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1

W Roku myśliwego Czesława Miłosza czytamy:

Gdyby tak ktoś napisał studium porównawcze o trzech pisarzach urodzonych prawie równocześnie: 
Melville, Dostojewski, Norwid. Pomimo wszelkich różnic, także różnic tła, skoro już przewrót kapitali-
styczny w Ameryce Melville’a i zaledwie początki kapitalizmu w Rosji Dostojewskiego, obaj są profetycz-
ni, bo szamoczą się z kryzysem wiary chrześcijańskiej – pierwszy zrozpaczony, że nie może uwierzyć, 
drugi chcący uwierzyć za wszelką cenę i zmagający się ze swoim diabłem. Norwid zacny, ani krzty de-
monizmu, ale powstaje pytanie, czy literatura bez tej domieszki nie jest dla nas już kuchnią zanadto 
jarską 1.

Pytanie to pozostawiam na boku. Jest zasadne, lecz za bardzo wkracza w sferę 
gustu, a po części sytuuje się też poza sferą interesujących mnie tu zjawisk. Zaj-
muje mnie bowiem sama religijność autora Vade-mecum. Wiemy o niej sporo. 
Cyprian Norwid zwykle bywa traktowany jako najbardziej obok Zygmunta Krasiń-
skiego ortodoksyjny katolik polskiego romantyzmu – jak powiada Miłosz: „zacny”. 
Ortodoksyjność widać choćby w cechującym poetę sposobie czytania Pisma Świę-
tego, hermeneutycznym, acz powściągającym typowy dla romantyków podmiotowy 
wkład interpretacyjny 2. Według Aliny Merdas: 

twórczość [Norwida] ukazuje twarz człowieka głęboko wierzącego i prezentuje, mówiąc językiem poety, 
„zupełne” chrześcijaństwo. Jest ortodoksyjna, zgodna z doktryną Kościoła katolickiego. Nie znajdziemy 
w niej „religii ojczyzny”, charakteryzującej Wielką Emigrację, ani też religijności romantycznej, wyraża-
jącej się w licznych kierunkach iluminizmu czy teozofii, poddanej „romantycznemu czuciu” i obojętnej 
na zawartość dogmatyczną wiary 3. 

Oczywiście trzeba pamiętać o koncepcjach formułowanych przez poetę w okre-
sie tuż po Wiośnie Ludów, kiedy to – jak zauważyła Zofia Trojanowiczowa – splata-

1 Cz. M i ł o s z, Rok myśliwego. Kraków 1991, s. 39. 
2 Kontekst ten pokazała A. M e r d a s  (Łuk przymierza. „Biblia” w poezji Norwida. Lublin 1983). Zob. 

też Z. S t e f a n o w s k a, Norwidowski romantyzm. W: Strona romantyków. Studia o Norwidzie. 
Lublin 1993, s. 70. funkcjonowanie idei i struktur biblijnych w poezji romantyków, splatających 
„sakralne” z „sekularnym” czy „pogańskim”, opisał M. H. A b r a m s  (Natural Supernaturalism: 
Tradition and Revolution in Romantic Literature. New York 1971). U Norwida także pojawia się np. 
schemat upadku i reintegracji, ale jest on ujęty ortodoksyjnie, nie staje się podstawą wizjonerskie-
go, profetycznego opracowania.

3 A. M e r d a s, Ocalony wieniec. Chrześcijaństwo Norwida na tle odrodzenia religijnego w porewolu-
cyjnej Francji. Warszawa 1995, s. 7.
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jąc wizję chrześcijaństwa z millenaryzmem, zbliżył się on do mesjanizmu roman-
tycznego 4. Znamy wpływ Biblii na myśl i poezję Norwida, na jego praktykowanie 
religijności – Biblia towarzyszy mu na co dzień, pozwala roztrząsać rozgrywające 
się wydarzenia 5. Norwid dysponował wiedzą z zakresu historycznej krytyki Pisma 
Świętego, pragnął zająć się tą dziedziną 6. Przede wszystkim należy jednak uwzględ-
nić wymiar religijny, chrześcijański twórczości poety, przejawiający się w wielu 
aspektach jego dzieł 7. Badacze rozważali ponadto możliwy i realny wpływ Norwida 
na religijność przyszłych pokoleń, w tym na Karola Wojtyłę. Autor Vade-mecum 
miałby wyznaczać szlaki katolickich modernistów i refleksji Soboru Watykańskie-
go II, miałby także oddziaływać na personalistów katolickich 8. Stefan Sawicki, 
podejmując kwestię wartości chrześcijańskich w poezji Norwida, wskazywał, że 
mamy tu do czynienia z „obecnością religii [...] autentyczną i pierwszoplanową” – 
nie tylko w aspekcie tematycznym, ale i w związku z religijnym widzeniem świata 9. 
Podobnie Józef Tischner pisał o religijnym myśleniu poety, „wielkim”, „tragicznym”, 
programowo niesystemowym, o myśleniu, w którego centrum mieści się „rozumie-
nie dramatu dziejowego, przede wszystkim dramatu własnego narodu poprzez tre-
ści niesione przez Ewangelię i rozumienie Ewangelii poprzez dramat własnego  
narodu. Rozumienie to nie ma zaspokajać czyjejś ciekawości spekulatywnej, lecz 
winno służyć wyzwoleniu człowieka i narodu” 10. Naturalnie Tischner zdawał sobie 
sprawę z uniwersalizującej, ponadnarodowej tendencji myśli poety. Co istotne dla 
podjętych tu rozważań, Marian Piechal konstatował: „Norwid był chyba ostatnim 
już poetą, który jeszcze bez zastrzeżeń wierzył” 11.

Niewątpliwie tytuł tego artykułu należałoby zakończyć większą liczbą pytajni-
ków. Czy można jednak przyjąć bez wahania, że religijność Norwida ma charakter – 
posłużę się językiem romantyków i przywołam określenie friedricha Schillera – 
„naiwny”? Że stanowi zjawisko, które kształtuje się nawet nie tyle wbrew oświece-

  4 Z. T r o j a n o w i c z o w a, Cypriana Norwida mesjanizm sztuki, czyli o poszukiwaniu „wszech- 
-doskonałości”. W: Romantyzm. Od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały. Wybór, red. A. A r t- 
w i ń s k a, J. B o r o w c z y k, P. Ś n i e d z i e w s k i. Kraków 2010.

  5 W XIX wieku indywidualne czytanie Pisma Świętego nie było częste, co wynikało z kościelnego 
zakazu i z dominacji tradycji w nauczaniu Kościoła katolickiego; w czasach Norwida ów zakaz 
został zniesiony, ale poeta najpewniej o tym nie wiedział. Warto dodać, że korzystał on z Biblii 
gdańskiej, z Biblii J. Wujka oraz z Wulgaty, również we francuskim przekładzie. Zob. M e r d a s, 
Łuk przymierza, s. 31.

  6 Zob. ibidem, s. 36. 
  7 Zob. np. I. S ł a w i ń s k a, „Chrześcijańska drama” Norwida. „Studia Norwidiana” t. 3/4 (1985–

1986). – T. S k u b a l a n k a, Z problematyki stylistycznej wierszy Norwida. Język religii – język 
poezji. W zb.: Norwid a chrześcijaństwo. Red. J. f e r t, P. C h l e b o w s k i. Lublin 2002. – A. D u-
n a j s k i: Symbolika religijna w pismach Norwida. W zb.: Symbol w dziele Cypriana Norwida. Red. 
W. R z o ń c a. Warszawa 2011; Semantyczne funkcje obiektów sakralnych i parametrów liturgicznych 
w pismach Norwida. W zb.: Norwidowski świat rzeczy. Red. P. A b r i s z e w s k a  [i in.]. Toruń 2018.

  8 Zob. M. M a s ł o w s k i, Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej 
kulturze polskiej. Warszawa 2011, s. 16 n.

  9 S. S a w i c k i, Chrześcijańskie wartości poezji Norwida. Lublin 1986, s. 6.
10 J. T i s c h n e r, Ptakom na wędrówce. W zb.: Cyprian Norwid. W setną rocznicę śmierci poety. Ma-

teriały z sesji poświęconej życiu i twórczości C. Norwida (27–29 października 1983). Red. S. B u r-
k o t. Kraków 1991, s. 50.

11 M. P i e c h a l, Mit Pigmaliona. Rzecz o Norwidzie. Warszawa 1974, s. 174.
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niowym i pozytywistycznym tendencjom sekularyzacyjnym, związanym zwłaszcza 
z rozwojem nowoczesnej nauki i ogólnie racjonalizmu, ile przy całkowitym ich 
pominięciu (taki bowiem wniosek da się wysnuć z lektury większości opracowań 
poświęconych religijności poety)? I czy jedynym sposobem na dotarcie do specyfiki 
owej religijności jest interpretacja uwzględniająca kontekst twórczości Norwida oraz 
Biblii, ewentualnie – rzadziej – współczesnej mu refleksji religijnej? 

W pewnym sensie całą kwestię da się sprowadzić do pytania o to, czy poeta 
i intelektualista mogą istnieć poza tym, co Michel foucault nazwał „episteme”, 
a więc poza tym, co wyznacza możliwość bądź niemożliwość pomyślenia czegoś 
w danym czasie, poza polem epistemologicznym, które funduje przejawiający się 
w dyskursie porządek 12. Od razu podkreślę: autor Czarnych kwiatów próbował tak 
istnieć, m.in. występując przeciw (po)romantycznemu upodmiotowieniu ładu rzeczy, 
a zatem również przeciw tendencjom postsekularnym, o czym świadczą np. nastę-
pujące słowa: „jestem we walce z  c a ł y m  k i e r u n k i e m  s z t u k i  i  w i e d z y” 
(PW-10 153) 13. Czy jednak mu się to udało? A jeśli tak, to w jakim stopniu? Pisząc 
o owym upodmiotowieniu w sztuce, Charles Taylor – ważny reprezentant dzisiejszej 
myśli postsekularnej, do którego zaraz powrócę – podkreśla, że ma na myśli sposób 
docierania do zjawisk, a nie same zjawiska. Jako przykład podaje motyw aniołów 
w twórczości Rainera Marii Rilkego: 

współczesne „anioły” – w odróżnieniu od swoich protoplastów – muszą być od nas zależne albo też: 
zakotwiczone w języku. Nie da się ich oddzielić od pewnego języka artykulacji, który jest niejako ich 
żywiołem. Ten język z kolei jest zakorzeniony w indywidualnej wrażliwości poety i zrozumiały jedynie 
dla tych, których wrażliwość współbrzmi z tamtą 14. 

Norwid pragnął, by anioły pozostały fragmentem obiektywnego – jednego i je-
dynego – ładu rzeczy, ładu, który nas przerasta, stanowi wezwanie oraz wyzwanie 
i jest dostępny dla każdego w taki sam sposób, niezależnie od języka i indywidual-
nej wrażliwości, choć według poety ta wrażliwość też odgrywa ważną rolę w do-
świadczeniu religijnym. 

Najpierw trzeba wyjaśnić pewne (możliwe) nieporozumienie. Otóż czym są se-
kularyzacja i – w efekcie – postsekularyzm? A raczej – jak będę rozumiał te zjawiska? 
We wstępnej części sporządzonego przez Norwida [Memoriału w sprawie „Towarzy-
stwa Uszanowania Człowieka”], postulującego założenie tytułowego towarzystwa, 
które miałoby na celu „wprowadzenie człowieczej pokory we warunki socjalne 
i historyczne – normalnie, mocno, raźnie, bez-wiolentnie, niezłomnie”, czytamy: 
„Dwie Ewangelie z niesłychaną szybkością świat cały obiegły: s p i r y c i  i system 
D a r w i n a  – żadna gromniej i szybciej nie szła w obieg nigdy” (PW-6 643). Rozpo-
znanie to w zasadzie bez żadnych wątpliwości można zakwalifikować jako post- 

12 W związku z zajmującą mnie tu kwestią należałoby uruchomić kontekst XIX-wiecznych rozterek 
religijnych towarzyszących twórcom i myślicielom epoki. Z powodu braku miejsca na to wspomnę 
tylko o encyklikach papieskich, choćby o Quanta cura P i u s a  I X  z 1864 roku, potępiającej  
błędy modernizmu i łączone z nim procesy sekularyzacyjne. 

13 W ten sposób odsyłam do wydania: C. N o r w i d, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem 
i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 1–11. Warszawa 1971–1976. Liczba po 
dywizie oznacza tom, a po spacji – stronicę.

14 Ch. T a y l o r, Etyka autentyczności. Przeł. A. P a w e l e c. Kraków 1996, s. 70.
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sekularne, odsłania ono przy tym specyfikę pejzażu myślowego drugiej połowy XIX 
wieku 15. 

Jak podkreśla jeden ze współtwórców myśli postsekularnej, cytowany już Tay-
lor, kłopoty ze zdefiniowaniem zjawiska zaczynają się przy próbie opisania tego, 
czym jest sekularyzacja. Badaczowi chodzi o jej wersję wywodzącą się z oświecenia, 
a związaną z linearnie i jednokierunkowo pojmowaną kategorią postępu, mającego 
realizować się w nowoczesności m.in. przez odczarowywanie świata, pozbawianie 
go religijnej iluzji – tak patrzył na rozwój dziejów i myśli np. Auguste Comte w Cours 
de philosophie positive. Doświadczenie XX-wieczne pozwoliło poddać to ujęcie kry-
tyce i dostrzec, że tendencje sekularyzacyjne nie obejmują całej kultury ani nawet 
w niej nie dominują. I to współistnienie tendencji sekularyzacyjnych z tendencjami 
religijnymi Taylor określa mianem postsekularyzmu. Postsekularyzm wiąże się za-
tem z możliwością wyboru – z sytuacją, w której wiara, religia nie są jedyną dostęp-
ną opcją światopoglądową i w której utracony został uniwersalny horyzont pojęcio-
wy podtrzymujący ów stan. Doświadczenie takie badacz ukazał w przywołanym 
fragmencie o aniołach w poezji Rilkego. W cytowanej wypowiedzi z [Memoriału...] 
Norwid pisze w sposób krytyczny właśnie o takiej sytuacji, o pojawieniu się dwóch 
„Ewangelii” konkurencyjnych wobec Biblii: ewolucjonizmu Charlesa Darwina oraz 
koncepcji spirytualistycznych. Z krytyką poety spotykają się gdzie indziej także 
praktyki magiczne, sekty religijne (np. towiańczycy), ponadto Norwid ostrożnie 
podchodzi do przeżyć mistycznych, zwłaszcza do tych XIX-wiecznych. Owe zjawiska, 
noszące ślady religijności czy duchowości, pozostają wszak w niezgodzie z ortodok-
sją katolicką, bo – jak komentuje poeta – odznaczają się m.in. przewagą indywidua- 
lizmu, pierwiastka tytanicznego, narcystycznego i partykularyzmu nad uniwer- 
salizmem. „D a r w i n  słaby jest i bez dobrej wiary – zwierzęta nie są przodki nasze, 
ale są p a r a b o l i c z n i  p o k r e w n i, o czym i Apostoł Paweł o naturze nadmie- 
nia”, dodaje Norwid, eksponując wyższość nauki biblijnej nad nowoczesnym przy-
rodoznawstwem (PW-6 643) 16.

