardzo popularny w kręgach artystycznych i literackich.
R. P o l l a k, Sprawozdanie z objazdu włoskich placówek MWRiOP wczesną wiosną 1939 r. APANP,
P III-63, s. 12–13.
Ibidem, s. 13.
G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 15 VII 1939. K 172.
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instytutów kultury włoskiej w Belgradzie i Bratysławie69. W liście do Pollaka z września 1945 pisał:
Jeśli chodzi o mnie, mogę uważać się za szczęśliwego. Bałem się, ze względu na katedrę, którą
kierowałem (a która, z wyjątkiem lat 1943–1944, kiedy uniwersytet był praktycznie zamknięty, działała przez cały czas, i to z dość dobrym skutkiem w postaci licznych magisteriów), ale nikt mnie w sposób
bezpośredni nie nękał70.

Maver w tych chudych latach dorabiał także jako tłumacz z różnych języków
słowiańskich71. Przez całą wojnę starał się utrzymywać kontakt z polskimi przyjaciółmi.
Zdaniem Zielińskiego, Maver w 1941 r. dwukrotnie brał udział w literackich
spotkaniach w rzymskiej Stacji Naukowej PAU, gdzie w gronie polsko-włoskim
dyskutowano o Królu-Duchu Słowackiego. Razem z Lo Gattem i Damianim przychodził na tradycyjne spotkania świąteczne, a jesienią 1944 uczestniczył w kilku
rozmowach na temat wznowienia działalności Stacji. Dyskutowano wtedy np.
o nowych formach współpracy międzynarodowej i zastanawiano się nad możliwością
przygotowania słownika włosko-polskiego, nad którym właśnie Maver miał sprawować ogólną opiekę72.
Wiktor Weintraub pisze, że kiedy wojska sprzymierzone zajęły Rzym, „naturalną koleją rzeczy” dom Mavera na Awentynie stał się punktem zbornym żołnierzy
polskich z II Korpusu. Pozostały po tych kontaktach artykuły Mavera Mickiewicz
i Włochy (w „Orle Białym”) oraz Arte narrativa e spirito epico della letteratura polacca (Sztuka narracji i duch epicki literatury polskiej) (we włoskim periodyku II Korpusu „Irydion”), a przede wszystkim mała antologia Podróże pisarzy polskich do
Włoch (1946), wydana przez Oddział Kultury i Prasy II Korpusu73.
W pierwszej połowie 1947 r. zorganizowano przyjazd do Polski 20-osobowej
„misji rządu włoskiego dla wznowienia stosunków kulturalnych z Polską”. Na jej
czele stanął Maver, co dobitnie świadczyło o uznaniu jego głównej roli w dotychczasowych kontaktach włosko-polskich. W liście do Pollaka pisał:
Jak zapewne wiesz, grupa włoskich naukowców reprezentujących najróżniejsze dziedziny nauki,
dzięki uprzejmemu zaproszeniu polskiego rządu (inicjatywa naturalnie wyszła od Kota), przygotowuje
się do odwiedzenia Was w Polsce, by odnowić dawne więzy i ożywić nigdy niewygasłą przyjaźń między
Włochami i Polską74.

Maver był przewodnikiem całej grupy po dobrze sobie znanych uczelniach
69
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Maver kierował tymi instytutami w czasie wojny, a nie, jak podaje Z i e l i ń s k i (op. cit., s. 18),
„w pierwszych latach powojennych”.
G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 7 IX 1945. K 183.
G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 15 X 1945. K 184.
Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 17–18.
W. W e i n t r a u b, Giovanni Maver (1891–1970). W: O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie. Oprac., wstęp S. B a r a ń c z a k. Kraków 1994, s. 443. Można dodać, że
w „Orle Białym” (1944, nr 34 á124ñ) G. M a v e r opublikował jeszcze artykuł Niezapomniane
przedstawienie – o Ślubach panieńskich, wystawionych w r. 1926 (przeł. H. W a g a). Ponadto ukazały się tam teksty E. D a m i a n i e g o O kulturze włoskiej w Warszawie i E. L o G a t t a Włoscy
artyści w Warszawie (oba w tym samym tłumaczeniu).
G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 10 V 1947. K 196.
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i środowiskach kulturalnych w Polsce. Konieczność stałego kierowania tą misją
sprawiła, że nie mógł przyjechać do Poznania, aby odwiedzić Pollaka, który w związku z tym sam udał się do Warszawy, gdzie spotkał swego przyjaciela po raz pierwszy od 1939 roku75.
Po wojnie slawistyka, w tym i polonistyka, przeżywała we Włoszech poważne
załamanie. W liście do Pollaka z kwietnia 1949 Maver tak przedstawiał ów kryzys
i jego przyczyny:
Zainteresowanie kierunkami slawistycznymi znacznie zmalało w ciągu ostatnich dwóch lat. W tym
roku na zajęcia z polskiego przychodził do mnie tylko jeden student. Stoją za tym prawdopodobnie dwie
przyczyny: ogólny kryzys studiów filologiczno-humanistycznych oraz brak możliwości wyjazdu po zamknięciu instytutów kultury włoskiej w krajach słowiańskich [...] i po wstrzymaniu wymiany stypendialnej. Główną winę za ten stan rzeczy ponosi niewątpliwie krótkowzroczny rząd włoski. Czy i jak
można zapobiec groźbie całkowitego oddalenia się kulturalnego naszych państw – nie potrafię powiedzieć76.

Od roku 1953 Maver redagował założone przez siebie pismo poświęcone literaturom słowiańskim – „Ricerche Slavistiche”77. Dzięki swemu poziomowi zajęło ono
czołowe miejsce wśród europejskich periodyków slawistycznych. Zdaniem Zielińskiego, „kojarząc zamysł syntetyczny z szacunkiem dla wartościowych przyczynków,
stało się ono niemal emblematem »szkoły Mavera«, zyskując współpracę uczonych
z różnych ośrodków i krajów”78. Maver starał się tam możliwie szeroko uwzględniać
problematykę polską. W liście do Pollaka z grudnia tegoż roku zapewniał, że „czyni i będzie czynił wszystko, co możliwe, by w każdym numerze Polska była obecna”79.
W roku 1955 przypadała setna rocznica urodzin Mickiewicza, w Polsce bardzo uroczyście obchodzona. Wydarzenia rocznicowe organizowano również za granicą. Maver, inspirowany przez Pollaka, pragnął wpisać się w te obchody. Pollak
sugerował m.in., żeby cały numer „Ricerche Slavistiche” poświęcić Mickiewiczowi,
to jednak – zdaniem Mavera – nie było możliwe. Grono potencjalnych, kompetentnych włoskich autorów nie było bowiem na tyle liczne, ażeby mogło wypełnić wartościowymi artykułami cały zeszyt czasopisma. Niemniej uczony zapewniał, że
Mickiewicz znajdzie w „Ricerche Slavistiche” właściwe upamiętnienie80.
W tymże roku doszło do nawiązania kontaktów między polskim a włoskim
komitetem obchodów mickiewiczowskich. We włoskim główną rolę odgrywał oczywiście Maver. Projektował sesję mickiewiczowską w Rzymie z udziałem polskich
i włoskich uczonych, antologię przekładów Mickiewicza, osobne wydanie przekładu
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G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 19 VI 1947. K 198.
G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 13 IV 1949. K 209.
Pierwszy tom (za r. 1952) ukazał się jako publikacja dwóch instytutów Uniwersytetu Rzymskiego:
filologii słowiańskiej i wschodnioeuropejskiego, oraz Seminario di Slavistica dell’Istituto Universitario Orientale w Neapolu. W skład komitetu redakcyjnego, oprócz Mavera jako redaktora naczelnego, wchodzili E. Damiani, E. Lo Gatto i L. Pacini. Po śmierci Damianiego w 1953 r. do komitetu
dołączył R. Picchio jako sekretarz.
Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 19.
G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 26 XII 1953. K 215, 223. Już w pierwszym tomie „Ricerche” włoski uczony zrecenzował dwa polonika: Mickiewicz interpretato da Juliusz Kleiner oraz publikację
M. i M. B e r s a n o - B e g e y ó w La Polonia in Italia. Saggio bibliografico 1799–1948 (Torino 1949).
G. M a v e r, listy do R. Pollaka, z 24 III 1954 (K 226) i z 20 XII 1954 (K 241–243).
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Sonetów krymskich i innych liryków. Zamierzano także wybić medal okolicznościowy i reprodukować go na kartkach pocztowych. Ponadto postanowiono zorganizować „oficjalne” konferencje naukowe w Bolonii, Mediolanie, Florencji i Turynie. Ich
serię miała zamknąć uroczysta sesja na Kapitolu. Chciano też ufundować nagrody
za najlepszy artykuł o Mickiewiczu w prasie codziennej i periodycznej oraz za najlepszą rozprawę pogłębiającą wiedzę o Mickiewiczu. Pisał Maver do Pollaka: „Nie
wszystko to uda się w pełni zrealizować, najważniejsze jednak, że Włochy nie zawiodą i w setną rocznicę godnie uczczą Mickiewicza”81.
Ze zrealizowanych projektów wymienić należy przede wszystkim zredagowaną
przez Mavera antologię mickiewiczowską Pagine scelte (Milano 1956), przetłumaczony i zredagowany przez Carla Verdianiego tomik poezji Mickiewicza Liriche
e sonetti amorosi (Milano 1956), wybicie medalu pamiątkowego oraz uroczystą
sesję na Kapitolu82.
Sesja odbyła się 26 XI 1955 i stanowiła inaugurację Roku Mickiewiczowskiego
we Włoszech. Główny referat, Mickiewicz vivo (Mickiewicz żywy), wygłosił Pollak,
któremu, mimo utrudnień ze strony polskich władz, udało się przybyć do Rzymu
na czas83.
Z kolei w dniach 17–20 IV 1956 Polska Akademia Nauk zorganizowała w Warszawie międzynarodową sesję naukową Adam Mickiewicz 1855–1955, na którą
przybyła liczna delegacja włoska, z Maverem na czele. Wygłosił on wtedy referat
Mickiewicz i Mazzini, który wywołał żywą dyskusję. Głos w niej zabierali Henryk
Bartkowski i Adam Lewak. Włoski uczony wziął też udział w dyskusji nad referatem
Josipa Hamma Adam Mickiewicz i Medo Pucić 84. Przy okazji odwiedził Pollaka
w Poznaniu i 25 kwietnia wygłosił w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk
referat – także o Mickiewiczu i Mazzinim85.
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G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 8 VI 1955. K 255–256.
Zob. ibidem. K 255.
Na temat tego wyjazdu zob. listy R. P o l l a k a do G. Mavera z 15 XI, 23 XI i 25 XII 1955 (K 260–
264).
Zob. Adam Mickiewicz 1855–1955. Międzynarodowa sesja naukowa Polskiej Akademii Nauk, 17–20
kwietnia 1956. Red. K. W y k a, J. R u ż y ł o - P a w ł o w s k a. Wrocław 1958, s. 212–225, 247,
363–364.
G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 29 III 1956. K 271. Oto jak swoje wrażenia z pobytu w Polsce
opisał G. M a v e r w liście do S. Kota z 25 VI 1956 (w: Korespondencja Giovanniego Mavera
á1891–1970ñ ze Stanisławem Kotem á1885–1975ñ, s. 128–129): „Sytuację [...] można pokrótce
podsumować tak: życie w Polsce jest raczej ciężkie i trudne (przede wszystkim z racji o charakterze
ekonomicznym: sklepy są źle zaopatrzone, często nie ma w nich rzeczy najprostszych [...], ale nie
można mówić o nędzy). Obserwowałem uważnie ludzi na ulicach i mogłem skonstatować, że dzieci są dobrze odżywione i zadbane [...], że młodzież od 15 do 30 lat ma przeważnie wygląd nieco
oklapnięty [...], że ludzie starzy, choć opłakując dawne czasy, robią co tylko możliwe (z godnym
podziwu uporem), aby przystosować się do trudnych czasów dzisiejszych. Nastrój jest w sumie
mniej przygnebiający, niż się to wydaje za granicą. To, czego w gruncie rzeczy pragną mniej lub
bardziej wszyscy, to [...] trochę wolności [...] i poprawy warunków ekonomicznych. Chodzi nie
tylko o »wolność od strachu«, lecz o wolność od ingerencji systemu w życie codzienne [...]. Możliwość
wyjazdu za granicę stanowi wciąż miraż, który niewielu może zrealizować, ale także z tego punktu
widzenia perspektywy bardzo się polepszyły w stosunku do tego, co było. Inną wielką trudność
stanowi ciasnota mieszkań. Większość kolegów żyje z rodzinami jedynie w dwóch pokojach. W »studiach« kolegów prawie zawsze znajdowałem łóżko obok biurka. [...] Sympatyczne jest ogromne
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Kolejną okazją do przyjazdu Mavera do Polski była konferencja naukowa zwana Zjazdem Słowackiego, zorganizowana 25–28 XI 1959 w Warszawie w związku
ze 150 rocznicą urodzin poety86. Maver, słusznie uważany za najlepszego znawcę
Słowackiego nie tylko we Włoszech, nie mógł przybyć ze względu na stan zdrowia.
Pollak, przesyłając mu relację z tej konferencji, pisał:
Więc już minęły dni Zjazdu Słowackiego, którego defektem jednym z najdotkliwszych była Twoja
nieobecność. Dałem temu wyraz publicznie, zabierając głos [...] i wyrażając żal, że w Zjeździe niestety
nie uczestniczy najlepszy na Zachodzie znawca Słowackiego. Wspomniałem o Twoich pracach dawniejszych i ostatnich o Słowackim, wspomniałem o tych pięknych kartach, które mu poświęciłeś w Letteratura polacca, i o zamierzonym szkicu o drobnych wierszach Słowackiego. Zakończyłem wyrażeniem
Ci w imieniu uczestników Zjazdu serdecznych pozdrowień i zredagowałem odpowiedni tekst telegramu,
który zapewne otrzymałeś. Audytorium przyjęło to moje przemówienie z gorącym aplauzem i aprobatą
ogólną87.

Maver przygotował na rocznicę Słowackiego referat Il messaggio poetico di Juliusz Słowacki (Przesłanie poetyckie Juliusza Słowackiego)88. Uroczystości związane ze Słowackim we Włoszech organizował przede wszystkim Bronisław Biliński,
dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie89, z którym Maver zgodnie współpracował,
podobnie jak to miało miejsce przed wojną w odniesieniu do Michałowskiego – ówczesnego dyrektora Stacji Naukowej PAU. Na prośbę Bilińskiego włoski uczony
wygłosił wspomniany referat na uroczystości odsłonięcia płyty pamiątkowej poświęconej Słowackiemu. W liście do Pollaka pisał:
Moje słowa, wypowiedziane z sympatią, jaką żywię dla Słowackiego, którą Ty dobrze znasz, wydaje się, że spodobały się licznej i doborowej publiczności (wraz z dyrektorem Monteverdim było tam trzech
profesorów z mojego Wydziału)90.

Swoje odczyty i wykłady na temat polskiej literatury Maver prezentował nie
tylko we Włoszech i w Polsce – m.in. w 1953 r. na zaproszenie Instytut d’Études
Slaves wygłosił w Paryżu dwa referaty: La vie rurale dans la littérature polonaise
(Życie na wsi w literaturze polskiej) oraz „Les rythmes” de M. Sęp Szarzyński („Rytmy” M. Sępa Szarzyńskiego), a w 1958 r. w Berlinie pierwszą wersję referatu Il messaggio poetico di Juliusz Słowacki (Przesłanie poetyckie Juliusza Słowackiego)91.
Traumatyczne wydarzenia rodzinne (śmierć żony i syna), jak również te zwią-
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zapotrzebowanie na kulturę [...]. Sytuacja profesorów (z wyjątkiem uprzywilejowanych) jest nie do
pozazdroszczenia, ale nie jest też i nieznośna. Wielu z naszych przyjaciół zachowało tytuły i pobory, ale nie sądzę – jako że otwarcie »anty« – żeby i wykłady. Mają za to inne powinności (słowniki,
wydania itd.), które pozwalają im kontynuować własną aktywność [...]”.
Zob. A. W i t k o w s k a, Sesja naukowa ku czci Juliusza Słowackiego, 25–28 listopada 1959. „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2.
R. P o l l a k, list do G. Mavera, z 1 XII 1959. K 344.
G. M a v e r, Il messaggio poetico di Juliusz Słowacki. W zb.: Juliusz Słowacki. Nel 150o anniversario della nascita. A cura di G. M a v e r, M. Ż m i g r o d z k a, B. M e r i g g i, B. B i l i ń s k i. Roma
1961.
Bronisław B i l i ń s k i (1913–1996), filolog klasyczny, od 1951 r. profesor uniwersytetu we Wrocławiu, od 1954 Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1957–1983 dyrektor Stacji Naukowej PAN
w Rzymie.
G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 6 XII 1959. K 347.
G. M a v e r, listy do R. Pollaka, z 1 II 1953 (K 215–216) i z 29 I 1958 (K 305).
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zane z wojną, z pewnością odbiły się na zdrowiu Mavera. Po wojnie często chorował,
cierpiał na rozstrój nerwowy i depresję. Wpływało to na jego możliwości twórcze.
Czasem nawet nie był w stanie pracować. W roku 1959 na propozycję Pollaka, żeby
rozwinąć swój artykuł o literaturze polskiej zamieszczony w zbiorze prac o literaturach europejskich i amerykańskich92, odpowiedział:
Trudność [...] pojawia się jedynie z mojej strony. A ja, niestety, do kiedy mój stan zdrowia się nie
poprawi, nie mogę podjąć się żadnego zadania (nawet napisania artykułu czy referatu). Naturalnie nie
tracę nadziei, że znów będę mógł pracować, choćby w ograniczonym zakresie, ale skąd mieć pewność?93