Dla Taylora sekularyzm i w efekcie postsekularyzm zaczynają się tam, gdzie 
dochodzi do rozpadu przednowoczesnej, teistycznej, poddanej transcendentnemu 
sensowi wizji świata, charakteryzującej się całościowością, spójnością i hierarchicz-
nością, gdzie destrukcji ulega wizja ładu kosmicznego, wielkiego łańcucha bytu. 
Procesowi temu towarzyszą wzrost wpływów rozumu instrumentalnego oraz seku-
laryzacja poszczególnych sfer rzeczywistości społecznej i kulturowej – zwłaszcza 
życia publicznego (państwo uniezależnia się od Kościoła, więź wspólnotowa prze-
staje być więzią religijną) 17; zyskuje na znaczeniu kultura umasowionego indywi-
dualizmu i autentyczności, też realizacji własnych pragnień duchowych. Życie 
zostaje pozbawione dawnych autorytetów i rytuałów. Co ciekawe, Taylor zwraca 

15 Zob. Constructing Nineteenth-Century Religion: Literary, Historical, and Religious Studies in Dialogue. 
Ed. J. K i n g, W. J. W e r n e r. Columbus 2019. – G. M i n o i s, Historia ateizmu. Niewierzący 
w świecie zachodnim od jego początków do naszych czasów. Przeł. W. K l e n c z o n. Warszawa 
2019, s. 527 n.

16 Błąd Norwida dotyczący św. Pawła prostuje P. M a r c h e w k a  (Z romantycznych rodowodów bi-
blijnych. Apostoł Paweł w twórczości Cypriana Norwida. Poznań 2009, s. 106 n.).

17 Zob. M. G a u c h e t, La Religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité. Paris 1998, s. 83 n.
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uwagę także na to, że nowoczesność rozwija pewne aspekty chrześcijaństwa, np. 
prawa człowieka i obywatela, które według niego mają źródło w etyce religijnej. 
W rezultacie otwiera się wymiar wielości dostępnych światopoglądów, również re-
ligijnych (granica między sacrum a profanum zaciera się, decyduje o niej już nie 
tylko Kościół), dochodzi do pluralizacji i zeświecczenia źródeł moralnych. Badacz 
stwierdza, że ta nowa sytuacja – konkurencji światopoglądowej – wytwarza specy-
ficzną przestrzeń, w której, w sposób inny niż w epoce przednowoczesnej, kształ-
tuje się doświadczenie religijne 18.

Nieco inaczej na postsekularyzm patrzy Michał Warchala, piszący o romantycz-
nych – niemieckich i angielskich – źródłach tego zjawiska. Sytuuje się on bliżej 
Habermasowskiego ujęcia problemu, eksponującego istnienie opozycji między 
naturalizmem a religią. Projekt oświecenia zakładał wyparcie tej opozycji, czy może 
lepiej – racjonalizację, odczarowanie, natomiast w XXI wieku filozof obserwuje jej 
powrót, przy czym traktuje ten powrót ambiwalentnie: jako cenną reakcję na pa-
nowanie rozumu instrumentalnego i zarazem jako zagrożenie dla sfery publicznej 19. 
Według Habermasa wyobrażenia religijne do dzisiaj zawierają ważny potencjał 
sensu, który mógłby nas wzbogacić (a też uchronić przed odhumanizowanym na-
turalizmem, będącym konsekwencją sekularyzacji) pod warunkiem nadania im 
kształtu racjonalnego i wydobycia aspektów laickich wpisujących się w perspekty-
wę humanistyczną. Warchala przyjmuje, że postsekularyzm ma związek z wewnętrz-
ną logiką nowoczesności. Stanowi autokorektę jej rozwoju. Romantyzm – jak po-
kazuje badacz – to pierwszy moment postsekularny w dziejach kultury europejskiej, 
a świadczy o tym twórczość Williama Blake’a, Williama Wordswortha, friedricha 
Schlegla czy Novalisa: 

w ich twórczości ujawniają się dwie charakterystyczne cechy postsekularyzmu. Pierwszą z nich jest 
konstatacja, że religia instytucjonalna jako zwarty system została ostatecznie pogrzebana przez oświe-
ceniową krytykę i w swojej tradycyjnej postaci może być już tylko martwą, coraz bardziej ciążącą i opre-
syjną skorupą. Druga cecha sprowadza się do przekonania, że religijne pojęcia i intuicje są mimo 
wszystko na tyle cenne i odsłaniają na tyle szeroki horyzont znaczeń, że warto je zachować, włączając 
w nową formę, która posłuży z kolei do walki z co bardziej redukcyjnymi przejawami oświeceniowej 
ideologii 20. 

18 Ch. T a y l o r, A Secular Age. Cambridge, Mass., 2007. Zob. też Literatura a religia. Wyzwania 
epoki świeckiej. T. 1: Teorie i metody. Red. T. G a r b o l, Ł. T i s c h n e r. Kraków 2020. 

19 Np. J. H a b e r m a s, Między naturalizmem a religią. Rozprawy filozoficzne. Przeł. M. P a ń k ó w. 
Warszawa 2012.

20 M. W a r c h a l a, Religia romantyczna. Z genealogii myślenia postsekularnego. W zb.: Deus otiosus. 
Nowoczesność w perspektywie postsekularnej. Red. A. B i e l i k - R o b s o n, M. A. S o s n o w s k i. 
Warszawa 2013, s. 169–170. W podobnym duchu swoje rozważania poświęcone francuskiej lite-
raturze romantycznej prowadzi T. S z y m a ń s k i  (Postsekularne oblicza francuskiego romantyzmu: 
Pierre Leroux, Edgar Quinet i „religia uniwersalna”. W zb.: Mit – religia – nowoczesność. Cena 
emancypacji. Red. T. M a j e w s k i, M. K u s t e r. Wyd. 2, zmien. i rozszerz. Kraków 2019), zwra-
cając uwagę na zachodzące w XIX-wiecznej francji procesy sekularyzacyjne oraz na religijną re-
akcję na nie w twórczości P. Leroux oraz E. Quineta: „i jeden, i drugi, w pełni afirmując postępowe 
wartości rewolucyjne i republikańskie oraz konsekwencje ich historycznej eksplozji w nowoczes- 
ności emancypującej się od religii, dostrzega jednocześnie ograniczenia i wyjałowienie świata, 
który radykalnie zrywa z religią, odcinając się w ten sposób od swoich źródeł oraz swych mitów 
założycielskich” (ibidem, s. 55). W Polsce perspektywę postsekularną, avant la lettre, wprowadził 
Cz. M i ł o s z, pisząc w Ziemi Ulro (Warszawa 1982, s. 108 n.) o „romantycznym przesileniu kultu-
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Narzędzi postsekualarnych do lektury Norwida użyła Magdalena Siwiec, na-
wiązując do myśli Taylora i zestawiając poetę z Charles’em Baudelaire’em. Do 
kwestii tej powrócę dalej. Zatrzymajmy się na moment przy doświadczeniu religij-
nym romantyków, szczególnie przy jednym wątku. Myślę o rozwiniętym w roman-
tyzmie swoistym toposie z Pierwszego Listu do Koryntian św. Pawła (13, 12): „Vide-
mus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem [Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ázobaczymyñ twarzą w twarz]”. Chodzi  
tu o niedoskonałość ludzkiego poznania, które tyleż przybliża, co oddala praw- 
dę; dopiero po śmierci, dzięki życiu wiecznemu, będziemy mogli obcować z prawdą 
bezpośrednio. U wielu romantyków pojawia się przekonanie, że czas, w którym 
przyszło im żyć, to moment szczególnego oddalenia od Boga. Przywołam tu Nova-
lisa. W Henryku von Ofterdingen do bohatera wybudzonego ze snu o błękitnym 
kwiecie ojciec mówi: 

Minęły już czasy, gdy snom towarzyszyły boskie objawienia, i nigdy nie pojmiemy, co odczuwali 
wybrani mężowie, o których Biblia opowiada. Wówczas sny, jak też sprawy ludzkie musiały mieć od-
mienną naturę. W tej epoce, w której żyjemy, zanikła już bezpośrednia łączność z niebem. Dawne hi-
storie i pisma są teraz jedynymi źródłami, dzięki którym w udziale przypada wiedza o ponadziemskim 
świecie – tyle, ile jest konieczne – a zamiast wyraźnych objawień Duch Święty przemawia teraz pośred-
nio przez rozsądek mądrych i życzliwych mężów, przez sposób życia i losy pobożnych ludzi 21. 

Ta diagnoza sytuacji po oświeceniu niejednokrotnie powraca u niemieckiego 
poety, przekonanego, że człowiek zatracił dostęp do głębokiego sensu szyfru, który 
przenika naturę i jest przekazem Boskim. Bohater powieści rozpoczyna wędrówkę 
ku odzyskaniu tego języka (jego ojciec też podjął swoją wędrówkę, skończył wszak-
że w wymiarze doczesnym, a nie metafizycznym). U Novalisa znajdujemy konstrukt 
mitycznego „kiedyś”, Wielkiej Całości, w której wyższy sens był człowiekowi bezpo-
średnio dostępny i organizował całość jego życia – zarówno indywidualnego, jak 
i społecznego. 

Oczywiście literatura romantyzmu europejskiego przynosi więcej fragmentów 
ujawniających związane z tendencjami sekularyzacyjnymi sproblematyzowanie 
doświadczenia religijnego. To wszystko wydarza się przed Norwidem lub w latach 
jego młodości. Poeta zdawał sobie sprawę z oświeceniowych i późniejszych tenden-
cji ateizacyjnych; traktował je wszakże jako reakcję na nadużywanie religii w poli-
tyce i uznawał za coś sprzecznego z naturą człowieka. Pisał np. w Zarysach z Rzymu: 

I oto była doba WIARY bez m i ł o s i e r d z i a  i  n a d z i e i  – i MIŁOŚCI doba, tak pamiętna z naj- 
absolutniejszego n i e d o w i a r s t w a, a dziś jesteśmy o NADZIEI, lecz – ile dotąd sądzić można – zby-
teczną w i a r ą  nie grzeszymy, a zaś m i ł o ś c i, śmiało powiem, iż brak dość jest widoczny. [PW-7 13] 

Norwid nie roztrząsał projektów filozoficznych znajdujących się w tle sekulary-
zacji; więcej uwagi poświęcił im Adam Mickiewicz w prelekcjach paryskich. W latach 

ry europejskiej” (za S. Brzozowskim), o czasie, w którym porządek nauki rozchodził się z porządkiem 
„świata wewnętrznego człowieka”, z czym łączyło się rosnące poczucie wydziedziczenia ze świata. 
Zob. też A. B e d n a r e k - B o h d z i e w i c z, Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropo-
logicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza. Gdańsk 2019.

21 N o v a l i s, Henryk von Ofterdingen. Przeł., oprac. E. S z y m a n i, W. K u n i c k i. Wrocław–Kraków 
2003, s. 12–13. BN II 247.
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dojrzałych – na co wielokrotnie wskazywali badacze – autorowi Vade-mecum towa-
rzyszył, w osobności, Baudelaire. Obaj żyli w Paryżu, oddychali tą samą atmosferą 
kulturową i duchową, zrekonstruowaną przez Waltera Benjamina w Pasażach. Byli 
jednak inni. 

Jak pisał Hugo friedrich, w przypadku francuskiego poety mamy do czynienia 
z twórczością powstającą na ruinach chrześcijaństwa: „Baudelaire jest nie do po-
myślenia bez chrystianizmu. Ale nie jest już chrześcijaninem” 22. Jego literacki świat 
zawiera motywy i idee o charakterze religijnym, nie składające się wszakże w reli-
gijną całość. Przede wszystkim nie gwarantują one zbawienia – raczej stanowią język 
pozwalający mówić o nowoczesności i jej doświadczeniu. Baudelaire przyjmował np. 
istnienie grzechu pierworodnego, niezbędne mu do akcentowania skażenia natury 
ludzkiej, ciążącego na człowieku przekleństwa. U poety pojawiał się specyficzny 
satanizm łączący się z wizją zła idealnego, przeciwstawianego złu banalnemu, zwie-
rzęcemu, a także z buntem metafizycznym (w rozumieniu Alberta Camusa). Baude-
laire szuka duchowości i nieosiągalnej, „pustej” idealności, jest rozdarty między tym, 
co materialne, a tym, co idealne, duchowe; miejsce mistyki zajmuje u niego sztuka – 
moc wyobraźni – dająca człowiekowi nadzieję ocalenia, ważniejsza nawet niż wiara 
w sztuce religijnej: „Gdyby [...] Bóg nie istniał, religia i tak byłaby Święta i Boska. 
Bóg jest jedyną istotą, która aby panować, nie musi nawet istnieć. To, co duch 
stworzył, jest żywsze od materii” 23. Transcendencja okazuje się wszakże niedostęp-
na w czasach poety, pozostała wyłącznie pamięć o niej. Za taki stan rzeczy odpo-
wiadają postęp cywilizacji oraz procesy demokratyzacyjne.

Po tym obszernym, acz niezbędnym wprowadzeniu pora zapytać o autora Pier-
ścienia wielkiej damy, o jego religijność.