Pewności nie było, ale jednak zdarzały się jeszcze okresy, gdy Maver mógł wydajnie działać naukowo. Sprzyjała temu zmiana miejsca pobytu. W lutym 1962
włoski uczony pisał do Pollaka:
Myślę, że schronię się ponownie w Paryżu za około dziesięć dni, ponieważ, ku mojemu wielkiemu
zdziwieniu, przekonałem się, że wszystkie moje kłopoty nerwowe pochodzą ze wzburzenia, którego
w Rzymie dostarcza mi nawet niewinna rozmowa telefoniczna. W Paryżu natomiast pracowałem z młodzieńczą bystrością, przerywając pracę podczas dnia jedynie na czas niezbędny do skonsumowania
skromnego i szybkiego obiadu. [...] W rezultacie tego radosnego wysiłku w Paryżu zrobiłem przez trochę
ponad miesiąc więcej, niż byłem w stanie zdziałać przez rok lub dwa w Rzymie. [...] O mnie mogę Ci
powiedzieć, że jeszcze do niedawna czułem się godny śmietnika, do którego wyrzuca się makulaturę.
Lecz teraz, po „kuracji” paryskiej, znów jestem „w formie” i mam nadzieję, że doprowadzę do końca
kilka co bardziej absorbujących prac. Serce, nerwy i żołądek nie dostarczają mi już tych zmartwień co
wcześniej, jedynie moja artroza, która zaostrzyła się już zeszłego roku, ostatnio pogorszyła się w Paryżu, najprawdopodobniej z powodu wysokiej wilgotności. Należę już do kategorii: „Kulawi” [napisane po
polsku – J. P.]... Co robić! Nie można mieć wszystkiego, gdy kończy się 70 lat (pojutrze 71)94.

W roku 1961 Maver przeszedł na emeryturę, a w rzymskim Instytucie Slawistyki nastąpiły zmiany personalne. Następcą na stanowisku dyrektora został Riccardo Picchio. On też objął katedrę filologii słowiańskiej i – jako profesor kontraktowy – zajęcia z języka polskiego i literatury polskiej. W ten sposób katedra zajmowana przez Mavera przez ponad 30 lat (a przedtem przez Pollaka) uległa faktycznej
likwidacji. Wprawdzie Maver pocieszał Pollaka, że „sprawy będą się [...] miały
w gruncie rzeczy tak samo jak przez minione trzydzieści lat”95, ale było to jednak
zamknięcie pewnej epoki i obaj uczeni zdawali sobie z tego sprawę. Przyjmując do
wiadomości zaistniały stan rzeczy, Pollak starał się mimo wszystko nie tracić optymizmu:
Istotnie, w obecnych warunkach nie widzę innego rozwiązania od tego, o którym piszesz. Gdyby
jednak doszło do jakiejś umowy o współpracy kulturalno-naukowej między Włochami a Polską, to zapewne bez trudu można by uzyskać katedrę italianistyki w Polsce i polonistyki w Rzymie96.

Pomimo przejścia na emeryturę i małej aktywności naukowej Maver postrzegany był stale jako ambasador polskiej nauki i kultury w Rzymie, więc kiedy otrzy-
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M a v e r, Letteratura polacca. W zb.: Storia delle letterature moderne d’Europa e d’America. Dir.
C. P e l l e g r i n i. T. 5. Milano 1958.
M a v e r, list do R. Pollaka, z 20 IV 1959. K 326.
M a v e r, list do R. Pollaka, z 16 II 1962. K 374, 376.
M a v e r, list do R. Pollaka, z 18 X 1961. K 359.
P o l l a k, list do G. Mavera, z 30 X 1961. K 362.
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Giovanni Maver na jubileuszu 140 rocznicy założenia Uniwersytetu Warszawskiego,
14 V 1958

mano zgodę i poparcie miasta oraz władz państwowych na postawienie pomnika
Mickiewicza w Villa Borghese, to właśnie do Mavera zwrócono się o wygłoszenie
krótkiego przemówienia w czasie uroczystości na Kapitolu w kwietniu 196397.
Od roku 1955 Maver przewodniczył Międzynarodowej Komisji Studiów Slawistycznych w ramach Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych. W roku
1956 został wybrany na członka zagranicznego Polskiej Akademii Nauk, a w r. 1958,
podczas obchodów 140-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymał doktorat honoris causa UW. Uroczystość odbyła się 14 maja, a promotorem doktoratu był
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G. M a v e r, list do R. Pollaka, z 23 II 1963. K 388.
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Brahmer. Został także Maver członkiem honorowym Towarzystwa Literackiego im.
Adama Mickiewicza. W maju 1962 obchodził jubileusz pracy naukowej. Uroczystość
odbyła się na Uniwersytecie Rzymskim. Jubilatowi ofiarowano księgę pamiątkową
oraz zeszyt „Pamiętnika Literackiego” (1961, z. 4), dedykowany mu przez redakcję
„Pamiętnika”, a wręczony przez Bronisława Bilińskiego.
Spośród stosunkowo licznych wspomnień o Maverze, w których omawiano
przede wszystkim jego dorobek naukowy, chyba najbardziej merytoryczny wydaje
się artykuł Picchia98. Jego spojrzenie na życie i prace Mavera różni się zasadniczo
od perspektywy osób, które nie pozostawały w tak bliskim kontakcie ze swoim
mistrzem. Jest zdecydowanie bardziej rzeczowe i bezpośrednie. Przytoczmy fragment:
życie Giovanniego Mavera było splotem osobistych klęsk i akademickich sukcesów. Maver umarł osamotniony i na progu ubóstwa, w pokoju o klasztornie nagich ścianach swego domu na Awentynie, po
miesiącach pełnego godności i niezmąconej świadomości oczekiwania na śmierć oraz przeżywania na
nowo w pamięci długiej agonii żony i tragicznej śmierci obu synów.
Dobiegał osiemdziesiątki i poprzez jego opanowane słowa wyczuwało się zdziwienie na myśl, że
przeżył tyle klęsk. Dyscyplina humanistyczna wdrożyła go do patrzenia prawdzie prosto w oczy: był
świadom wyjątkowej bystrości swej własnej inteligencji, wiedział również, że to, co napisał, dawało
bardzo niepełny obraz jego możliwości. Z latami wzmagały się opory przeciwko pisaniu, które w pewnej
mierze pojawiły się jeszcze w młodym wieku jako reakcja nerwowa na nieuleczalną chorobę żony. Dawał
co mógł: skondensowane artykuły zamiast książek, fragmenty badań zamiast syntez i godziny rozmów
z uczniami i przyjaciółmi. W europejskim świecie uniwersyteckim wcześnie spopularyzował się obraz
Mavera, pełnego polotu rozmówcy i skąpego pisarza. Ten topos biograficzny, rezultat w znacznej mierze
autokrytycznych wypowiedzi samego protagonisty, nie powinien zbytnio zaciążyć na jego ocenie. Jeśli
jest prawdą, że po człowieku takiego kalibru intelektualnego (który sprawił, iż był jednym z wielkich
mistrzów współczesnej krytyki) można było oczekiwać bardziej zobowiązujących dzieł, nie wolno równocześnie nie doceniać jego dorobku, który posiada zasadnicze znaczenie dla slawistyki naszych czasów99.

Picchio podkreśla bogactwo i rozległość dorobku Mavera, obejmującego ponad
170 publikacji. Są tam prace interesujące zarówno dla slawistów, jak i dla romanistów. W zakresie literatury duże znaczenie dla komparatystów mają synteza Le
letterature slave (1927) oraz rozprawy teoretyczne Lo studio delle traduzioni come
mezzo d’indagine linguistica e letteraria (1930) i Il problema della storia comparata
delle letterature slave (1938). Maver jest autorem prac dotyczących literatur południowosłowiańskich, rosyjskiej i czeskiej. Przede wszystkim był jednak wybitnym
polonistą. Najwięcej uwagi poświęcił Słowackiemu, Mickiewiczowi i Kochanowskiemu – na temat ich dzieł i epok, w których żyli, napisał szereg artykułów. Swego
rodzaju syntezę studiów Mavera nad literaturą polską stanowi rozprawa La letteratura polacca: na około 150 stronicach zawarł w niej „ekstrakt [...] rozległych
przemyśleń krytycznych”, nad którym „żaden polonista nie może przejść do porządku dziennego”100. Reasumując, Picchio stwierdza:
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R. P i c c h i o, Giovanni Maver (1891–1970) i jego szkoła. Przeł. W. W e i n t r a u b. „Kultura” (Paryż)
1971, nr 7/8. Z innych wspomnień warto wymienić przede wszystkim te autorów bezpośrednio
związanych z Maverem: M a m c z a r z, op. cit. – R. P o l l a k, Giovanni Maver (18 lutego 1891 –
12 lipca 1970). „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 1. – S. G r a c i o t t i, Giovanni Maver, studioso
e amico della Polonia. Wrocław 1973. – B r a h m e r, op. cit.
P i c c h i o, op. cit., s. 180–181.
Ibidem, s. 183.
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[...] Giovanni Maver był przez dziesięciolecia polonistą o najszerszych na Zachodzie kompetencjach,
dzięki temu że bardziej niż „specjalistą” od polskiej literatury i historii kultury był „slawistą”, którego
rozległość perspektyw gwarantowało solidne ogólne przygotowanie humanistyczne oraz specyficzne
doświadczenie w wielkich dziedzinach filologii nowożytnej, romanistyce i germanistyce. Osiągnięcia
Mavera w Rzymie przyczyniły się chyba bardziej niż studia któregokolwiek bądź z wybitnych polskich
polonistów do wpisania literatury polskiej w żywy europejski kontekst krytyczny naszych czasów101.

Maver zmarł w Rzymie 12 VII 1970. W nekrologu opublikowanym w „Pamiętniku Literackim” jego długoletni przyjaciel Pollak napisał:
Czynny udział profesora Mavera w kształtowaniu – nie tylko w samych Włoszech, ale i w Polsce –
wiedzy o naszym życiu literackim zasługuje w pełni na wysoką ocenę i na głęboki szacunek. Przez blisko
pięćdziesiąt lat jakże niespokojnych, zwichrzonych – zawsze żywa była jego pamięć o Polsce dalekiej,
a przecież tak mu wciąż bliskiej. Bo też ciążył ku niej stale nie tylko swą niepospolitą umysłowością,
nie tylko przez swą sympatię żywą do kraju, do ludzi, których tu bliżej poznał, ale chyba także sercem
gorącym z tą Polską się związał. Wśród nas zdobył sobie grono oddanych przyjaciół i niemało szczerych
sympatyków.
W dziejach włosko-polskiej przyjaźni zapisał się na zawsze złotymi głoskami102.
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GIOVANNI MAVER (1891–1970)
AN ITALIAN PROMOTER OF POLISH SCIENCE AND LITERATURE
Giovanni Maver, the most outstanding Italian researcher in Polish Studies, is a meritorious figure for
the development of the 20th century Polish scientific and cultural relations with Italy. He is known
first and foremost as the author of numerous studies, as a scholar, Head of the Chair for Polish Language and Literature, the University of Rome, and also as a collaborator with many Polish academic
and cultural institutions in Italy and in Poland. This collaboration is made the subject of the present
paper. Roman Pollak, an illustrious literary historian and Maver’s long-time friend, proved to have had
greatest contribution in acquiring him for the Polish Studies. The article also touches their private
contacts, cooperation, and bonds that lasted until the end of Maver’s life.
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BADACZ W ARCHIWUM I ARCHIWUM BADACZA PARADOKS
ARCHIWALNY
Podstawowa praca historyka zarówno w, jak i z archiwum rozumianym tradycyjnie,
jako miejsce gromadzenia zbiorów, polega na kontakcie ze źródłami będącymi tekstowymi i materialnymi świadectwami pewnych zjawisk i procesów literackich, kulturowych, społecznych czy politycznych. Archiwum dla historyka, niezależnie od
mód metodologicznych, zawsze wiązać się powinno z realną przestrzenią gromadzenia zespołów akt i z wiedzą na temat ich politycznych, społecznych uwarunkowań. To praca z konkretnym, i to bez pośrednictwa innych mediów, przekazem,
który można zbadać również pod względem materialnym.
Zwrot archiwalny nie tylko skierował oczy wielu specjalistów na archiwum
i umieścił je w centrum ich refleksji (metodologicznej, historycznej, społecznej,
politycznej itd.), ale znacznie rozszerzył definicję i zmetaforyzował pojęcie archiwum,
dając początek rozumieniu, które wychodzi poza ramy wąskiego sensu – jako miejsca zabezpieczania, przechowywania i archiwizowania (też opracowywania) zbiorów1.
Od tego czasu owa kategoria pełni funkcję wygodnej i atrakcyjnej pojęciowo metafory, wykorzystywanej w badaniach nad literaturą, historią, sztuką lub filozofią,
także – czy: zwłaszcza – tych dotyczących teraźniejszości i jej diagnozowania. Archiwum jest łączone albo wręcz staje się figurą dyskursu politycznego, metaforą
instytucji władzy2 mającej realny wpływ na politykę, dystrybucji śladów wiedzy
o przeszłości zapisanych w źródłach, które kształtują naszą pamięć. Archiwum
okazuje się więc metaforą figury pamięci3 implikującą pytania właśnie o pamięć

1

2
3

Pojęcie zwrotu archiwalnego ma już obszerną literaturę przedmiotu. Historię zainteresowań problemem archiwum właśnie w tym kontekście przedstawiła syntetycznie H. M a r k o w s k a - F ul a r a w artykule „Zwrot archiwalny” w literaturoznawstwie polskim – teoria, praktyka, perspektywy (w zb.: Filozofia filologii. Red. A. H e l l i c h, H. M a r k o w s k a - F u l a r a, J. P o t k a ń s k i,
Ł. Ż u r e k. Warszawa 2019). Zob. też A. L e ś n i a k, Pozostałości archiwum. „Tytuł Roboczy: Archiwum” 2009, nr 3.
Chodzi o dyskurs dotyczący wiedzy i władzy, któremu patronuje nazwisko M. F o u c a u l t a
oraz jego Archeologia wiedzy (Przeł. A. S i e m e k. Wstęp J. T o p o l s k i. Warszawa 1977).
Ważną rolę w takim potraktowaniu koncepcji archiwum (jako figury) odegrał J. D e r r i d a i jego
wykład The Concept of the Archive: A Freudian Impression (Pojecie archiwum. Impresja freudowska)
wygłoszony na konferencji Memory: The Question of Archive zorganizowanej przez Międzynarodowe
Towarzystwo Historii Psychiatrii i Psychoanalizy w Londynie w 1994 roku. Angielska wersja wystąpienia została opublikowana pod zmienionym tytułem: Archive Fever: A Freudian Impression
(Gorączka archiwum. Impresja freudowska) w amerykańskim czasopiśmie „Diacritics” (1995, nr 2).
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z tezą o jej kryzysie: o polityki pamięci; o prawdę; o reguły konstruowania przeszłości i o próby wyjaśniania mechanizmów współczesnego świata; o zagrożenia; o to,
co dziś dzieje się z „pamięcią” (czyli np. o procesy zapominania); o to, jaka pamięć
jest nam potrzebna, a jaka jest możliwa; o sposoby jej reprodukowania (oraz niebezpieczeństwa z tym związane). Tak wyraźne i daleko idące zmetaforyzowanie
pojęcia oraz funkcji archiwum, utożsamianie ich z pamięcią, spotyka się z krytyką
tej części badaczy4, dla której archiwum to przede wszystkim instytucja gromadząca zbiory, zatem winna być przedmiotem studiów dotyczących koncepcji i strategii
segregowania, selekcjonowania, katalogowania w określonej polityczno-społecznej
i kulturowej przestrzeni. Taka perspektywa otwiera inny typ pytań stawianych
archiwum: o różne aspekty praktyk stosowanych w badaniach archiwalnych; o doświadczenie i poszukiwania archiwalne czy o rolę indywidualnego przeżycia archiwalnego; o znaczenie odkrycia archiwalnego i o to, co takim odkryciem jest, a co
nie. Ale też: w jaki sposób druk i przekaz drukowany wpływają na widzenie zjawisk
literatury, piśmiennictwa i kultury, na tworzenie kanonów? I pytanie o potrzebę
badań archiwalnych – czyli o miejsce i rolę archiwum w pracy historyka literatury
czy kultury lub edytora dzieł dawnych analizującego różne świadectwa tekstowe –
zwłaszcza teraz, w dobie silnego zmetaforyzowania pojęcia archiwum i tego, co
zafundował tzw. zwrot archiwalny.
Za zmianę myślenia o pracy w archiwum odpowiada także to, co zaszło wraz
z nastaniem ery digitalizacji, gdy przekazy tekstów5 wyszły poza granice instytucji
ich gromadzenia. Warto chyba zadać kilka bardzo prostych pytań, sięgając do
doświadczenia, praktyki i terminologii edytorskiej. Czy to, co widzimy na ekranie,
nazwać można przekazem tekstu utworu, czyli konkretnym (materialnym) jego
zapisem? Czy to tylko jakaś forma jego awatara, reprezentacji rzeczywistości wirtualnej? Czy ten rodzaj styczności badacza z awatarem źródła wystarczy? Jeśli tak,
to do czego? I kolejne pytania: czy archiwum w sensie miejsca przechowywania
zbiorów jest niezbędne w pracy historyka? Czy konieczny jest fizyczny kontakt
z dokumentem, a przez to z przeszłością? Archiwum jest przecież miejscem-instytucją takich spotkań, niedoskonałym, kontrolowanym przez archiwistę i przez tych,
którzy zarządzają jego działaniami i je nadzorują, ale nie do zastąpienia przez
żadną inną formę. Taka zaś relacja, bezpośrednia, to dla wielu jedno z ważniejszych
doświadczeń archiwum6 – możliwość fizycznego „czucia” karty papieru, jej zapachu,
struktury, oceny, pod światłem, wyglądu kresów i filigranu. Nie chodzi zresztą
tylko o emocje, choć i one są ważne, ale też o możność oceny stanu zachowania
przekazu, co daje pojęcie o jego użytkowaniu (lub nie), pomaga określić rozmiar
kart, pozwala porównać je z kolejnymi, luźnymi albo w poszycie, sprawdzić czas
wykonania zszyć – czy uczyniono to przed wpisami, czy dopiero po ukończeniu