2

Potwierdzenie zarysowanego tu ujęcia religijności naiwnej (w sensie Schillerowskim) 
przynosi korespondencja Norwida, stanowiąca swoisty dziennik hominis religiosi 
zmagającego się z przeciwnościami losu i znajdującego wsparcie w Absolucie. Ale 
czy owa naiwność to na pewno jedyne możliwe odczytanie? I czy prywatna religijność 
poety nie kontrastuje zbytnio z jego rozpoznaniem XIX-wiecznej sfery publicznej, 
w której chrześcijaństwo podlega procesom erozyjnym? (Drugie pytanie odkładam 
wszakże na później.)

Norwid w swoich listach często wzywał Boga 24. Można odnieść wrażenie, że stał 
się on uczestnikiem komunikacji, a nie tylko jej świadkiem. Twórca zdaje się mu 
w pełni ufać i poddawać jego wyrokom, podpowiedziom, zazwyczaj oczekując do-

22 H. f r i e d r i c h, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX wieku do połowy XX wieku. Przekł., 
wstęp E. f e l i k s i a k. Warszawa 1978, s. 70–71. Zob. też J. A c q u i s t o, The Fall Out of Redemp-
tion: Writing and Thinking Beyond Salvation in Baudelaire, Cioran, Fondane, Agamben, and Nancy. 
New York 2015.

23 Ch. B a u d e l a i r e, Race. W: Sztuka romantyczna. – Dzienniki poufne. Przekł., wstęp, przypisy 
A. K i j o w s k i. Warszawa 1971, s. 253.

24 Zob. A. K a d y j e w s k a, „TEN, który jest wszystko, jest wszędzie”. O Bogu w pismach Cypriana 
Norwida. W zb.: Norwid a chrześcijaństwo.
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brych rozwiązań, czasem widząc karę, mającą zresztą źródło w sprawiedliwości 
Boskiej (w tekście [O modlitwie], a także w wierszu Monolog poeta pisze o umiejęt-
ności właściwego formułowania próśb w modlitwie). Autor Vade-mecum żywi prze-
konanie, że egzystencja rozgrywa się na oczach Stwórcy: w obustronnym zrozu-
mieniu, dialogu toczonym przy oczywistym uznaniu wielorakiej i zupełnej przewa-
gi jednej ze stron, nacechowanej miłosierdziem, zasługującej wyłącznie na miłość, 
traktowanej przez grzesznika – byt niesamodzielny, jakim jest człowiek – z pokorą 
(Modlitwa). Z listów Norwida wyłania się obraz życia jako wędrówki, pielgrzymki 
wiodącej przez czas ku wieczności. Autor Vade-mecum przyjmuje, że Bóg niejako 
użycza nam nas samych, że pracujemy i czekamy na paruzję, pamiętając, iż 
wszystko, co było, zostanie osądzone, a na zbawienie trzeba zasłużyć. Zdaniem 
poety, Chrystus ciągle realizuje swoją misję w świecie, przyjmuje śmierć na krzyżu, 
broni prawdy – odprawia „M s z ę w i e c z n ą” (PW-9 60). Celem człowieka jest 
uczestnictwo w niej. Norwid pisze o uwewnętrznieniu wiary, dającej spokój i zara-
zem pozwalającej na udział w zmaganiach z losem i światem. Chrześcijaństwo 
obejmuje według poety – powinno obejmować – zarówno życie indywidualne (we-
wnętrzne), jak i społeczne, przy czym to pierwsze zajmuje więcej miejsca w reflek-
sji twórcy. Norwidowska formuła Opatrzności – w historii, jak powiada poeta, 
nieustannie przejawia się „twórcza Przedwiecznego [...] ręka” (PW-9 412) – zakłada 
wszakże istnienie wolnej woli i związanych z tym konsekwencji 25.

Szczególnie widoczny jest resentymentalny – wręcz modelowo nietzscheański – 
aspekt wiary Norwida 26. Do Józefa Bohdana Zaleskiego pisze poeta o autoprezen-
tacji Boga:

Kiedy [...] Przedwieczny usta swoje otworzył, aby dać się znać człowiekowi w historii, zaraz wypo-
wiedział i ostrzegł, że poznają Go właśnie po tym, iż nie jest wcale Bogiem des gros bataillons des 
Pharaons, ale owszem Bogiem uciśnionych, bezbronnych i ku wolności tułających się. [PW-9 398]

Podobna perspektywa pojawia się we wczesnym wierszu zatytułowanym Siero-
ty  27. Zapewne tym, co ma chronić wiarę przed idiosynkrazjami, jest Norwidowska 
refleksja na temat cierpienia i męczeństwa jako udziału w pasji Chrystusa. W mia-
rę upływu czasu wątek resentymentalny – łączący się z poczuciem rosnącej samot-
ności oraz skazania na tułactwo i różne przeciwności życiowe – splata się u poety 
z coraz wyraźniejszą krytyką cywilizacji, nowoczesności; zarazem poeta krytykuje 
polską, wciąż feudalną anachroniczność i ukazuje Polaków jako naród traktujący 
chrześcijaństwo powierzchownie, daleki od chrześcijańskich ideałów.

Znamienne, że język, którego Norwid używa w związku z wprowadzeniem reli-
gii do sfery publicznej, jest inny niż ten, którym posługiwał się Mickiewicz, pragnąc 
przede wszystkim zmienić relacje między narodami a państwami (eksponując też 
relację między ludem a władcami). Ów język odznacza się jakby zmniejszonym, 
choć przecież podstawowym zasięgiem oddziaływania. Czytamy np.: „jeżeli historia 

25 Zob. A. D u n a j s k i: Norwid wobec tradycji teologicznej. „Studia Norwidiana” t. 8 (1990), s. 15 n.; 
Teologiczne implikacje historyzmu Norwida. W zb.: Norwid wobec historii. Red. E. C h l e b o w s k a, 
Ł. N i e w c z a s. Lublin 2014, s. 135 n.

26 Zob. J. T r z n a d e l, Czytanie Norwida. Próby. Warszawa 1978, s. 293 n.
27 Zob. S. S a w i c k i, „Nie są nasze – pieśni nasze”. O poezji religijnej Norwida. W: Wartość – sacrum – 

Norwid. Studia i szkice aksjologicznoliterackie. Lublin 1994, s. 181 n.
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trwa po Chrześcijaństwa przyjściu, to ku temu trwa, aby społeczne miłowanie 
i ponoszenie wzajemne brzemion w arcydzieło widome, organiczne i całe urobiły 
się” (PW-9 414). To wizja nie rewolucyjna, dotycząca historii przez duże H, jak 
u Mickiewicza, lecz moralna, związana z byciem pośród ludzi i z czynieniem dobra. 
Polityka międzynarodowa bądź kwestie społeczne, oczywiście naznaczone moralnym 
językiem religijnym, są rozpatrywane przez Norwida także pragmatycznie; ta pierw-
sza powinna się opierać na założeniach realistycznych, uporządkowanie tych dru-
gich stanowi warunek trwania i rozwoju narodu. Chrześcijański moralista zbliża 
się tu do pozytywistycznych organiczników, choć zarazem jest daleki od – pojawia-
jącej się np. u Herberta Spencera – biologicznej wizji społeczeństwa (zapewne po-
traktowałby ją jako redukcjonistyczną) 28.

W rozmaitych sytuacjach Norwid określa siebie jako chrześcijanina (wyróżnia 
też wiele zjawisk określonych tym epitetem), rzadziej jako katolika 29. Być może 
chrześcijaństwo stanowi dla niego formułę o bardziej uniwersalnym charakterze. 
W korespondencji pojawia się również wzmianka o starszeństwie chrześcijaństwa 
nad katechizmem. Czas pierwszych chrześcijan jest dla poety naznaczony szcze-
gólnym sensem, choć nie stanowi retrotopijnej pokusy – wyzwaniem są bowiem 
teraźniejszość i przyszłość. Norwid przyjmuje wizję postępu wiary. Oto fragment 
z listu do Teofila Lenartowicza: 

cofać się w owe czasy pierwszego trudu nie ma, albowiem w c a l e  s i ę  c o f a ć  n i e  m o ż e, kto 
w prawdzie jest, tylko iść musi ciągle naprzód. A powiadam Ci, iż u f a m  J A, iż tamta epoka w Euro- 
pie skończona jest, i że dziś idzie o to, aby prawda tak zwyciężyła wszelką ponętę świeckiego wytworu 
i bogactwa, i władzy, jako ongi wszelki niedostatek, grubość i ubóstwo, i poniżenie. [PW-8 414]

To bardzo istotny fragment dla podjętych tu rozważań. Z jednej strony, poka-
zuje on, jak poeta przedefiniowuje kluczowe słowa epoki, wydobywając ich praw-
dziwe znaczenia (podobnie postępował Mickiewicz); w tym przypadku chodzi o sło-
wo „postęp”, mające obrazować rozwój duchowości i moralności, a nie ruch cywi-
lizacyjny w nowoczesnym rozumieniu (ów rozwój moralny autor Vade-mecum 
określa gdzie indziej jako przejście od męczeństwa do obowiązku 30). Z drugiej – 
unaocznia, że Norwid w specyficzny sposób postrzega zadanie chrześcijaństwa, 
związane zresztą ze wspomnianym gestem redefinicji. Pojawia się tu podobna 
perspektywa jak w cytowanej wypowiedzi z [Memoriału...] : trzeba odpowiedzieć na 
pokusy tego, co dotyczy sfery profanum, co wypiera religię, ogranicza sferę jej pa-
nowania i staje się znaczącą alternatywą dla chrześcijaństwa. 

Czasem Norwid cytuje w listach Biblię, szukając w niej odpowiedzi na nurtu-
jące go kwestie i traktując ją jako drogowskaz moralny 31. Powołuje się również na 

28 O stosunku poety do pozytywizmu pisze J. M a c i e j e w s k i  (Cyprian Norwid. Warszawa 1992, 
s. 121 n.).

29 Zob. T. K o r p y s z, „Chrześcijanin” w pismach Cypriana Norwida. W zb.: Norwid a chrześcijaństwo.
30 Zob. A. D u n a j s k i, Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida. Lublin 

1985, s. 171 n. – A. v a n  N i e u k e r k e n, Norwid i scjentyzm – konteksty komparatystyczne 
(August Comte, Pierre-Joseph Proudhon). W zb.: O Norwidzie komparatystycznie. Red. M. S i w i e c. 
Kraków 2009, s. 13 n.

31 Zob. A. M e r d a s, Łuk przymierza, s. 29 n. – M. E. R o g o w s k a, „Biblia” w listach Norwida. 
W zb.: Norwid: listy, listy... Red. Ł. N i e w c z a s. Lublin 2017, s. 101 n.
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świętych Kościoła. Nakazuje słuchać proroctw, modlić się, spowiadać, przyjmować 
sakrament komunii, korzystać z katechizmu, szanować męczeństwo (choć kryty-
kuje Polaków, którzy – bez wiary i myśli – na męczeństwie poprzestają; według 
Norwida postęp moralny wiedzie do stanu, w którym nie będzie ono już potrzebne). 
Twórca – choć sprzeciwia się życiu kontemplacyjnemu – myśli o staniu się zakon-
nikiem, podejmuje nieudaną próbę wstąpienia do zakonu księży zmartwychwstań-
ców. Wielokrotnie powtarza, że wzorem człowieczeństwa jest Chrystus, Bóg-człowiek, 
którego jednak nie można zredukować do człowieka – granica boskości nie daje się 
przecież przekroczyć. Transcendencja okazuje się tym, co zewnętrzne wobec ludzi, 
których celem, jak pisze poeta, powinno się stać „z-wolenie” z jej zamiarami, wpi-
sanie się w wyższą, zewnętrzną perspektywę (można w takim ujęciu widzieć wpływ 
tomizmu). 

Norwid przedstawia się jako ultramontanin, w pełni wierzący w Kościół i pa-
piestwo. W związku z tym potępia wszelkie sekciarstwo, postrzegając w nim złe 
tendencje partykularne, tytaniczne i narcystyczne, czego przykładem niech będzie 
polemika z towiańczykami. Zarazem, inaczej niż XIX-wieczni ultramontanie, ceni 
demokrację parlamentarną 32. Wątek ten pozostawiam jednak na boku – ma on 
bowiem swoje opracowania i nie łączy się bezpośrednio z podjętym tu problemem 33. 
Wspomnę tylko, że Norwid krytykuje praktyki kościelne i praktyki księży, które 
uznaje za złe; są dla niego upadkiem – czy raczej potknięciem się – ducha chrze-
ścijańskiego, co nie zmienia wszakże nastawienia poety do samej instytucji (ludzi 
dobra widzi on także poza Kościołem) 34. Bez wątpienia autor Vade-mecum jest 
przeciwnikiem dewocji, purytanizmu i faryzeizmu (Fraszka á!ñ [II], Fraszka á!ñ III ); 
w Notatkach z mitologii dostrzega w religiach proces „skorupienia” i związaną z tym 
konieczność powrotu do źródeł. Nie formułuje jednak tak radykalnego wątku jak 
Mickiewiczowska, zawarta w prelekcjach paryskich, krytyka „Kościoła urzędowego”, 
za którą stoi przekonanie o wyczerpaniu się dawnej formuły wiary i o konieczności 
wypracowania nowej formuły – zresztą dla autora Bransoletki  Kościół to najczęściej 
nie tylko instytucja, lecz także wspólnota wiernych, zakorzeniona w stanowiącej 
źródło życia transcendencji 35. Poeta często broni Kościoła i papiestwa przed sta-
wianymi im zarzutami. Dla podjętych tu rozważań znaczące mogą się wszakże 

32 Zob. R. Z a j ą c z k o w s k i, „Głos prawdy i sumienie”. Kościół w pismach Cypriana Norwida. Wroc- 
ław 1998, s. 139. 

33 Zob. A. D u n a j s k i, Kościół w epistolarnych aluzjach Norwida. W zb.: Norwid: listy, listy..., s. 159 n. 
Sprawa stosunku poety do doktryny Kościoła katolickiego wydaje się skomplikowana i wymaga 
osobnego rozpatrzenia, zwłaszcza przy zwróceniu uwagi na powstające w czasach Norwida ency-
kliki papieskie. Odwołując się do ujęcia T. P o l a k a  (System kościelny, czyli Przewagi pana K. 
Poznań 2020, s. 16 n.), który wskazuje na tkwiące w jądrze chrześcijaństwa dwie sprzeczne i za-
razem dopełniające się tendencje: anarchiczność (związaną z myślą Jezusa) oraz systemowość 
(związaną z instytucją oraz doktryną), należałoby umieścić autora Vade-mecum w pobliżu anar-
chiczności, choć bez wątpienia innej niż ta charakterystyczna dla romantyków. Przede wszystkim 
warto zapytać, w jakim stopniu eksponowana przez Norwida wizja Chrystusa pracującego w świe-
cie „tu i teraz” mieści się w ramach ortodoksji katolickiej – szczególnie w jej XIX-wiecznym wy- 
miarze.