4
5
6

Wersja francuska Mal d’archive. Une impression freudienne ukazała się w roku 1995, polska – pt.
Gorączka archiwum. Impresja freudowska – w 2016 roku.
W takim kontekście przywołuje się poglądy m.in. W. Ernsta i C. Steedman. Na ten temat zob. też
M a r k o w s k a - F u l a r a, op. cit., s. 145.
Pojęcia przekazu używam w rozumieniu edytorskim: jako materialny zapis tekstu dzieła.
Zob. J. T o l l e b e e k, „Turn’d to Dust and Tears”. Revisiting the Archive. „History and Theory” t. 43
(2008), nr 2, s. 237–238.
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pracy nad tekstem; daje też okazję do analizy i interpretacji ledwie widocznych
wycięć kartek papieru, porównania stopnia wyczerpywania się atramentu. To
wszystko ma znaczenie dla rekonstrukcji historii przekazu konkretnego tekstu,
w tym jego genezy, dla rozpoznania intencji i autorskiej praktyki prowadzenia zapisków, ich cech indywidualnych i stopnia skonwencjonalizowania.
Wirtualna postać nie tylko ogranicza sposobność właściwego przebadania
przekazu, gdy osoba fotografująca obiekt pominie jakiś element, np. grzbiet, okładkę czy wyklejkę zeszytu, bywa, że z ważnymi informacjami, lecz zmienia percepcję
oraz uruchamia inny rodzaj myślenia o przekazie i jego tekście, pozamaterialny, co
ma określone konsekwencje. Ale też ktoś, kto jakiś czas spędził na wdychaniu
archiwalnego kurzu i przeglądaniu dziesiątek tomów poszytów, nie da się łatwo
zwieść jednopłaszczyznowości wirtualnego przekazu i wie, czego zabrakło w cyfrowym kontakcie z tekstem (czy raczej z jego nośnikiem), gdy kontakt ten odbywa się
za pośrednictwem ekranu właśnie.
Z ową perspektywą wiążą się już pytania dotyczące szerszego ujęcia, nie o to,
co badacz robi, czego szuka w archiwum i jak interpretuje odnalezione źródła, lecz
o to, co archiwum z nim czyni, jak kształtuje jego postrzeganie i ocenę materiału,
oszukuje, zwodzi. I czy jest szansa się przed tym obronić – będzie jeszcze o tym
mowa. Jednym z podstawowych zadań historyka musi być poznanie przyjętych
w archiwum (a dokładnie: przyjmowanych przez kolejnych „właścicieli”) kluczy
doboru i selekcji, strategii sterowania pamięcią i jej formowania.
Archiwum jest nie tylko miejscem magazynowania, segregowania i realizacją
koncepcji i praktyki przechowywania źródeł oraz opracowywania zbiorów, przetwarzania i reprodukowania przekazów „pamięci”, ale to także – zwłaszcza archiwa
rodzinne, np. Archiwum Ostrowskich z Ujazdu, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, Zbiór Branickich z Suchej, czy nawet
„tematyczne”, jak Archiwum Masońskie, wszystkie w zasobach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (AGAD) – samoistna, integralna, posiadająca własną
historię, narrację całość, na którą składają się przekazy o różnorodnej tematyce,
reprezentujące rozmaite gatunki i formy wypowiedzi (tekstowe, ikonograficzne,
muzyczne itd.), oraz ślady materialne (pukle włosów, odznaki, guziki itp.). Słowem,
nie poszczególne „rzeczy” w archiwum, lecz ogół, a więc zarówno zbiór pojedynczych
dokumentów, jak i ich charakter, forma zapisu, dominacja pewnego typu źródeł,
układ (czy nadany w epoce przez twórcę/twórców, czy przez archiwistę?), braki
(i ich historia) – wszystko to tworzy tożsamość konkretnego archiwum.
Sporo miejsca w dyskursie dotyczącym archiwów zajmuje problem odkrycia
archiwalnego i tego, co nim jest, a co nie. Czasem za takie uznaje się spektakularne wydarzenie, jak odnalezienie uznanego za zaginiony raptularza Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód (1836–1837)7. Sięgając do odleglejszych czasów
i może nieco mniej efektownego znaleziska dokonanego przez biskupa Jana Obłąka, ale dla badaczy wieku XVIII istotnego, do szczęśliwie zachowanego autografu powiastki alegorycznej Ignacego Krasickiego Prawdziwa opowieść o kamienicy
7

O swoim odkryciu pisze H. G ł ę b o c k i w artykule Zaginiony raptularz Juliusza Słowackiego
z podróży na Wschód (1836–1837) – odnaleziony po 70 latach w zbiorach rosyjskich („Pamiętnik
Literacki” 2011, z. 2).
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narożnej w Kukurowcach 8, warto przypomnieć, iż analiza tego autografu każe
zmienić moment datowania utworu: z czasu wybuchu powstania kościuszkowskiego na okres pierwszego rozbioru. Ta zaś korekta skłoniła do postawienia tezy o ingerencji cudzej ręki, i to we fragmencie uderzającym polityczną ostrością wypowiedzi, co ma wpływ także na interpretację postaw Krasickiego wobec wydarzeń politycznych9. Bywa, że odkrycie jest kwestią trafu, albo odwrotnie – konsekwencją
długotrwałych badań. W tej drugiej sytuacji punktem wyjścia staje się hipoteza
o istnieniu jakichś tekstów czy zjawiska, oparta na intuicji wynikającej z wieloletniej praktyki badawczej, z wiedzy o archiwach, z analizy dostępnych źródeł, którą
potwierdzają dopiero kwerendy archiwalne i poszukiwania skoncentrowane na
dotarciu do innych zachowanych świadectw. To przypadek prywatnych dzienników
choroby z przełomu XVIII i XIX stulecia, stanowiących dotąd nierejestrowaną w badaniach odmianę10, a jak się okazuje, dość powszechną w tamtym okresie i w kolejnych dziesięcioleciach XIX wieku. Jednocześnie to przykłady bardzo interesującego świadectwa aktywnego udziału bliskich osób w chorobie jednego z członków
rodziny (lub przyjaciela), w leczeniu i diariuszowym rejestrowaniu jego stanu,
często agonii. Owe zapisy traktować trzeba jako efekt popularyzacji, także w prasie,
wiedzy medycznej.
Wydobyte z archiwum przekazy historyk musi zanalizować i zinterpretować
biorąc pod uwagę całe szerokie tło kulturowe, społeczne, polityczne, językowe,
biograficzne, psychologiczne, w którym się pojawiły, nie pomijając aspektu materialnego. Musi ocenić ich funkcje (widoczne już w doborze formy czy gatunku wypowiedzi, ale też w przyjętych przez autora strategiach językowych, ukształtowaniu
językowym czy malarskim) oraz siłę antycypacyjną materiałów (lub jej brak) stanowiących trop nowych zjawisk bądź procesów, które zachodzą w kulturze. Po
jednej stronie jest więc konkretny autorski przekaz powstały w określonym kontekście, o którym była mowa, noszący cechy indywidualności twórcy, na którą
składają się również strategie wykorzystywania konwencji epoki, także dotyczące
form i gatunków. Po drugiej zaś – historyk wyposażony w narzędzia, warsztat filologiczny, historyczny, metody badawcze, który dokonując deszyfrowania znaczeń,
celów, funkcji wpisanych w tekst i tworząc komentarze zostawia ślady, mające
związek ze stosowanymi w badaniach praktykami (metodologią i środkami), ale też
z prezentowanymi przez niego formacją ideową, ukształtowaniem psychologiczno-emocjonalnym, horyzontami wyobraźni naukowej. Bywa, że owe ślady mają również charakter materialny, jak pokazują współczesne zaznaczenia czerwoną kredką na zachowanych kartach z obscenami czy tekstami politycznymi w archiwalnych

8
9
10

J. O b ł ą k, Odnaleziony rękopis Ignacego Krasickiego. „Prawdziwa opowieść o kamienicy narożnej
w Kukurowcach”. „Studia Warmińskie” t. 8 (1971).
Oddzielnym zagadnieniem jest szereg problemów i pytań natury edytorskiej, które to znalezisko
i jemu podobne wywołują, związanych m.in. z intencją autora, podstawą wydania.
Można tu wspomnieć np. prowadzony przez A. O s t r o w s k i e g o Journal słabości Józi (1813),
w zbiorach Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, czy Opis okropnej choroby mojej siostry Eleonory Woronieckiej prowadzony przez któregoś z braci chorej w 1829 roku, w zbiorach Archiwum Państwowego (AP) w Lublinie. Więcej na ten temat piszę w artykule
Świadectwo dzienników choroby („Teksty Drugie” 2021, nr 1) oraz w książce, która ukaże się
w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego w serii „Communicare – Historia i Kultura”.
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zbiorach, m.in. Polskiej Akademii Umiejętności. Badacz staje się więc elementem
pewnej gry ze źródłem i jego autorem, a jednocześnie elementem procesu transmisyjnego – co słusznie akcentują archiwolodzy – gry z przeszłością, z pamięcią.
Digitalizacja, przyspieszenie. fragmentaryzacja
Niemal do lat dziewięćdziesiątych XX wieku podstawową techniką pozyskiwania
źródeł w archiwach polskich było ręczne kopiowanie, tak działali Karol Estreicher
(młodszy), Aleksander Brückner, Juliusz Kleiner czy Szymon Askenazy i setki innych badaczy przeglądających kolejne zespoły archiwów państwowych i prywatnych.
Kopiowanie przekazów, jedna z elementarnych operacji historyka w trakcie prowadzenia kwerend, odbywało się za pomocą ołówka (pióra) i kartki papieru. Ów sposób kopiowania z równoległą lekturą – siłą rzeczy poprzedzającą moment notowania, przygotowywania wyciągów ze źródeł należących do głównego przedmiotu
badań, ale także i tych będących kontekstem – oczywiście wiązać się musiał z zapamiętywaniem, identyfikacją, utrwalaniem, stanowił czynność mnemotechniczną.
Dziś rękopiśmienne powielanie (i to wszystko, co się z nim łączyło) zastępują różne
formy technik cyfrowych: kserowanie (też już powoli odchodzi do lamusa), fotografowanie, skanowanie. Zmianę nawyków unaocznia choćby obserwacja użytkowników Pracowni AGAD, których podzielić można na cztery podstawowe grupy: tych
korzystających z mikrofilmów, tych z aparatami fotograficznymi (lub telefonami),
tych od nowoczesnego skanera, wreszcie czwartą, najmniejszą, tworzą pojedynczy
czytelnicy tradycyjni, siedzący przy stołach nad zarezerwowanymi dokumentami.
Coraz częściej badacz funkcjonuje poza naturalną archiwoprzestrzenią, a więc
miejscem przechowywania i udostępniania zbiorów. Z materiałem źródłowym zaznajamia się wyłącznie w komputerze, na stronach bibliotek cyfrowych czy przeglądając wcześniej zamówione w odpowiednich instytucjach (archiwach, muzeach,
bibliotekach) skany. Obraz zaś, co też nie bez znaczenia, może, przy odpowiedniej
rozdzielczości, niemal do woli powiększać, nie sięgając do archaicznej lupy. Pracę
w archiwum (instytucji) zastępuje praca w domu; uważną lekturę kolejnych pozycji w inwentarzach i przegląd archiwaliów – ekran komputera i hasłowe wyszukiwanie w cyberbazach; szeroką perspektywę widzenia, rozpoznania i rozumienia
bazy źródłowej – jej fragmentaryczne i automatyczne, za pomocą wyszukiwarek,
rozpoznanie; kopiowanie ręczne – pozyskiwanie skanów. Nowoczesny badacz, myślę przede wszystkim o kimś, dla kogo podstawę opisu i analizy zjawisk kulturowych,
społecznych oraz politycznych stanowi materiał źródłowy, pracuje szybciej, jest
znacznie „wydajniejszy”, bywa, że i efektowniejszy, ma bowiem potrzebne zbiory
(lub informacje o nich), w zasadzie, w zasięgu ręki, w komputerze11.
Przyspieszenie zaczyna się zatem od procesu wynajdywania źródeł. Surfując
po Internecie, także sprawdzając zasoby bibliotek i archiwów, w rozmaite wyszukiwarki coraz lepiej opracowanych baz wpisując hasła, np.: dziennik, Krasicki,
Naruszewicz, Bacciarelli czy Chopin, badacz szybko uzyskuje podpowiedzi, w których archiwach może znaleźć pożądane materiały. Już na tym etapie prac dokonu-

11

Oddzielny problem wiąże się z możliwościami, które otwierają się dzięki edycjom genetycznym
i hipertekstowi.
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je się wybiórcza selekcja, poza wiedzą badacza i – na dobrą sprawę – poza jego
świadomością, intelektem, uruchamiana jednym kliknięciem w klawisz. Zmieniają
się więc miejsce pracy, narzędzia, dochodzi też do redukcji czy przestrukturalizowania swoistych praktyk intelektualnych dotąd, przez wieki, towarzyszących procedurom i działaniom badawczym związanym z wyszukiwaniem, lokalizowaniem,
identyfikacją. Postrzeganie obiektu badań staje się wycinkowe, a jednocześnie
ulega silnemu steoretyzowaniu. Wyjęcie albo wręcz wyrwanie źródła z archiwalnego kontekstu, brak wiedzy, jakiego typu materiały tworzą archiwalną otulinę źródła,
ograniczają szansę jego trafnej oceny. Innym problemem, nienowym przecież, jest
korzystanie ze źródeł z drugiej ręki, bez ich weryfikacji materiałowej, także przy
edycjach, zawsze obciążone dużym ryzykiem błędu.
Szybciej docieramy do dokumentów, zdobywamy je, kopiujemy, oszczędzamy
czas. Źródło możemy powiększyć, zobaczyć pozornie dokładniej. To na pewno duża
wartość. Ale proces technologicznego przyspieszenia i unowocześnienia dotyczy też
warsztatu i pracy badacza, ma wpływ na postrzeganie i ocenę oraz na możliwości
oceny przedmiotu studiów, na wyciąganie wniosków. Wkroczenie technik cyfrowych
i Internetu to więc nie tylko nowe narzędzia pracy, to również przewrót w podejściu
do samego przedmiotu badań i w obrębie sądów na jego temat.
Zmiana nośnika przekazu z papieru na ekran prowadzi do przeobrażenia lektury. Co więcej, między źródłem (w postaci cyfrowej) a badaczem pojawia się dodatkowa sieć pośredników – wskazujący materiały do digitalizacji, dokonujący tego
procesu i udostepniający je w otwartej przestrzeni – którzy ingerują w sferę wyszukiwania i okazywania źródła, wkraczają w sferę kompetencji badacza. Podsumowując, powiedzieć należy, że współczesne badania tekstów kultury, w tym literatury, doby cyfryzacji i Internetu, silnie naznaczone są „wirusem” fragmentaryczności, selektywności, widzenia punktowego. Można prowokacyjnie zapytać: czy
jeżeli przestrzeń wirtualna badacza nie wykazuje jakichś zjawisk, procesów, autorów ani tekstów, albo ich frekwencja w zasobach online jest bardzo nikła, czy to
oznacza, że np. owe zjawiska i procesy nie miały w kulturze miejsca? Dobrze ilustrują złożoność sytuacji wspomniane wcześniej prywatne dzienniki choroby z XVIII
i XIX stulecia. Jak interpretować fakt, że w czasie dużego zainteresowania dokumentami osobistymi, w tym diariuszami, literatura przedmiotu na temat dzienników
choroby milczy? Dlaczego polska diarystyka intymna z początku wieku XIX tak
długo umykała oku historyków, a za jej datę startową uznawano dopiero drugą
połowę stulecia XIX ze wskazaniem na przełom XIX i XX wieku? Bazy cyfrowe,
ujawniające tylko przetworzony fragment zachowanych źródeł, nie udzielą odpowiedzi na te pytania, nie zastąpią wiedzy o powojennych, ideologicznych strategiach
gromadzenia zbiorów i budowania poszczególnych zespołów archiwalnych, o wpływie doktryny politycznej na charakter kolekcjonowanych materiałów; o kontekście
historycznym, kulturowym czy biograficznym już nie wspominając. Historyk kultury nastawiony na szeroko rozumianą pracę źródłową powinien dążyć do uzyskania, przynajmniej w założeniu, wiedzy totalnej o źródle – w sensie horyzontów
wyobraźni archiwalno-kulturowej – wymykającej się fragmentaryzacji, czułej na
wszelkie sygnały, które sugerują istnienie nowych, dotąd nieodkrytych zjawisk,
albo przesunięcie granic chronologicznych tych, jak się wydawać by mogło, dobrze
rozpoznawanych. W tym wypadku ważne jest nałożenie się wielu kompetencji –
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liczą się zarówno wiedza na temat badanego okresu oraz zachodzących wówczas
wydarzeń i procesów, jak i właściwy, czyli nieprzypadkowy, niejednorazowy, kontakt
i obeznanie z archiwalnymi zasobami – co pozwoli powiązać znajomość zjawisk
epoki z dostępnymi źródłami, a także na podstawie odnalezionych nowych materiałów zmodyfikować pojęcie o epoce. Wreszcie, co najtrudniejsze, tylko pod takimi
warunkami da się też projektować istnienie (hipotetyczne) zjawisk, o których nic
nie wiadomo, a które dyktuje wiedza o tym, co potwierdzone. To przypadek szerszego fenomenu, którym jest funkcjonowanie w dziejach, wspomnianych już tu,
prywatnych dzienników choroby czy prywatnych szkicowników malarskich, takich
jak Józefa Łęskiego, profesora matematyki, fizyki i astronomii w Liceum Warszawskim i w krakowskiej Szkole Głównej, dyrektora tamtejszego obserwatorium astronomicznego; dobry przykład karier absolwentów Szkoły Rycerskiej. Łęski to także
artysta amator, autor licznych akwafort i miniatur, historycznych i alegorycznych
kompozycji, z których największą popularność przyniósł mu miedziorytowy portret
Tadeusza Kościuszki, przedstawiający naczelnika powstania z wzniesioną oburącz
szablą, podstawa szeregu prac dotyczących generała, sztychów, a nawet pierścieni12.
Zachowały się dwa szkicowniki Łęskiego – pierwszy prowadzony w czasie niewoli,
1794–1795; w drugim, z lat 1809–181913, znajdujemy rysunki i akwarele Łęskiego
oraz kopie prac przede wszystkim podziwianych przez niego artystów: Rafaela,
a także szereg, jak to nazwał Władysław Tatarkiewicz, „przerobień” obrazów Tycjana, Carla Marattiego, Giambattisty Piranesiego, Jacques’a-Louisa Davida, ale też
„przerobienia” czy odrysy prac Marcella Bacciarellego (m.in. Portretu Katarzyny
Gattai Thomatis), liczne Franciszka Smuglewicza. Obok rysunków pojawiają się
teksty towarzyszące, np. akwarela Abassa spoczywająca na sofie po kąpieli (1809–
1811?) uzupełniona fragmentem wiersza Franciszka Karpińskiego Wezyr Gijafar
do Haruna al-Raszid, kopia Trzech etapów życia ludzkiego Tycjana uzupełniona
wierszem Krasickiego Nędze ludzkiego stanu, oraz, osobno, utwory poetyckie Adama Naruszewicza, Józefa Lipińskiego, Ignacego Potockiego i innych.
Patrzenie drukiem
Z badaniami dotyczącymi XVIII i pierwszej połowy XIX wieku jest jeszcze jeden
kłopot, który najkrócej nazwać by można problemem dominacji druku w świadomości badawczej. To druk właśnie, w jakimś sensie, porządkuje myślenie wielu
historyków, także historyków języka, o zjawiskach kultury XVIII, ale też i XIX stulecia, staje się punktem odniesienia w postrzeganiu piśmiennictwa epoki, hierarchii
tematów, autorów, problemów bądź gatunków – niezależnie, czy chodzi o literatu-
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J. Ł ę s k i, Tadeusz Kościuszko, z szablą wzniesioną oburącz, w mundurze generalskim, prawy
profil. Muzeum Narodowe w Warszawie, Gr.Pol.25068. – [Twórca nieznany], Pierścień z podobizną
Kościuszki. Jw. SZM 1112. Na stronie: https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/435802 (data dostępu: 25 IV 2021).
J. Ł ę s k i: szkicownik z lat 1794–1795. Jw. Rys.Pol.5979/1–70; szkicownik z lat 1809–1819. Jw.
Rys.Pol.1760/1–105. Drugi szkicownik dobrze opisał W. T a t a r k i e w i c z w studium Rysunki
Łęskiego („Sztuka. Miesięcznik ilustrowany, poświęcony architekturze, grafice, literaturze, malarstwu, muzyce, rzeźbie, sztuce stosowanej, teatrowi oraz zagadnieniom twórczości i sprawom
sztuki” 1914, z. 20/22).