34 Zob. Z a j ą c z k o w s k i, op. cit.
35 Zob. P i e c h a l, op. cit., s. 176 n.
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okazać słowa krytyki podkreślające skalę kryzysu – właśnie kryzysu! – XIX-wiecz-
nego chrześcijaństwa. Norwid wydobywa różne jego aspekty. Stwierdza np.: 

Spanoszyli się Chrześcijanie, czując lub wiedząc, że dziewiętnaście wieków prawdy daje im Bożą 
prawdy moc. [...]. Mówią sobie albo nie mówią, ale poczuwają się, że są przez wieków dziewiętnaście 
wyswobodzeni od tych pierwszych usposobień naiwnych chrześcijańskich, które sprawowały ludzkością. 
[PW-9 256]

Tego typu wypowiedzi jest oczywiście w listach poety więcej. W dość radykalnej 
formie krytykuje on upadłe XIX-wieczne chrześcijaństwo także w Fulminancie. 

Zwróćmy uwagę na pojawiającą się w myśleniu Norwida aporię. Otóż z jednej 
strony – jak o tym była mowa – odnotowuje on postęp dokonujący się w wymiarze 
duchowym i moralnym, wskazując na specyfikę XIX-wiecznego chrześcijaństwa, 
z drugiej natomiast pisze o kryzysie współczesności, za który odpowiadają – jak 
zobaczymy za chwilę – m.in. procesy cywilizacyjne, sprawiające, że ludzie odstępu-
ją od swojego religijnego powołania. A przecież Kościół, zdaniem poety, powinien 
zarówno nauczać, jak i wojować, rozszerzać swoje panowanie, a zwłaszcza czynnie 
angażować się w obronę uciskanych.

Pomimo zlokalizowania omawianych tu zjawisk – są one powiązane z adresatem 
listów (uderza np. szczególnie wyrazista konstrukcja „ja” jako człowieka religijnego 
w listach do Marii Trębickiej), z okolicznościami, w których listy te były pisane (co 
ciekawe, w miarę upływu czasu coraz mniej w korespondencji poety wyrażanego 
przekonania o Boskiej opiece, wraca ono dopiero w drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych XIX wieku), a także z dynamiką łączącą się z odkrywaniem bolączek nowo-
czesności – w listach Norwida pojawia się autentyczny i spójny obraz tradycjona-
listycznego człowieka religijnego, człowieka żyjącego w skończoności i przekonane-
go, że jest ona zakorzeniona w nieskończoności, pragnącego wejść w dziejący się 
proces sensu religijnego, ujawniającej się prawdy, i twórczo w nim uczestniczyć.

3

Wracam do sprawy religijności Norwida w dotychczasowych badaniach. Inne ujęcie 
problemu niż to pokazujące jej naiwny – w sensie Schillerowskim – charakter moż-
na znaleźć w książce Arenta van Nieukerkena Perspektywiczność sacrum 36. Już 
w poprzedniej monografii – Ironiczny konceptyzm – w której Norwid wyrasta na 
patrona nurtu metafizycznego polskiej poezji modernistycznej, badacz wyszedł 
z założenia, że poezja ta powstaje w kontekście dokonującego się w nowoczesności 
rozpadu teologicznej wizji świata, w kontekście „odczarowania” świata w związku 
z tryumfem nauki, rozejściem się porządku doświadczenia ludzkiego i scjentystycz-
nego 37. Zadaniem poetów tego nurtu, również autora Vade-mecum, stała się próba 
integracji owych porządków, widoczna w praktyce literackiej ironicznego koncep-
tyzmu, u Norwida także w zwrocie do archaiki literackiej wspierającej obronę coraz 

36 A. v a n  N i e u k e r k e n, Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie. War-
szawa 2007.

37 Zob. M. G a u c h e t, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. Paris 
1985, s. 133 n.
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wyraźniej anachronicznego światopoglądu. Twórca okazuje się w ten sposób poetą 
religijnej pewności żyjącym w czasie niepewności. Jak zauważa badacz: 

By złagodzić osamotnienie „ja” w domenie „obiektywnych” praw nauk przyrodniczych i przezwy-
ciężyć dychotomię między „realnym” światem a dziedziną sztuki, poezja wynalazła strategie uznające 
zasadność tych praw, a równocześnie dopasowujące ich konsekwencje do potrzeb ludzkich 38. 

W Perspektywiczności sacrum van Nieukerken pokazuje, jak Norwid staje się 
poetą czasu marnego, opisywanego przez Martina Heideggera w związku z lekturą 
Hölderlina i Rilkego. Według badacza Norwid pisze o tajemnicy przekraczającej 
język, pisze więc w pewnej perspektywie, pośród innych perspektyw, i w ten sposób 
otwiera swoją literaturę na to, co nieuchwytne. To fragmentaryczność – przybliże-
nie – ma odsyłać do pełni. Znajdujemy się więc w sferze wspomnianego już toposu 
przesłoniętego widzenia, znanego z listu św. Pawła 39.

Jak sygnalizowałem, narzędzi postsekularnych do lektury autora Vade-mecum 
użyła Magdalena Siwiec. U poety zajmuje ją jednak bardziej problematyka moralna 
niż religijna. Siwiec dostrzega pojawiające się u Norwida rozpoznanie tendencji 
sekularyzacyjnych jego współczesności. Uwzględnia m.in. wiersz [Do Ludwika Na-
bielaka]. Postscriptum, dający ironiczną wizję wyobrażonej desakralizacji Europy, 
podkreślając przy tym ambiwalentny stosunek Norwida do nowoczesnej cywilizacji 
(pisała o nim Zofia Stefanowska, pokazując pozycję poety „wieku kupieckiego 
i przemysłowego” jako mieszczącą się w jej obrębie, uwzględniającą konieczność 
procesów dziejowych, a nawet ich po części pozytywny efekt, i zarazem poddającą 
je krytyce 40). Dla Siwiec bezproblemowo postsekularny twórca to Baudelaire – z po-
wodu, o którym już wspomniałem, cytując friedricha: poeta posługuje się językiem 
religijnym pozbawionym religijnego kontekstu; jest dziedzicem myśli oświeceniowej, 
a jednocześnie poszukuje prawd w religii, zaciera granicę oddzielającą sacrum 
i profanum. W związku z Norwidem badaczka zwraca uwagę na fragmenty jego 
dzieła, w których pojawia się opozycja między skostniałą formą religijną – dogma-
tyczną, instytucjonalną – a życiem; szczególnie mocno brzmi w tym kontekście 
fragment listu na temat potwierdzenia przekonań: „nie książką i literą, i dedukcja-
mi Chrystianizmu, ale całym sobą: sumieniem, sercem, żołądkiem, nerwami, frakiem 
[...]” (PW-8 111).

Jak czytamy: „etyka Norwida oparta na wartościach chrześcijańskich jest zwią-
zana przede wszystkim z wyjściem ku człowiekowi poza dogmatem, szukaniem 
sacrum rozproszonego w świecie i dopełnianiem »braku«” 41. Tak, etyka ta łączy się 
z „szukaniem sacrum rozproszonego w świecie i dopełnianiem »braku«” – owo szu-
kanie nie dokonuje się jednak poza dogmatem, co więcej: nie dokonuje się też poza 
Kościołem. To zresztą nie tylko szukanie, ale również performowanie, oczywiście 
specyficzne, odnajdujące się na drodze naśladowania Chrystusa, mające w nim 
swoje źródło. Norwid, jak pisze Siwiec, uwzględnia nową rzeczywistość współczes- 

38 A. v a n  N i e u k e r k e n, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kon-
tekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998, s. 16. Do kwestii tej badacz powraca też w arty-
kule Norwid, Heine, Gautier i początki modernizmu („Litteraria Copernicana” 2015, nr 2, s. 115 n.).

39 A. v a n  N i e u k e r k e n, Perspektywiczność sacrum, s. 94 n.
40 Z. S t e f a n o w s k a, Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego. W: Strona romantyków, s. 5 n.
41 M. S i w i e c, Norwid – Baudelaire: profanacje. W zb.: O Norwidzie komparatystycznie, s. 129 n.
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nego mu świata, ale pragnie ją wchłonąć w obręb chrześcijaństwa. Źródłem moral-
nym nie jest dla poety podmiotowość ludzka, lecz transcendencja.

Czy istnieje sprzeczność między stanowiskiem akcentującym schillerowską 
naiwność religijności Norwida a stanowiskiem, które ową religijność problematy-
zuje i podkreśla związany z nią wysiłek, napięcia i pęknięcia? W kontekście posta-
wionego już pytania o to, czy Norwid mógł istnieć poza episteme swojego czasu, 
wypada zauważyć, że drugie stanowisko, osłabiające – w sensie Vattimowskim 42 – 
formułę religijności w poezji Norwida, wpisuje się właśnie w episteme drugiej poło-
wy XIX wieku. Z pozoru wspomniana sprzeczność jest nieredukowalna. Ale pod-
kreślam: z pozoru. Po pierwsze, raz mowa (bardziej) o Norwidzie, o jego religijności, 
na dodatek deklarowanej, a raz (bardziej) o tekście Norwida i zapisanym w nim, 
a także rozważanym doświadczeniu religijnym. Pisanie okazuje się więc w tym 
przypadku praktyką może nie tyle dekonstrukcyjną, ile problematyzującą doświad-
czenie. Po wtóre, sam poeta wprowadza wykorzystaną przez van Nieukerkena 
formułę paraboli, przybliżenia, wpisuje się zatem w topos „Videmus nunc per spe-
culum [...]” i wskazuje na drogę od schillerowskiej sentymentalności po wtórną 
naiwność. Czytamy w Milczeniu: 

co do działania przez p r z y b l i ż e n i e  (approximative), te – wydawa mi się być najwłaściwiej doniosłym 
atrybutem ducha ludzkiego. Nie wiem, zaprawdę, czyli jest jaka forma działalności umysłowej odpo-
wiedniejsza położeniu naszemu, jak p r z y b l i ż e n i e! Jesteśmy w każdym zmyśle i rozmyśle naszym 
otoczeni kryształem przezroczystym, ale u-obłędniającym poglądy nasze. Podobno że cokolwiek bądź 
czynimy, zagaja się albo uzupełnia przez p r z y b l i ż e n i e. [PW-6 226–227]

O ile Novalis widział w zjawisku przybliżenia/oddalenia konsekwencję ludzkie-
go upadku, który dokonał się w nowoczesności, o tyle dla Norwida jest to konse-
kwencja grzechu pierworodnego i wygnania z raju. Jak sugerowałem, współczesność 
polskiego poety – naznaczona brakiem, niedopełnieniem – nie pozostaje bez wpły-
wu na owo oddalenie. Podążmy obecnie tropem postsekularnym i przyjrzyjmy się 
bliżej warunkom jego zaistnienia. 

Bez wątpienia, jak przekonująco pokazała Grażyna Halkiewicz-Sojak, Norwid 
jest poetą Całości 43. Chodzi mi tu nie tylko o fragmentaryczny wgląd w całościową 
tajemnicę istnienia (o czym pisał również van Nieukerken), lecz także o wizję Wiel-
kiej Całości – uniwersum, u którego podstaw znajduje się chrześcijaństwo, porząd-
kujące całość życia prywatnego i publicznego. Wypada raz jeszcze przywołać No-
valisa, by uwyraźnić coś, co stanowi presupozycję Norwidowskiego ujęcia religii, 
głoszoną przez polskiego poetę w sposób fragmentaryczny bądź metaforyczny, jak 
w liście do Bronisława Zaleskiego: 

Rzym jest transcendentalnie-tenże sam, co był, gdy Zbawiciel (za Nerona) Piotrowi się na via Appia 
pokazał (Ojciec Śáwięñty sam od niejakiego czasu spomina to i o tym lubi mawiać). Ostatnim Szlachci-

42 Zob. fascynującą, acz w moim przekonaniu rozmijającą się przez radykalizm ujęcia z myślą Nor-
wida, rozprawę A. Ż y w i o ł k a  Norwid wśród nihilistów. O „nihilologicznej” lekturze pism Cypriana 
Kamila Norwida (w zb.: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. Red. M. S o k o ł o w-
s k i, J. Ł a w s k i. Białystok–Warszawa 2009).

43 G. H a l k i e w i c z - S o j a k, Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „całości”. Toruń 
1998.
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cem R z y m u  (za Nerona) był P a w e ł. Rzym tak pojmowany jest Ludom świata jego obiecaną Jeroza-
lem, albowiem jest kartą historii u-transcendentnioną. [PW-10 19]

Chrześcijaństwo jest przez poetę traktowane jako podstawa uniwersalizmu 
europejskiego (i światowego), a symbolizujący je Rzym stanowi centrum Wielkiej 
Całości 44. W jej obrębie – jak czytamy w liście dedykacyjnym Quidama – mieszczą 
się trzy tradycje: żydowska, grecka i rzymska. Norwid stawiając pytanie: „a łono 
Jej chrześcijańskie, czy myślisz, że w świadomej siebie rzeczywistości już tryum-
falnie rozbłysło?” (PW-3 80), eksponuje procesualny charakter chrześcijaństwa 45.

W Chrześcijaństwie, czyli Europie Novalis pisze o średniowieczu następująco: 

Były to piękne, wspaniałe czasy, kiedy Europa była krajem chrześcijańskim, kiedy j e d e n  chrze-
ścijański lud zamieszkiwał tę część świata, nadając jej ludzki kształt; j e d e n  wielki wspólny interes 
łączył najbardziej odległe prowincje tego rozległego duchowego państwa. Nie mając wielkich świeckich 
posiadłości j e d e n  zwierzchnik kierował i jednoczył wielkie siły polityczne. Liczne bractwo, do którego 
każdy miał dostęp, bezpośrednio mu podlegało, spełniało jego wskazania i z zapałem dążyło do umoc-
nienia jego dobroczynnej wiary 46. 

W średniowieczu chrześcijaństwo określało całość życia indywidualnego i wspól-
notowego. To procesy modernizacyjne – jak uważa niemiecki romantyk – naruszy-
ły tę całość, rozbijając ją na fragmenty i odczarowując; w efekcie człowiek utracił 
święty zmysł łączący go z wymiarem sacrum. U Novalisa nie widać retrotopijnej 
nostalgii, choć mówi on o konieczności powrotu do źródeł. Nowoczesność, która 
odebrała Europie religię, wiedzie do odzyskania religii na wyższym etapie rozwoju, 
uwzględniającym także naukę i ratio. Trzeba jednak sprostać wyzwaniom czasu, 
w którym kontakt z absolutem staje się utrudniony.

Dla Norwida średniowiecze również stanowi epokę, w której fundamentem 
porządkującym całość istnienia było chrześcijaństwo. Wtedy też w szczególny spo-
sób spełniony był wzorzec moralny „p r z e z  p r z y t o m n o ś ć  w s z e c h - s t r o n-
n ą  m i a r y  n a j w z n i o ś l e j s z e j  –  c z ł o w i e k a, przez uczucie obecności 
n a j p r a w d z i w s z e g o - c z ł o w i e k a, j a k i  b y ł  n a  p l a n e c i e  l u b  k i e d y- 
k o l w i e k  b ę d z i e” (PW-8 423–424). W swojej współczesności Norwid do- 
strzega rozchodzenie się porządku chrześcijaństwa i porządku nowoczesnej cywi-
lizacji. W liście do Augusta Cieszkowskiego z 1871 roku (wydaje się, że datowanie 
jest tu istotne, bo z czasem poeta coraz wyraźniej rozpoznaje sekularyzacyjne ten-
dencje nowoczesności), skupionym na stosunku do człowieka, w pewnym sensie 
ponawia pytanie Jeana-Jacques’a Rousseau: 

Chrześcijańska moralność pozostała na stanowisku swoim pierwszym... a tymczasem społeczność 
chrześcijańska i cywilizacja dodały: I. b o g a c t w o  i  k o n i e c z n o ś ć  b o g a c t w a  i  z b o g a c e n i a 
s i ę; II. p r z e m y s ł - o s t e n t a c j ę; III. g w a ł t y  p r z y ś p i e s z e ń  m e c h a n i c z n y c h  i  k o m u-
n i k a c y j n y c h; IV. j a w n o ś ć  etc., etc., etc. Skoro zaś objęło się tyle żywiołów pierwotnemu ustrojo-
wi chrześcijańskiego ciała obcych, MORALNOŚĆ... czy stosownie rozszerzyła się?? Czy w  m o r a l n o ś ć -
- s p o ł e c z n ą  ona rozrosła się? [PW-9 478]

44 Zob. M e r d a s, Ocalony wieniec, s. 175 n.
45 W związku z poematem pisze o tym R. f i e g u t h  (Chrześcijaństwo dla wszystkich. Parę słów 

nt. „Quidama” C. Norwida. „Studia Norwidiana” t. 37 á2019ñ).
46 N o v a l i s, Chrześcijaństwo, czyli Europa. W: Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – studia – frag-

menty. Wybór, przekł., wstęp, przypisy J. P r o k o p i u k. Warszawa 1984, s. 148. 
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Pytanie to ma oczywiście wymiar retoryczny, jest przy tym fundamentalne – 
i często powraca u Norwida. W swojej poezji twórca porusza temat sekularyzacji 
m.in. w ironizującym cyklu Co słychać? I co począć? :

Po wiekach l e g e n d o w y c h  przyszły h i s t o r y c z n e:
Boski ogień zaprzestał być dziejów skazówką
(Natomiast tanie mamy z a p a ł k i  c h e m i c z n e,
które ująwszy zręcznie, gdy obrócisz główką
I o obuwie potrzesz, wraz płomyk wybucha... [PW-3 630]

Norwid prowadzi krytyczną obserwację cywilizacji na różnych jej poziomach. 
Kwestie te zostały już opisane, dlatego poprzestaję na syntetycznym omówieniu 
zagadnienia. Poeta kładzie nacisk na instrumentalny charakter kształtującej się 
cywilizacji, „z-użyteczniającej” – jak konstatuje w Ostatniej z bajek – to, co jest do 
„z-użytecznienia”. Świat podporządkowany praktyczności grozi według Norwida 
barbarzyństwem. W liście do Cieszkowskiego z 1871 roku czytamy:

Humanitarnego we wszystkim kształcenia się całe to praktyczne i r e a l n e  (jak nazywają dzisiaj) 
pokolenie zaniechało było na wiarę materialnych filozofików, ucząc się specjalnostek mechanicznych... 
aż oto jednego razu Historia głosem wielkim zapytała o L U D Z I! – Zapytała owego, który sprzedał był 
w i e l k i e  t r a d y c j e  p r a c  z a  m e c h a n i c z n e  u z d o l n i e n i a  do robienia wątpliwotrwałych 
pieniędzy... zapytała go (mówię): „Co zrobiłeś, Kainie, z trupem brata twego, C z ł o w i e k a?!”... – I zna-
lazłoż się też dużo l u d z i? – i znalazłże się c z ł o w i e k  w tej Europie?... [PW-9 477]

Wydaje się, że w krytyce cywilizacji doszło u poety do pewnego przesunięcia 
w stosunku do romantyków. O ile ci kładli nacisk na cywilizacyjną racjonalność 
i materialność, o tyle Norwid krytykuje jedno z ważnych pojęć swojego czasu: 
utylitaryzm, choć zarazem – w zgodzie z ambiwalentnym postrzeganiem nowoczes- 
ności – przyjmuje jego wartość we własnym rozumieniu, łączącym się z perspek-
tywą religijną i moralną. Utylitaryzm współczesności poety okazuje się antyhu-
manitarny. Podkreślam tę kwestię, ponieważ tym, na co wskazuje on w związku 
z desakralizacją świata, jest właśnie upadek moralności. W ujęciu Norwida cywi-
lizacja o nastawieniu instrumentalnym odznacza się ponadto rozpadem całości 
oraz podporządkowanym specjalizacji rozwojem jednostronnym, ograniczającym 
człowieka 47.

Współczesną sobie cywilizację Norwid przedstawia m.in. w zbiorze Vade-mecum, 
będącym zapisem podróży przez piekło XIX wieku (co znamienne, aluzyjnie odnosząc 
się do Dantego), świadectwem desakralizacji świata, wyczerpania jego duchowości – 
zarówno w wymiarze profanacji sacrum, jak i, także w tym przypadku, zwłaszcza 
w perspektywie moralnej 48. Kwestia ta powraca m.in. w Pięciu zarysach: poeta 
ukazuje świat, w którym ludzie przestają wierzyć, postrzegając w Biblii  fałsz; wią-
że się z tym zanik twórczości i upadek moralności. Do głosu dochodzi ludzka, ty-
taniczna, narcystyczna podmiotowość. Marek Adamiec celnie zaproponował w od-

47 Zob. M. W ą s i k o w s k a, Cywilizacja w pismach Cypriana Norwida. W zb.: Norwid – spotkania 
kultur. Red. E. C h l e b o w s k a. Lublin 2015. Zob. też J. f e r t, Poeta sumienia. Rzecz o twórczo-
ści Norwida. Lublin 1993, s. 107 n.

48 Zob. A. K u c i a k, Dante romantyków. Recepcja „Boskiej Komedii” u Mickiewicza, Słowackiego, 
Krasińskiego i Norwida. Poznań 2003, s. 178 n.
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niesieniu do Norwidowskiego ujęcia współczesności formułę „świat na opak” 49. 
W miarę upływu czasu coraz częściej pojawiają się u Norwida tak radykalne stwier-
dzenia na temat własnej epoki jak następująca wypowiedź: 

Cała Epoka jest małpa sprzedająca wszystko za pieniądze i nikczemna ze wszech miar. Człowiek 
u niej szanowny jest ten, który jest wygodny i dopóki wygodny – sądu w niczym – smak uliczny – leni-
stwo ducha i osłabienie serca, a skora nerwów pochopność – oto obraz tej małpy. [PW-9 254]

Przywołam tu jeszcze nowelę Cywilizacja, która w alegoryczny sposób przed-
stawia procesy zmieniające świat XIX wieku, poddające go również sekularyzacji. 
Jak znakomicie rozpoznała to Ewangelina Skalińska, poeta wykorzystuje biblijną 
opowieść o arce Noego i potopie jako ramę dla ukazanej historii 50. U Norwida 
wszystko okazuje się jednak inne niż w tamtej opowieści, zdesakralizowane (inaczej 
też niż w Legendzie Krasińskiego, do której Norwid nawiązuje; tam parowiec również 
symbolizuje piekielną cywilizację, ale płynący nim Polacy współtworzą historię 
świętą). Parowiec „Cywilizacja” – w opozycji do żaglowca, pełnego poezji, wzniosło-
ści, symbolu dawnej Wielkiej Całości – to twór epoki, która zmęczonemu pozwala 
na odpoczynek i gwarantuje szybkość 51. Odznacza się czystością i porządkiem, 
a także władzą prawa – słowem: praktycznością wymierzoną przeciw żywiołowi 
natury. Nie tworzy wszakże prawdziwej wspólnoty, podróżujących łączy jedynie 
pokład. Są to m.in. kpiący z wiary ateusze oraz misjonarze skrywający się z obawy 
przed wzbudzeniem śmiechu; aktorzy w teatrze nowoczesności: samotni, udający 
coś, milczący. Stopniowo psuje się jakość podróży, która kończy się katastrofą 
w lodzie. Płynący są zagubieni, pojawiają się bluźnierstwa, załoga pije, kapitan nie 
dopuszcza duchownego do modlitwy. Bohater-narrator pyta: 

Myśl żywotna w ludzkości byłażby tak mechaniczną pracą i tak źródłowej żadnej wnętrzności 
swojej nie mającą? P r a w d a  j e s t ż e  t y l k o  o s t a t e c z n o ś c i ą  w y n i k ł ą  z e  s t a r c i a  s i ę 
i  w z a j e m n e g o  o d p y c h a n i a  j e d n o s t r o n n y c h  h u m o r ó w  r o z m a w i a j ą c y c h  z  s o b ą 
o b y w a t e l i? Ale sama przez się azali, powtarzam, prawda nie jest niczym, tylko czczością myślenia? – 
tylko jestże ona jakoby tym miejscem na coś przypadkowego, i tą jakoby idealnie pojętą p r ó ż n i ą, 
o której się mawia w umiejętnościach, wiedząc wszelako, iż próżni nigdzie nie ma? Jednym słowem – 
jestże więc prawda kłamstwem? [PW-6 55]

Tak wygląda Norwidowska wizja świata pozbawionego scalającego go świętego 
sensu (wzmianka o „czczości myślenia” może być aluzją do niemieckiej filozofii 
idealistycznej, oskarżanej w ten sposób o ateizm i nihilizm), wizja nowoczesnego 
państwa, które usuwa religię z życia publicznego 52 i którego obywatele sami po-
zbywają się religii z życia prywatnego.

Technika stanowi dla Norwida spektakularny aspekt nowoczesnej cywilizacji. 
Poeta zwraca uwagę głównie na środki komunikacji – koleje i statki parowe, druk, 
telegraf – pytając retorycznie, na ile w rzeczywistości, a więc moralnie, zbliżają do 
siebie ludzi. Ceni postęp materialny, ale nie godzi się na jego fetyszyzację; cywili-

49 M. A d a m i e c, Cypriana Norwida „świat na opak”. W zb.: Cyprian Norwid. W setną rocznicę śmier-
ci poety, s. 76 n.

50 E. S k a l i ń s k a, Norwid – Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje. Warszawa 2014, s. 266 n.
51 Zob. W. R a t a j c z a k, List z butelki, czyli koniec epoki żaglowców. „Poznańskie Studia Polonistycz-

ne. Seria Literacka” t. 4 (1997), s. 193 n.
52 To życie zostaje przez poetę przedstawione w obrazach salonu. Zob. T r z n a d e l, op. cit., s. 250 n.
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zacja nie rozwiązuje, zdaniem twórcy, wszystkich problemów człowieka, nie tylko 
duchowych, lecz i materialnych – ponadto rodzi nowe problemy. Norwid staje przy 
tym na stanowisku nie tyle jej odrzucenia (jak już wspomniałem, dostrzega także 
jej strony dodatnie, co widać znakomicie w opisanym przez Wiktora Weintrauba 
stosunku poety do Ameryki – kraju wolności, demokracji, ale zdesakralizowanym 
w nowoczesny sposób 53), ile poddania jej zasadom chrześcijaństwa; ponadto widzi 
jej szczególną potrzebę w Polsce, której problem polega m.in. na anachroniczności. 

Autor Vade-mecum wypracowuje projekt dopełnienia jednostronności nowoczes- 
nej cywilizacji, scalenia jej fragmentów, odwrócenia tendencji instrumentalizacyj-
nych, powrotu do teocentryzmu, z którym powinien przyjść prawdziwy humanizm 
(nie ma też u poety opozycji „rozum–wiara”) 54. Do Karola Ruprechta pisze o ko-
nieczności cywilizacji i o związanych z nią wyzwaniach:

Jest to zaiste niemiłe, ale konieczne następstwo druku, pary, telegrafu i innych wielu rze- 
czy, przeciw którym – iż ogarnęły świat i że są owocem d o k o n a n y c h  p o ś w i ę c e ń  p r a c y  l u d z-
k i e j  – przeciw którym, mówię, najgorętszym i najczystszym uczuciem serca nic zrobić nie można 
i w pewnej mierze nie godzi się. Że przeto owe następstwa każą wyzywać przyszłość bojem z a c z e p n y m, 
nie o d p o r n y m, nie koniecznym, nie fatalnym i w owoce jałowym. [PW-9 116]

Nowoczesność stanowi dla chrześcijanina wyzwanie, przestrzeń szczególnej, 
niemal apostolskiej pracy. Co więcej, pisząc do Trębickiej o trwającej w świecie 
pracy Zbawiciela, Norwid powiada: 

Zaiste [...] przyjść może chwila, w której jednego dnia zobaczymy naocznie k a ż d y  m o m e n t, 
w  k t ó r y m  Z b a w i c i e l  g d z i e  p r a c u j e... I wielce się zdziwimy, że tak blisko jest, służąc nam... 
Któż wie? azali np. fenomen jako daguerotypowy z góry nie oświeci nam kolorem Zbawicielowym wszyst-
kich tych punktów nie uszanowanej pracy jego wkoło nas: b ę d z i e  t o  o s t a t n i m  k r y t e r i u m 
c a ł e g o  p r z e m y s ł o w e g o  w y d e l e p o w a n i a  c y w i l i z a c j i... zobaczymy, o ile mylę się, 
i w czym... [PW-8 214]

A zatem nowoczesność – jej wymiar cywilizacyjny – może się okazać nowym 
etapem realizacji chrześcijaństwa 55. Zwróćmy uwagę: Norwid, inaczej niż Novalis, 
nie myśli o cyklu, w którym dokonuje się upadek; polski poeta traktuje czas jako 
skomplikowany splot tendencji wstecznych i progresywnych, oczywiście mając na 
względzie postęp moralny. 