296

materiały i notatki

rę wysoką, rozwój różnych form twórczości, historię języka, czy np. o literaturę
dokumentu osobistego. Oczywiście, powstają nowe edycje źródeł, wybory lub
dzieła zebrane, przy których opracowaniu sięga się do źródeł rękopiśmiennych, to
jednak działania punktowe, skupione na twórczości konkretnej postaci czy na
wybranym korpusie tekstów. Ale materiału do analiz interdyscyplinarnych, z pogranicza literatury i sztuki wizualnej, do studiów nad pamięcią, cielesnością (to
zresztą temat właściwie nie podjęty przez polskich uczonych zajmujących się
oświeceniem i początkiem XIX wieku), do badań dzienników intymnych z początku
stulecia XIX, zwłaszcza prywatnych dzienników choroby bądź prywatnych szkicowników malarskich, ani nie znajdzie się wśród tekstów drukowanych, ani nie pomoże tu użycie odpowiedniej internetowej wyszukiwarki. Kilka różnych przykładów,
o jednym zresztą była już mowa, myślę o Krasickiego Prawdziwej opowieści i o korektach, które trzeba było wprowadzić w datowaniu tekstu po odkryciu jego autografu. Podobna historia wiąże się z Dumaniami żołnierza polskiego w starożytnym
zamku Mazurów nad Tagiem Kantorberego Tymowskiego i dotyczy różnic zachodzących między redakcją rękopiśmienną a tą, która ukazała się drukiem w 1815 roku. Jedynie ta pierwsza pochodzi z epoki, z okresu wojen napoleońskich w Hiszpanii, znacznie zresztą krótsza, tylko w niej występuje imię Napoleona i jej lektura
każe odrzucić dość często pojawiającą się nadal w badaniach historycznych refleksję o wpisanych w treść Dumań krytyce i zniesmaczeniu walką Polaków w Hiszpanii. Sensy te znalazły się w strofach Tymowskiego, ale dopiero w druku, w 1815 roku,
po upadku Napoleona 14. Innym przykładem jest historia redakcji drukowanej
i rękopiśmiennej Dyjaryjusza podróży jego Królewskiej Mości na Sejm Grodzieński
Naruszewicza i odmian tekstu15. Oddzielne zagadnienie stanowią znacznie szersze
zjawiska literackie czy paraliterackie, których znajomość opiera się przede wszystkim na tekstach drukowanych. To problem poezji wolnomularskiej, której tylko
mały procent ujrzał do tej pory światło druku: najczęściej autorów uznanych, ba,
często nie masonów, choć ich utwory dostosowane zostały do potrzeb antologii
wolnomularskich publikowanych w epoce. Dopiero sięgnięcie do nierozpoznanej
dotąd twórczości zachowanej w rękopisach pokaże skalę zjawiska, zarówno jego
wymiar ilościowy, jak jakościowy, obowiązujące tematy, motywy, a także zróżnicowanie gatunkowe i specyfikę językową. Jeszcze poważniejszym kłopotem jest wciąż
bardzo nikła wiedza na temat zachowanej w rękopisach literatury dokumentu
osobistego wieku XVIII i początków XIX, przede wszystkim rozmaitych odmian
zapisów pamiętnikarskich, diariuszy, również prywatnych szkicowników malarskich
prowadzonych nie dla ćwiczenia ręki i oka, lecz po to, by, często paralelnie do
dzienników, rejestrować otaczającą autora najbliższą rzeczywistość. O powszechności tego typu notowań w epoce nikogo nie trzeba przekonywać, ale o jej stopniu
wiadomo niewiele, o równoległym prowadzeniu diariuszy, podobnie zresztą jak
i prywatnych szkicowników malarskich, przez członków tej samej rodziny: mężów,
żony, dzieci, siostry czy braci, co pokazują archiwa np. Radziwiłłów lub Czartory-

14
15

Na ten temat zob. publikację mojego autorstwa Kantorbery Tymowski w świetle nowych źródeł
(Warszawa 2002).
A. N a r u s z e w i c z, Dyjaryjusz podróży jego Królewskiej Mości na Sejm Grodzieński. Wyd. M. B ob e r - J a n k o w s k a. Warszawa 2008 (zob. zwłaszcza aparat krytyczny).
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skich. Te i inne materiały rozsiane po archiwach podworskich dostarczają dużo
ważnych informacji na temat samej praktyki prowadzenia tego rodzaju dokumentów życia osobistego (na pojedynczych kartach, na kartach kalendarzy potem łączonych w tomy, w specjalnych poszytach), poza tym to też wartościowe źródła
wiedzy o życiu kulturalnym (np. o teatrach societé – działalność wielu z nich trzeba na podstawie owych zapisków inaczej datować) czy politycznym. Tylko weryfikacja poprzez zbiory rękopiśmienne, i to analizowane z natury, pokazać może
zróżnicowanie w typach diariuszy, także tych tworzonych przez sekretarzy, udział
kobiet. Pierwsza duża korekta myślenia o rozwoju diarystyki na ziemiach polskich
już się dokonała po odkryciu dzienników Antoniego Ostrowskiego z 1813 roku,
Życia najlepszej żony... oraz Dziennika uczuciów, czyli elegii serca, które udowodniło, że często powtarzanej tezy o spóźnionym, o 100 lat w stosunku do Europy
Zachodniej, pojawieniu się na terenach polskich dziennika intymnego, nie da się
utrzymać. Zjawisko to lokować trzeba najpóźniej właśnie na przełomie wieków XVIII
i XIX, przemawia za tym też twórczość diarystyczna Atanazego Raczyńskiego z tego
okresu16.
Archiwum – archiwalia – badacz
O ile we współczesnej refleksji sporo miejsca poświęca się archiwum, jako zjawisku
społecznemu, politycznemu, i dokumentom – ich poznawczemu statusowi, różnym
aspektom tworzenia, ich pozycji świadka w procesach rekonstrukcji wydarzeń oraz
ich wiarygodności, o tyle znacznie mniejsze zainteresowanie budzi materialność
dokumentów, tak wyraźnie akcentowana w studiach edytorskich (na czym, czym
i w jaki sposób?), a także to, co w edytorstwie wiąże się z odtworzeniem tradycji
szeroko rozumianego tekstu (tekstu utworu literackiego, dokumentu osobistego,
dokumentu historycznego itd.): data powstania, atrybucja, liczba (czy historia)
zachowanych autografów oraz sporządzonych odpisów, druków i, co najważniejsze,
relacje między nimi. Charakter wprowadzanych zmian w rękopisach: zamazany
zapis, nadpisanie, zszycie kart (na fragmentach wpisów, lub nie), jak też liczba
przekazów tekstu, kopii – to świadectwa nie tylko istotne dla poznania dziejów
konkretnego źródła, ale również mające duże znaczenie dla tożsamości i historii
jednostki, zespołu i, ostatecznie, archiwum; podobnie jak rodzaj papieru, atrament,
dukt pisma, typ czcionki czy wycięta karta (ślad po wycięciu: karta wyrwana, wycięta nożykiem).
Większy udział refleksji edytorskiej, wypracowanych przez nią metodologii
i narzędzi, perspektywy patrzenia na źródła (problem odpisów, druków, odmian
tekstów), pozwoliłyby uzyskać, jak się wydaje, funkcjonalne instrumentarium do
studiów nad pamięcią – także w świetle badań nad XVIII i początkiem XIX wieku.
Zresztą również ustalenia zwrotu archiwalnego mogą otworzyć nowe perspektywy
postrzegania przekazu, jego funkcji, procesu tworzenia czy odtworzenia. Za wzór
niech tu posłuży kariera terminu „świadek”, jednego z ważniejszych zarówno w badaniach nad pamięcią, jak i nad archiwaliami. Pojęcie świadka i procedury wiążą-