Aspektem cywilizacji najwyraźniej eksponowanym przez Norwida i budzącym 
jego silny sprzeciw jest liberalna, kapitalistyczna ekonomia, wiążąca się z urosz-
czeniami nowoczesnego podmiotu, który zastępuje nią religię (w wierszu Syberie 
áPW-2 58ñ mowa o drugiej Syberii „pieniędzy i pracy”). Z jednej strony, chodzi 

53 Zob. W. W e i n t r a u b, Norwid i Ameryka. Przeł. R. W e r p a c h o w s k i. „Studia Norwidiana” t. 14 
(1996).

54 Zob. E. K a s p e r s k i, Świat wartości Norwida. Warszawa 1981, s. 13 n. – Z. T r o j a n o w i c z o-
w a, Ostatni spór romantyczny. Cyprian Norwid – Julian Klaczko. Warszawa 1981, s. 92 n. – Ł. N i e-
w c z a s, „Stolica” – pęknięty obraz. „Studia Norwidiana” t. 26 (2008), s. 99 n. – S. R z e p c z y ń s k i, 
Norwid a nowoczesność. W zb.: Romantyzm i nowoczesność. Red. M. K u z i a k. Kraków 2009, 
s. 190 n.

55 W takim kierunku, uwzględniającym otwarcie poety na nowoczesną cywilizację, zmierza inter- 
pretacja Cywilizacji zaproponowana przez Z. T r o j a n o w i c z o w ą  („Cywilizacja” Norwida. Próba 
nowej lektury. W: Romantyzm ).
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o pracę przemysłową, tej poeta przeciwstawia rzemiosło 56; z drugiej – o merkanty-
lizację świata, wrogą perspektywie religijnej, chrześcijańskiej (a więc też moralnej, 
ludzkiej), jak zostaje to ukazane w „Ad leones!”. Szczególnie boleśnie – co w związ-
ku z krytyką anachronizmów jest naznaczone ambiwalencją – próbę nowoczesnej 
ekonomii przechodzi, zdaniem twórcy, polski świat: wątek ten pojawia się np. 
w Aktorze. Do franciszka Wężyka poeta pisze: 

Ekonomiści [...] XIX-o wieku zapomnieli prawie, iż k a m i e n i e m  f i l o z o f i c z n y m  pieniędzy 
nie złoto jest, ale D e k a l o g, ale Mojżeszowe „nie kradnij, nie pożądaj...” – ale, jednym słowem, Ideał 
w myśli Przedwiecznego zapisany i przed-położony człowieczeństwu przez kategorie z-Bożnych, histo-
rycznych ciał, ojczyzn (w i e l k a  t o  r z e c z  i  m a ł o  z  k i m  t o  m ó w i ć  m o ż n a). [PW-8 305]

Być może (nie da się bowiem wykluczyć ironiczności tej wypowiedzi) próbę 
ureligijnienia ekonomii poeta kreśli w następującym fragmencie listu do Antoniego 
Zaleskiego i Teofila Lenartowicza: 

K r e d y t e m  się zowie wiara w czasu, sił żywotnych i woli Bożej prawa. P i e n i ą d z  jest czasem, 
kredytem i działalnością ludzką. Ludzie czynni są ci, co nie zależą od m i e j s c o w o ś c i, ale m i e j- 
s c o w o ś ć  zależy od nich. [PW-10 88]

W Pieśni społecznej czterech stronach krytyce poddany zostaje Zachód:

Gdzie jest pono wolne d r z e w o
Ale człek mrze z głodu. [PW-3 345]

Norwid proponuje z pozoru bliski socjalistom, lecz umocowany w religii projekt 
ujęcia własności:

W ł a s n o ś ć  nie jest p o s i a d a n i e m
(często niewłaściwie),
Lecz społecznym używaniem
Tego, co w nas żywie. [PW-3 351]

Własność musi mieć charakter moralny („N i e  m a  m i e n i a  b e z  s u m i e-
n i a”, PW-3 352), nie powinna ulegać żądzy ani szaleństwu.

We fragmencie Co począć? poeta zdaje się polemizować z pozytywistycznym 
projektem organicznikowskim, kładącym nacisk na patriotyzm gospodarczy: 

Tak, zniszczonemu rzeknij narodowi,
By się zbogacał tylko jak najprędzej,
A złoto mając resztę postanowi,
Historii ustrój doda do pieniędzy.
Ucz go, by jednym krokiem się przerzucał
Z fatalnych jatek dziejów do warsztatów,
Nauczysz, by się tak śmiał, jak zasmucał,
I zbawisz ludzkość... lecz automatów! [PW-3 632] 

56 Piszę o tym szerzej w artykule Norwid i Marks. Dwie nowoczesności (w zb.: O Norwidzie kompara-
tystycznie). Zob. też f e r t, op. cit., s. 69 n. Norwid, będąc krytykiem kapitalizmu, nie mieści się 
jednak w zaproponowanej przez M. L ö w y’ e g o  i R. S a y r e’ a  (Révolte et mélancolie. Le roman-
tisme à contre-courant de la modernité. Paris 1992) formule antykapitalizmu romantycznego. Poeta 
krytykuje nowoczesność podobnie jak romantycy, ale w przeciwieństwie do nich nie szuka retro-
topijnej iluzji. Traktuje swój czas i jego procesy jako wyzwanie moralne. 
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To oczywiście krytyka fetyszyzmu ekonomii materialnej, Norwid przecież, jak 
wspominałem, wielokrotnie wypowiada się przeciw polskim anachronizmom, bluź-
nierstwu i bałwochwalstwu o rodowodzie feudalnym – odmiennym od bluźnierstwa 
i bałwochwalstwa nowoczesnego ([Dwie powieści] ).

Poeta obserwuje otaczający go tygiel idei XIX wieku. W związku z tą kwestią 
można dostrzec ciekawe zjawisko, w szczególny sposób mieszczące się w perspek-
tywie postsekularnej. Norwid bowiem – z jednej strony – przyjmuje fundamentalne 
idee porewolucyjnej nowoczesności, ale – z drugiej – odziera je z pierwotnego rewo-
lucyjnego i oświeceniowego kontekstu (jak pamiętamy, podobnie postępował z for-
mułą postępu, podobnie chciał traktować technikę i ekonomię...). Przekonuje, że 
chodzi o rozwinięcie zasad chrześcijaństwa (analogiczne sądy głosił też zresztą 
Mickiewicz); trzeba także pamiętać o widocznym w epoce splocie myśli socjalistycz-
nej, utopijnej z religią. 

Norwid polemizuje z koncepcjami, które mają wymiar ateistyczny czy utopijny 
(millenarystyczny) i zakładają rychłe rozwiązanie problemów społecznych i poli-
tycznych świata (jak wspomniałem, wyjątek stanowi twórczość powstała po Wiośnie 
Ludów, np. Psalmów-psalm) 57. Te przecież – co wielokrotnie podkreśla autor Vade-
-mecum – wymagają długotrwałej ciężkiej pracy moralnej scalającej i ulepszającej 
świat (wiersze: Socjalizm, Harmonia, Specjalności, Saturnalia, Prac-czoło). Norwid 
krytykuje zatem mesjanizm, a także socjalizm 58. Jak pamiętamy, nie godzi się na 
myśl, która ma źródło w roszczeniach podmiotowości, w jej tytanizmie i narcyzmie 
(bo przecież chodzi o to, by podążać „Nie z krzyżem Zbawiciela za sobą – ale z krzy-
żem s w o i m  za Zbawicielem” áPW-3 471ñ). Jest więc ogólnie przeciwnikiem rewo-
lucji; uważa, że ma ona źródło w krzywdzie, ale nie widzi w niej sposobu na roz-
wiązanie problemów społecznych. Zmianę można wprowadzać, zdaniem Norwida, 
tylko z Bogiem ([Bądź wola twoja...] ). W Promethidionie poeta podkreśla, że rozwój 
polega na pracy splecionej z miłością:

Nie on tatarski c z y n, krwawa drabina
Na rusztowanie czerwone łunami
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Lecz praca c o r a z  m i ł o ś c i ą  u l ż o n a. [PW-3 446]

Męczeństwo, cenna praca duchowa, powinno zostać – zdaniem twórcy – „unie-
potrzebnione” i zastąpione obowiązkiem (Promethidion). Zarazem Norwid przyjmu-
je idee, które pojawiają się na gruncie porewolucyjnej nowoczesności: równości, 
wolności, braterstwa, i redefiniuje je w kontekście religijnym. Tak np. w Niewoli, 
określając tytułowe zjawisko jako uznanie formy za cel (postawienie ciała ponad 
duchem), pisze: „B o  w o l n o ś ć  t a m  j e s t, g d z i e  d u c h  P a ń s k i  c z u w a” 
(PW-3 381). Poeta okazuje się zatem religijnym reformistą, przyjmującym, że za 
zmianą społeczną – oprócz wiary, fundamentu religijnego – muszą stać wysiłek 

57 Zob. R. G a d a m s k a - S e r a f i n, „Czasy skończone!”? – Norwid a koncepcje „końca historii”. W zb.: 
Norwid wobec historii. 

58 Zob. A. W a l i c k i, Cyprian Norwid: trzy wątki myśli. W: Między filozofią, religią i polityką. Studia 
o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa 1983, s. 210 n. – M. I n g l o t, „Socjalizm” Cypriana 
Norwida w kontekście myśli historiozoficznej Augusta Cieszkowskiego i Zygmunta Krasińskiego. W: 
Drogami pielgrzyma. Studia i artykuły o twórczości „czwartego wieszcza”. Lublin 2007, s. 293 n.
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moralny, dobra wola i miłość. Zresztą, jak przekonuje, to Kościół zainspirował idee, 
które znalazły się u podstaw demokracji parlamentarnej ([O idei reprezentacji] ). 
Władzę Norwid również definiuje moralnie i religijnie:

Rząd jest tylko s p r a w i e d l i w o ś ć,
C o  n i e - p r a w e m  karze;
Gromi nawet nieuczciwość,
Szanuje ołtarze. [PW-3 357]

W stanie kryzysu znajduje się według poety także XIX-wieczna sztuka: „Cała 
sztuka, nie wyjmując sztuki pisania, jest na całym świecie z-degradowana [...]” 
(PW-8 269). Dotknęły ją procesy nowoczesności związane z ekonomizacją i desa-
kralizacją, prowadzące do pozbawienia wymiaru duchowego i moralnego. Kwestię 
tę porusza Norwid m.in. w noweli „Ad leones!”. Przypomnę opowiedzianą historię: 
artysta rzeźbiarz postanawia stworzyć dzieło o charakterze religijnym, przedsta-
wiające męczeństwo pierwszych chrześcijan. Powstająca rzeźba zaczyna funkcjo-
nować jako fakt społeczny – mówi się o niej, ogląda etapy jej powstawania. Artysta 
ulega naciskowi publiczności (zaprezentowanej zresztą w komiczny sposób), redu-
kując wymiar religijny, później moralny, by w końcu zamienić swoje dzieło – pod 
wpływem sponsorującego Amerykanina, redaktora wielkiego dziennika – w rzeźbę 
zatytułowaną Kapitalizacja; zdarzenie to zostaje przyrównane do wydania Jezusa 
przez Judasza za 30 srebrników. Być może – w związku z postacią sponsora – jest 
tu aluzja do kapitalizmu mającego w XIX wieku, zwłaszcza w Stanach Zjednoczo-
nych, podbudowę religijną. Problem, jak zauważa Stefanowska, stanowi nie tylko 
sama decyzja artysty, lecz i sytuacja, w której nakłady na dzieło są dla twórcy nie 
do udźwignięcia, tak że potrzebuje on mecenasa. Dzieło musi więc stać się pro- 
duktem funkcjonującym na rynku 59. Wielokrotnie formułowane przez poetę uwagi 
na temat rozwoju powieści (np. Milczenie, Czas i prawda, Dziennik i epos, Na zgon 
poezji ), wiodącego do produkcji sprzedających się masowo utworów, okazują się 
trafną intuicją rozpoznającą powstanie przemysłu kulturalnego dalekiego od reli-
gijnej moralności 60. 

O kryzysie sztuki – powiada Norwid – świadczy ponadto rozpad całości sztuki/
techniki, specjalizacja naruszająca fragment dawnej Wielkiej Całości kultury. Czy-
tamy w epilogu Promethidiona: 

Rozdzielenie e k s p o z y c j i  publicznych na ekspozycje, czyli w y s t a w y  sztuk pięknych i rzemiosł 
albo przemysłu, jest najdoskonalszym dowodem, o ile sztuka dziś swej powinności nie wypełnia. Wy-
stawa powinna być, przeciwnie, tak urządzona, ażeby od s t a t u y  pięknej do u r n y  g r o b o w e j, do 
talerza, do szklanki pięknej, do kosza uplecionego pięknie, cała cyrkulacja idei p i ę k n a  w czasie danym 
uwiadomioną była. [...] Dziś jest rozdział duszy z ciałem, czyli śmierć!... [PW-3 470]

Jak pamiętamy, wszelka jednostronność wiedzie – zdaniem Norwida – do bar-
barzyństwa. W Promethidionie poeta wprowadza swój wariant użyteczności, od-

59 Zob. T r z n a d e l, op. cit., s. 42 n. – S t e f a n o w s k a, Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, 
s. 49 n.

60 Zob. M. I n g l o t, Norwid wobec powieści jako literatury popularnej swoich czasów. W: Drogami 
pielgrzyma, s. 101 n.
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mienny od krytykowanego utylitaryzmu epoki; sztuka ma wspierać pracę, nadawać 
jej wymiar moralny i w ten sposób przysłużyć się sprawie zbawienia. 

Sztuka w ujęciu Norwida – inaczej niż u Baudelaire’a, który kładzie nacisk na 
nowoczesne doświadczenie (Malarz życia nowoczesnego) – ma źródło w wymiarze 
transcendencji. Polski poeta pozostaje po stronie platońskiej trójjedni piękna, do-
bra i prawdy, przy czym dodaje do niej miłość; autor Kwiatów zła zrywa z ową 
trójjednią. Sztuka ma z kolei stanowić źródło cywilizacji chrześcijańskiej. W tekście 
O sztuce (dla Polaków) czytamy: „s z t u k a  e k w a c j ą  j e s t  p o s t ę p u  – postę-
pu nawet m o r a l n e g o, o ile ten historii jest przedmiotem” (PW-6 341). I dalej: 

W idealnym piękna uprawianiu leży pewne u c z u c i e - w y ż s z e g o - p o r z ą d k u - r z e c z y, ku 
któremu wznosząc się, jeżeli nareszcie u szczytów onego napotkanej prawdy nie może w z i ą ś ć, to 
jedynie dlatego, iż człowiek wziąść sam nic nie może, co by mu pierw nie było d a n o  w z i ą ś ć.  
[PW-6 345] 

Tak wygląda odpowiedź poety na dokonującą się w jego czasach desakralizację 
sztuki 61. 

Przedmiotem szczególnej polemiki Norwida, wymierzonej w nowoczesne proce-
sy sekularyzacyjne, stała się koncepcja Darwina. Jak pokazuje Elżbieta feliksiak, 
stosunek poety do Darwina ma swoją dynamikę 62. Krytyka myśli ewolucjonistycz-
nej pojawia się u autora Vade-mecum pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku, 
nazwisko przyrodnika zostaje wspomniane pod koniec lat sześćdziesiątych; spór 
nasila się po 1871 roku, kiedy ukazuje się książka O pochodzeniu człowieka. Po-
lemikę z darwinizmem Norwid prowadzi ze stanowiska chrześcijaństwa, a więc 
kreacjonizmu – u jej podstaw znajduje się perspektywa moralna, mająca, zdaniem 
twórcy, określać także naukę. Pomijając niechęć poety do znamiennego dla ewolu-
cjonizmu myślenia systemowego, wyeksponuję tu problem antropologiczny, stoją-
cy w centrum sporu. Norwid nie godzi się na pozbawienie człowieka jego godności, 
mającej źródło w Boskim geście stwórczym, a za takie pozbawienie uznaje wpisanie 
dziejów ludzkości w porządek naturalistycznej ewolucji (Assunta, Rzecz o wolności 
słowa, Naturalizm. áSpółczesny ekstremñ). Ma ono odcinać człowieka nie tylko od 
transcendencji, ale i od kultury oraz tradycji, wprowadzać relatywistyczną i hedo-
nistyczną etykę w miejsce maksymalizmu moralnego, pozwalającego mówić o szcze-
gólnej misji człowieka w kosmosie 63. W liście do Ruprechta z 1867 roku poeta pisze, 
że „człowiek nigdy nie jest zwierzęciem istnym z tej przyczyny, iż człowiek jest zawsze 
obrazem i podobieństwem Boga żywego” (PW-9 314). 

Ewolucjonizm darwinowski to w ujęciu Norwida raczej historiozofia niż przy-
rodoznawstwo. Odpowiedzią poety staje się konsekwentnie powracająca w jego 
utworach od końca lat pięćdziesiątych XIX wieku antropologia ukazująca człowie-

61 Zob. T r z n a d e l, op. cit., s. 293 n.
62 Zob. E. f e l i k s i a k, Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. Lublin 2001, s. 144 n. Ponadto: P. L e h r -

- S p ł a w i ń s k i, Darwin – Narwid – Norwid. W zb.: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich 
i rosyjskich XIX wieku. Red. E. C z a p l e j e w i c z, W. G r a j e w s k i. Wrocław 1988, s. 117 n. – 
M. R y g i e l s k a, „Dwa guziki”. Norwid i ewolucjonizm. Katowice 2011. – K. C i e ś l i k, Twórczość 
Cypriana Norwida a teorie ewolucjonizmu drugiej połowy XIX wieku. Warszawa 2017.

63 Zob. A. v a n  N i e u k e r k e n, Postęp i myśl krytyczna u Norwida i Piotra Ławrowa. „Studia Nor-
widiana” t. 38 (2020), s. 59 n.
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ka jako zakorzenionego w transcendencji, jako byt duchowy, pielgrzyma wędrują-
cego między upadkiem a odkupieniem, z czym wiąże się wizja pierwotnej doskona-
łości – utraconej i odzyskiwanej. W ten sposób autor Vade-mecum pragnie ocalić 
(przywrócić) naznaczoną sakralnie wizję wielkiego łańcucha bytu, w którym człowiek 
stanowi centrum stworzenia: między światem przyrody a światem aniołów; wizja 
ta określa kosmos jako Wielką Całość, uporządkowaną i hierarchiczną. Człowiek – 
jak pamiętamy w związku z obrazem poety wyłaniającym się z jego listów – jest 
przedstawiany przez Norwida w horyzoncie wyobraźni teologicznej, biblijnej (w kon-
tekście postaci Mojżesza i Chrystusa). To „Boga sąsiad” (Człowiek) obdarzony mi- 
sją w świecie (kapłaństwem – nawet jeśli okazuje się ono „bezwiedne i niedojrzałe”, 
jak w wierszu Sfinks) 64 i losem, na który składają się nacechowane moralnie do-
świadczenia, wyzwania. Poeta zwraca uwagę, że taka wizja człowieka w XIX wieku 
staje się ofiarą zapomnienia, ewentualnie powraca wbrew przesądom znamiennym 
dla współczesności. W liście do Mariana Sokołowskiego czytamy: 

System Darwina jest tak miałki, że dziecko mogłoby go obalić (zwierzęta są tylko p a r a b o l i c z-
n y m i  b r a ć m i  n a s z y m i) – ale system Darwina rozgłos swój ma dla tej wnętrznej społeczeństwa 
przyczyny, iż z k a s t  się chrześcijańskie ciało nie wyjarzmiło. Jest to dyscyplina pokory filozoficznej 
w rudymentach dopiero założonej. [PW-10 53–54]

Powracamy zatem do rozpoznania słabości chrześcijaństwa XIX-wiecznego, 
odpowiedzialnej za ekspansję – zwłaszcza w sferze publicznej – sekularyzacji. 

4

Jakie wnioski płyną z tych rozważań? Zebrałem tu zagadnienia, które mają w nor-
widologii swoje opracowanie, zarazem właśnie zebrane w całość wskazują na taką 
całość w refleksji poety – całość, próbę całości, utrzymaną w formule Taylorowskie-
go postsekularyzmu. Wiemy już, że Miłosz się mylił, pisząc o „zacnym” Norwidzie. 
Jego chrześcijaństwo nie jest w sensie Schillerowskim „naiwne”, kształtuje się 
wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Norwid diagnozuje zjawisko, które dzisiaj 
określamy mianem sekularyzacji świata. Za ciekawe wypada uznać rozróżnienie 
praktyki religijnej poety – precyzyjniej byłoby mówić o deklarowanej praktyce – i jego 
(również poetyckiej) refleksji religijnej. Kiedy ta pierwsza wydaje się, tak to ujmę, 
monologowa, druga staje się dialogiczna, przypomina o Taylorowskiej formule 
subtelnego języka; przykładem może być polemiczna w stosunku do nowoczesnej 
nauki i uwzględniająca ją Rzecz o wolności słowa. To tak, jakby Norwid na planie 
egzystencjalnym – nie pierwszy raz – budował sobie niszę chroniącą go przed nowo- 
czesnym światem 65, starał się ignorować jego zmiany. Z kolei na planie pisarskim 
poeta stopniowo otwiera się na dyskursy nowoczesności, postrzega je jako konku-
rencję, a nawet zagrożenie dla chrześcijaństwa i usiłuje je odeprzeć. Strategia 

64 Zob. W. S t r ó ż e w s k i, Filozofia człowieka w „Vade-mecum” Cypriana Norwida. W zb.: Norwid 
a chrześcijaństwo. – A. D u n a j s k i, Teologiczny wymiar twórczości Norwida na przykładzie jego 
refleksji o pochodzeniu człowieka. W zb.: jw.

65 Piszę o tym szerzej w artykule Norwid i pejzaż nowoczesności. Wokół Paryża poety („Studia Norwi-
diana” át. 32ñ 2014).
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Norwida polega na próbie wchłonięcia nowoczesnej cywilizacji w obręb chrześci-
jaństwa; czasem gwałtowność filipik antycywilizacyjnych, ostrze ironii, może suge-
rować, że chodzi o jej odrzucenie, ale twórca ma do niej, jak już wspomniałem, 
stosunek ambiwalentny. 

Dlaczego szczególnym przedmiotem krytyki Norwida stał się Darwin? Jak 
stwierdził Sigmund freud, zadał on bolesną ranę zachodniemu narcyzmowi, prze-
konując, że człowiek pochodzi od małpy czy też że ma z nią wspólnych przodków 66. 
Oczywiście w przypadku poety w grę wchodzi spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem 
i jego konsekwencje. Niemniej, jak sądzę, największe znaczenie ma dla Norwida 
kwestia projektu moralnego, jaki buduje on wokół osoby ludzkiej, która jest, jego 
zdaniem, nieredukowalna do biologii i chemii, odznacza się „wytwornością” (Rzecz 
o wolności słowa). Oto fragment wykładu Norwida o Juliuszu Słowackim: 

Nadzieja, mimo zwycięstwa na Golgocie, odnadzieja się nieraz na powrót, to zwycięstwo albowiem 
bynajmniej nas od prac i obowiązków nie uwolniło, skąd jest też wiele do walczenia we dnie powszednie 
nadziei, chociażby dlatego tylko, że z pogaństwem się ciągle spotykamy, bo znów przez dziewiętnaście 
wieków nagromadzały się i nagromadziły żywioły barbarzyństwa. [...]

Nie trzebaż to nam jeszcze filozofię uczłowieczyć, politykę i ekonomię uchrześcijanić, praktyki re-
ligijne odserdecznić – choćby w nas samych? – salonowe formy uprostodusznić, a rubaszność gminną 
wznieść nad poziom?! [PW-6 418]

Spoiwem tego projektu jest transcendencja, wzorem – Chrystus; świat, para-
doksalnie, tkwi w aporii, zbliżył się i oddalił do/od ideału. W ten sposób staje się 
wyzwaniem dla człowieka religijnego. Jak czytamy w Listach o emigracji: 

Przedwieczny wszędzie jest – dlaczegóż nie miałby być w historii? Owóż jest On w historii p r z e z 
c z ł o w i e k a, tak jak w historii każdego człowieka jest p r z e z  s i e b i e, przez B o g a - c z ł o w i e k a  – 
przez Chrystusa. [PW-7 28] 67

To wypośrodkowanie sprawia, że człowiek przyjmuje istnienie wolnej woli i po-
zostaje pokorny w pracy przemieniającej czas w wieczność. Usytuowany przeze 
mnie pomiędzy Novalisem a Baudelaire’em autor Vade-mecum wydaje się bliższy 
temu pierwszemu, jeśli chodzi o przyjęcie religijnej opowieści o świecie, z kolei temu 
drugiemu, jeśli chodzi o zwrot ku codzienności, zwykłości, w której człowiek podej-
muje swoją naznaczoną wzniosłością religijną misję moralną 68. 

Poezja staje się dla Norwida sposobem kontaktu z sacrum – z pozoru tak jak 
na gruncie romantycznego ekspresywizmu. Poeta jednak ogranicza możliwości 
podmiotu w tej mierze, powściąga jego zapędy tytaniczne i narcystyczne 69; słowo 
poetyckie musi wyrastać z zewnętrznego Słowa Bożego. Ów kontakt powstaje w re-
lacji, dialogicznie, podczas doświadczania świata, pracy hermeneutyki, która – jak 
pokazał Wojciech Kudyba – obejmuje także język teologii i język religijny, ożywiając 

66 Zob. M. f o u c a u l t, Nietzsche, Freud, Marks. Przeł. K. M a t u s z e w s k i. „Literatura na Świecie” 
1988, nr 6, s. 254 n.

67 Zob. E. B i e ń k o w s k a, Dwie twarze losu. Nietzsche – Norwid. Warszawa 1975, s. 154 n.
68 Zob. v a n  N i e u k e r k e n, Perspektywiczność sacrum, s. 209.
69 Piszę o tym w artykule Norwid – zmagania z podmiotowością. Epifanie poetyckie autora „Vade-me-

cum” („Pamiętnik Literacki” 2015, z. 4).
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je, łącząc z przeżyciami i realizując tkwiący w nich potencjał znaczeniowy 70. Zo-
baczmy raz jeszcze pracę owej hermeneutyki – w Podróży po wystawie powszechnej. 
Tekst ten pokazuje, jak wyobraźnia religijna, chrześcijańska, zapanowuje – usiłu-
je zapanować – nad religią nowoczesności, którą współtworzyły wystawy powszech-
ne 71. Poeta niejako odwraca często ukazywany przez siebie proces profanowania 
świata – np. w wierszach Larwa, Stolica – i nakłada język religijny o proweniencji 
dantejskiej na przedstawienie tego, co nowoczesne: 

Gmach jest e l i p s ą, a w niej coraz mniejszych elips aż do środka tyle, ile rodzajów prac i dzieł. 
Stąd, jako w C z y ś ć c u,  P i e k l e  lub N i e b i e  starego D a n t a  wszystko porządnie i logicznie doko-
ła się obchodzi i płynnie się wszystko napotyka. [PW-6 203]

Poezja Norwida obejmuje polifonię języków współczesności, usiłuje przepraco-
wać je w fragment kształtującej się Wielkiej Całości 72. Tak wygląda praca moralna 
między cywilizacją tradycyjną (poczciwą) a atradycyjną (praktyczną). Jak powiada 
poeta: „jesteśmy DOPIERO ludźmi XIX wieku” (PW-6 418), ciągle doświadczamy 
więcej „rozłamań” niż „dokończeń” (PW-2 148). Norwid zdaje się spoglądać na nowo- 
czesną cywilizację jak na religie przedchrześcijańskie i związane z nimi kultury, 
wchłonięte przez chrześcijaństwo i współtworzące jego organiczną całość, do której 
wniosły one prawdy cząstkowe (Quidam) 73. W takim duchu wypowiada się w wy-
kładach o Słowackim, stwierdzając, że każda cywilizacja jest względna i że każda 
ma być środkiem, a nie celem; trzeba z niej twórczo korzystać, by dążyć do prawdy 
i szerzyć dobro.