16

A. R a c z y ń s k i, Dziennik. T. 1: Wspomnienia z dzieciństwa. Dziennik 1808–1830. Przekł.,
oprac. A. W. L a b u d a, M. M e n c f e l. Poznań 2018.
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ce się z jego wyłanianiem też należą do najistotniejszych elementów myśli edytorskiej, tj. krytyki tekstu. Badacz przygotowujący wydanie krytyczne utworu pragnie,
myślę o klasycznym edytorstwie, dotrzeć do najbardziej wiarygodnego, poprawnego przekazu, najbliższego autorowi (i jego intencji)17, do świadka, który stanie się
podstawą publikacji, a więc dalszej reprodukcji pamięci. Stosowane sposoby postępowania prowadzące do edycji krytycznej można uznać za dobry przykład odzyskiwania śladów przeszłości, ale i, równolegle, zostawiania własnych. Reguły tekstologiczne wykorzystywane przy opracowywaniu tekstu autorskiego, wśród których
nadrzędną pozycję zajmuje intencja autora, ukierunkowane są właśnie na tropienie zostawianych śladów (także świadomych odmian czy błędów kopistów, drukarzy-wydawców) i wskazanie świadka, który będzie podstawą edycji też naznaczonej
śladami pamięci, wiedzy, kompetencji edytora i badacza, co otwiera kolejne przestrzenie interpretacyjne, również nad prawdą i pamięcią przekazu oraz strategiami
jej modyfikacji.
Interesującym źródłem do badań na tym polu jest ikonografia, m.in. dziesiątki
rysunków, akwarel i litografii z podobizną Chopina, realizujących motyw l’homme
sur son lit de mort, czy z postacią Kościuszki. Jak wyglądały strategie przekazywania, przenoszenia ich wizerunków chociażby z rysunku na miedzioryt czy litografię,
po fotografię? Jakie modyfikacje dokonywały się przy tych transferach i jaką funkcję pełniły? Każda reprodukcja pociąga za sobą różnice w treści przekazu, także
wtedy, gdy dotyczy tego samego nośnika, np. kartki papieru i ołówka. Nawet zmiana typu papieru, ołówka, przede wszystkim ręki i oka (ten sam autor lub nie,
dyspozycja psychiczna i fizyczna twórcy w danym momencie), nie mówiąc o uzupełnieniach tekstowych, prowadzić będą do przeobrażeń, czasem drobnych, w zawartości przekazu. Wybór medium, np. litografii czy fotografii zamiast rysunku,
skutkuje odmiennościami natury semantycznej w ramach przekazu, ma też zasadniczy wpływ na jego odbiór.
Artefakty przeszłości i ich materialność
Określony kształt fizyczny nadany dziennikom, szkicownikom, innym zapisom,
także ikonograficznym, przez twórców lub ich otoczenie stanowi jeden z wyznaczników tych form. Np. kilku luźnych, rozproszonych kart nikomu nie przyjdzie do
głowy nazywać szkicownikiem. Ten musi mieć konkretną ramę scalającą, właśnie
materialną. Dziennik wymaga znów ciągłej, codziennej niemal praktyki, w innym
wypadku przestaje być dziennikiem. Zdarza się, że i on otrzymuje odpowiednią
ramę scalająca, a taki gest autora lub jego potomków należy odnotować i zinterpretować. Dziennik bywa bowiem prowadzony na luźnych kartach, potem zszytych,
lub od razu w poszycie; niekiedy notatki dodatkowo uzyskują jeszcze ozdobną
oprawę. Ważne jest więc to, na czym (lub w czym) dokonywano zapisów, ale także –
w jaki sposób, zarówno jeśli chodzi o dukt pisma (czy typ zapisu graficznego w szkicowniku: szkic, rysunek), strategie wykorzystywania (zapełniania) stron kart (wy-
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Temu problemowi poświęcili wiele miejsca w swoich pracach dotyczących edytorstwa np. K. Górski,
R. Loth czy Z. Goliński. Nieco inaczej wygląda sytuacja „intencji autora” po tzw. zwrocie genetycznym.
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pełniania pustych przestrzeni, zostawiania pustych kart itd.), paginowania (numerowania stronic) albo foliowania (numerowania kart), jak i o narzędzie i tryb jego
użycia (czy jednorazowo, słowem, czy zmienia się odcień atramentu, w przypadku
zaś szkicownika to pytanie o technikę przedstawienia). Znaczenie ma też, gdzie
zapisy przechowywano, czy funkcjonowały w tradycji rodzinnej i czy były komentowane poprzez dodanie uzupełnień (tekstów, podkreśleń, rysunków). To wszystko
jest istotne dla zrozumienia fenomenu osobistych dzienników i prywatnych szkicowników, roli i funkcji pełnionych w życiu ich autorów oraz dla refleksji nad zasadniczą przemianą dokonującą się na przełomie XVIII i XIX wieku, odczuwalną
po dziś dzień, której obie te formy stanowią zarazem konsekwencję i ważne świadectwo, a którą najogólniej nazwać by można wielkim zwrotem ku prywatności.
Paradoks archiwalny
Historyka literatury interesują materiały, które z upływem czasu nabierają, zazwyczaj, wartości. Są coraz starsze, coraz bardziej służą rozpoznaniu dawnych epok.
Z kolei archiwista stoi na straży owych artefaktów. Badacz sięgając po autentyczny dokument, list, wiersz, staje się kimś, kto archiwiście zagraża. Każde udostępnienie naraża dokument na niebezpieczeństwo. Nawet przy zachowaniu największej
ostrożności kontakt naukowca z materiałem może go, choćby w niewielkim stopniu,
zepsuć. Fototypiczne wydanie Pana Tadeusza ma dla specjalisty od twórczości
Mickiewicza wartość ograniczoną. Dotarcie do oryginału wiąże się z koniecznością
pokonania wielu barier. Szlachetny opór archiwisty kłóci się z potrzebą badawczą.
Bez pracy z autentycznym dokumentem, listem, poematem, ale także rysunkiem,
dagerotypem, fotografią, tracimy ogromną część naukowej refleksji historycznej
i historycznoliterackiej.
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THE RESEARCHER IN ARCHIVE AND THE RESEARCHER’S ARCHIVE AN ARCHIVE
PARADOX
In recent years, the term “archive” in academic discussions has drifted away from its basic meaning
(a place of acquiring, segregating, selecting, and cataloguing collections in a given socio-political and
cultural space) to adopt the function of a conceptually attractive metaphor—a figure of political discourse, an institution of power, or memory. The changes (archive turn) are followed by some other ones
caused by invasion of virtual world into the archive space (digitalisation) between the researcher and
the source. Such transformations not only impose redefining the notions such as text transmission
which are fundamental for the critical and historical research, but also call for the role of their materiality (material versus virtual transmission). In addition to that, it is argued whether digital repositories
can replace the traditionally understood archives, which impact and effect they may have on the researcher when it comes to the replacement of the classical contact with the source with the digital
medium (acceleration of the work, fragmentarisation), how they change the way of thinking about the
research subject, how they influence the extensive analysis of the research material and, in consequence,
broader phenomena and cultural process, including literary ones. The extent to which a researcher
relies on printed transmissions affects the perception of literary phenomena and formation of canons
is a separate issue in the paper.