Agata Bielik-Robson pisze o postsekularyzmie: 

Żadna inna myśl nie zawiera w sobie tyle etycznej czujności wobec groźby urzeczowienia, która 
zawisła nad nowoczesnością – sprawną, instrumentalną, a jednocześnie dziwnie „bez-celową”, coraz 
silniej upodabniającą się do upiornego rewersu kantowskiej utopii, czyli globalnego „państwa środków”. 
Nie jest to w żadnym sensie gest anti-moderne, zmierzający ku teologicznej rekonkwiście nowoczesności 
[...]. Jest to raczej gest r e i n t e r p r e t a c j i  ś w i e c k o ś c i: gest ukazujący, że u źródeł zachodniego 
oświecenia, odczarowania i sekularyzacji tkwi pewna decyzja natury religijnej, której zarazem towarzy-
szy określony zamysł i – właśnie – c e l, ponadinstrumentalny, stanowiący wartość autoteliczną ideał 
radykalnej sprawiedliwości 74. 

To jakby komentarz do zaprezentowanej tu myśli Norwidowskiej, poeta pozor-
nie bywa bliski rekonkwiście, ale podstawowa jego praktyka – jak starałem się 

70 Zob. W. K u d y b a, Norwidowa hermeneutyka języka teologii. W zb.: Czytając Norwida. 2. Red. 
S. R z e p c z y ń s k i. Słupsk 2003, s. 29 n.

71 Zob. E. H o b s b a w m, Masowa produkcja tradycji: Europa, lata 1870–1914. W zb.: Tradycja wy-
naleziona. Red. E. H o b s b a w m, T. R a n g e r. Przeł. M. G o d y ń, f. G o d y ń. Kraków 2008, 
s. 283.

72 Zob. Z. S t e f a n o w s k a, Norwidowski Farys. W: Strona romantyków. – A. v a n  N i e u k e r k e n: 
„Stygmat” Norwida: w poszukiwaniu znaków Historii Świętej na powierzchni świata. „Słupskie 
Prace filologiczne. Seria filologia Polska” t. 7 (2009); Norwid a pozytywistyczna koncepcja dziejów 
(Henry Thomas Buckle). W zb.: Norwid wobec historii, s. 385 n.

73 Zob. B. W o ł o s z y n, Figura biblijna w twórczości Cypriana Norwida. W zb.: Norwid wobec historii, 
s. 143 n.

74 A. B i e l i k - R o b s o n, Powrót mesjańskiej obietnicy, czyli postsekularyzm w sensie ścisłym. W zb.: 
Deus otiosus, s. 349 n.
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pokazać – polega właśnie na reinterpretacji świeckości, której nowoczesne kształ-
towanie się twórca obserwuje w XIX wieku. Zarazem poetę zajmuje nie tyle meta-
fizyka czy spekulacja religijna, ile moralność (wiąże się z tym też szczególny nacisk 
położony na problemy życia jednostkowego), co można potraktować jako osłabie-
nie – jak już wspomniałem, w sensie Vattimowskim – formuły religijności, chrze-
ścijaństwa integralnego, które jednak rezygnuje z integryzmu.
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POSTSECULAR NORWID? THESES AND TRIALS

The paper points at the possibilities of Norwid’s output reading—the output being rooted in Chris-
tianty, both in the dimension of poetics, aesthetics, and that of worldview—in a postsecular perspective. 
This perspective is devised in the spirit of Charles Taylor’s thought that adopts the vision of modernity 
not only as progressing secularisation, but also as coexistence of secular and religious tendencies. 
Religion, in this view seen as one of worldview possibilities, is squeezed from the public sphere and 
made to commence a dialogue with modernity. Norwid’s stance suits the horizon of such a dialogue: 
modernity criticism, reinterpretation of developing secularness, modes of its moral working, and simul-
taneously opening to the challenges of modernity, as well as drive for reintegration of the order of reli-
gion and civilisation.





Pamiętnik Literacki CXII, 2021, z. 3, PL ISSN 0031-0514

DOI: 10.18318/pl.2021.3.2

EDYTA CHLEBOWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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ESCHATOLOGICZNE W PLASTYCE NORWIDA

fascynacja człowiekiem i jego życiem w wymiarze jednostkowym (indywidualnym) 
i społecznym (ponadindywidualnym) znajdowała wyraz zarówno w utworach lite-
rackich i listach Cypriana Norwida, jak i w jego dziełach o charakterze filozoficznym. 
Stefan Sawicki pisał:

Norwid, człowiek i poeta, był [...] bardzo wrażliwy na wszystko to, co jest życiem [...]. Ale równo-
cześnie nieustannie myślał o śmierci, oswajał się z jej realnością, ujawniał jej sens. Stale napotykamy 
w jego utworach motywy śmierci, ludzi, którzy odeszli, wciąż odnajdujemy w jego listach uwagi i dygre-
sje włączające zjawisko śmierci w obręb rozmowy z przyjaciółmi 1.

Spostrzeżenia uczonego możemy bez obaw rozciągnąć na twórczość plastyczną 
Norwida, jej zwornikiem jest bowiem „rzecz ludzka”, wyłączny przedmiot gestu 
artystycznego. Na niezliczonych „karteczkach i złamkach” kreślił twórca litografii 
Solo realne i imaginacyjne wizerunki postaci współczesnych oraz historycznych, 
by za ich pośrednictwem wpatrywać się w oblicze „wiecznego człowieka”. Ilustrował 
tematy literackie i historyczne, ze szczególnym upodobaniem inspirując się Biblią 2. 
Nietrudno przy tym zauważyć, że w sensie ikonograficznym artysta właściwie nie 
interesował się otoczeniem człowieka, stąd brak w jego spuściźnie samodzielnego 
pejzażu czy widoku architektonicznego, a scenerie kompozycji figuralnych podda-
ne są zazwyczaj daleko idącej redukcji.

Podobnie jak w poezji, także w rysunkowej oraz graficznej twórczości Norwida 
nieodłącznym elementem refleksji nad biegiem ludzkiego życia była myśl o przemi-
janiu. Nie odnajdziemy w niej wszakże – jak można się spodziewać, biorąc pod 
uwagę popularność scen „u łoża śmierci” w XIX-wiecznej ikonografii 3 – przedstawień 
korespondujących z „poetycką suitą nekrologiczną” Czarne kwiaty (DW-7 41–57 4). 
Jedne z najsłynniejszych realizacji wspomnianego tematu, bliskie Norwidowi pod 

1 S. S a w i c k i, O „Śmierci” Cypriana Norwida. W: Norwida walka z formą. Warszawa 1986, s. 83.
2 Zob. A. M e l b e c h o w s k a - L u t y, Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana 

Norwida. Warszawa 2001, s. 213–279. – E. C h l e b o w s k a, Norwid wobec ilustracji i sztuki ilu-
stratorskiej. „Sztuka Edycji” 2013, nr 2.

3 Zob. A. P i e ń k o s, U łoża śmierci – egzamin prawdziwego realisty. W: Okropności sztuki. Nowo-
czesne obrazy rzeczy ostatecznych. Gdańsk 2000.

4 W ten sposób odsyłam do nieukończonej, zaplanowanej na 17 tomów lubelskiej edycji Dzieł wszyst-
kich C. N o r w i d a. Ponadto posługuję się następującymi skrótami: K = E. C h l e b o w s k a, Cyprian 
Norwid. Katalog prac plastycznych. T. 1–5. Lublin 2014–2020. – PW = C. N o r w i d, Pisma wszyst-
kie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 1–11. War- 
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względem techniki wykonania i typu obrazowania, pozostawił rówieśnik poety 
Teofil Kwiatkowski, autor akwarelowych kompozycji ukazujących ostatnie chwile 
z życia fryderyka Chopina w otoczeniu kilku osób oraz twórca pośmiertnych wize-
runków kompozytora 5. W spuściźnie Norwida bodaj jedynym tego rodzaju przykła-
dem jest skromny rysunek Spóźniony list – kameralna scena stanowiąca wyraz 
uogólnionej refleksji na temat śmierci jako siły niszczącej doczesne „tu i teraz”, 
przecinającej bieg ludzkiego żywota 6.

W myśli i twórczości Norwida motyw nagłej, przedwczesnej śmierci, wywodzą-
cy się z antyku, ustępuje miejsca chrześcijańskiej koncepcji dopełniającego zgonu, 
której najsłynniejszą realizację odnajdziemy w Fortepianie Szopena, „poetyckim 
mini-traktacie o dopełnieniu” 7. Beata Wołoszyn, analizując różne toposy śmierci, 
uznała, że motyw śmierci jako dopełnienia stanowi „najbardziej samodzielny nurt 
w przemyśleniach poety na temat ostatecznych przeznaczeń człowieka” 8. Rozmaite 
warianty tego motywu reprezentowane są licznie w poezji, prozie i listach autora 
epitafium Na zgon śp. Józefa Z. [...], z kolei w odniesieniu do twórczości rysunkowej 
Norwida możemy mówić nie tyle o bezpośrednich wizualizacjach motywu, ile raczej 
o śladach podążania wskazanymi tropami myślowymi. Na uwagę zasługuje w tym 
kontekście symboliczna scena Śmierć, starzec i dziecko z Albumu dla Teodora Je-
łowickiego (K-1 508, poz. 188/V), łącząca się ze spopularyzowanym w sztuce XVI w. 
tematem etapów życia ludzkiego, ujmowanych na ogół w formie przedstawień ale-
gorycznych 9. W twórczości Norwida przybrał on formę m.in. figuralnej sceny Trzy 
pokolenia, ujętej w antykizowany kostium (il. 1; K-3 186, poz. 544), oraz rysunku 
Sześć scen z życia ludzkiego, na który składają się niewielkie scenki z podpisami 
rozpoczynającymi się od zwrotu „uczy się” (il. 2; K-3 94, poz. 502). W tym na poły 
żartobliwym rysunku, jakich niemało w plastycznej spuściźnie poety, momenty 
wzniosłe sąsiadują z zupełnie błahymi, a kwestie egzystencjalne – z salonową co-
dziennością. Ostatni akord biografii bohatera Norwidowskiego cyklu, ujęty w wi-
doku zamkniętej trumny, został opatrzony podpisem „uczy się być zupełnie wy-

szawa 1971–1976. Liczba po dywizie oznacza tom, a po spacji – stronicę. Wyjątkowo w funkcji 
podkreślenia w cytatach z Dzieł wszystkich pozostawiono kursywę, którą wprowadzili edytorzy.

5 Zob. A. M e l b e c h o w s k a - L u t y, Teofil Kwiatkowski (1809–1891). Wrocław 1966, s. 69–73.
6 Rysunek znajdował się niegdyś w albumie Z. K r a s i ń s k i e g o  (DW-10 131). Na karty albumu 

Umarli żywi T. L e n a r t o w i c z a  trafiły z kolei dwa oparte na obcych wzorach rysunki Norwida, 
przedstawiające śmiertelne wizerunki bł. Jozafata (K-3 82, poz. 496) i abp. M.-D.-A. Siboura (K-3 84, 
poz. 497).

7 B. W o ł o s z y n, Norwid ocala. Heroizm, śmierć i zmartwychwstanie w twórczości postromantyka. 
Kraków 2008, s. 225.

8 Ibidem. Zob. też W. B o r o w y, Główne motywy poezji Norwida. W: O Norwidzie. Rozprawy i notat-
ki. Warszawa 1960, s. 49. – A. M e r d a s, „Człek od niej starszy”. „Znak” 1977, nr 4, s. 433. – 
S. S a w i c k i, Z zagadnień semantyki poetyckiej Norwida. W: Norwida walka z formą, s. 35.

9 Zob. G. M i n o i s, Historia starości. Od antyku do renesansu. Przeł. K. M a r c z e w s k a. Warsza-
wa 1995. – Ph. A r i è s, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w czasach ancien régime’u. Przeł. 
M. O c h a b. Warszawa 2010, s. 43–45. Wśród najsłynniejszych realizacji owego tematu można 
wymienić takie płótna, jak: G i o r g i o n e, Trzy etapy życia ludzkiego (1500–1510, Palazzo Pitti, 
florencja); T y c j a n, Alegoria życia (Trzy etapy życia ludzkiego) (1512–1514, National Gallery of 
Scotland, Edynburg); H. B a l d u n g  G r i e n: Trzy etapy życia kobiety (1540–1543, Museo Nacio-
nal del Prado, Madryt), Siedem etapów życia kobiety (1544, Museum der Bildenden Künste, Lipsk).



EDYTA CHLEBOWSKA   Gdy „ciało w ducha, a duch powraca w ciało” 33

kształconym”. Niedokonana forma czasownika – zastosowana zarówno w tym, jak 
i w innych podpisach – ujawnia organizującą rysunkową całość myśl, że w ziemskiej 
doczesności, in statu viae, człowiek nie jest w stanie osiągnąć pełni. Za komentarz 
do tego rysunku niech posłuży cytat z Krakusa: „Dochodzić – trud, / A dojść – jest 
cud” (DW-5 194). Wskazuje on na potrzebę łaski Bożej, stanowiącej warunek do-
pełnienia ludzkiego żywota, które może się dokonać wyłącznie w sferze transcen-
dencji. W twórczości Norwida myśl ta łączy się z problematyką męczeństwa, będą-
cą istotnym aspektem rozbudowanej refleksji na temat pierwszych wieków chrze-
ścijaństwa 10. W realizacjach plastycznych artysta unika jednak bezpośrednich 
obrazów cierpienia i śmierci. Bohaterowie pokaźnej kompozycji rysunkowej Chri-
stiani ad leones świadczą przede wszystkim swoją postawą, z jednej strony nieulęk- 
łą i ufną, a z drugiej – pełną dobroci i łagodności (K-3 182, poz. 542). Ważniejszym 
niż świadectwo krwi aspektem świętości pierwszych chrześcijan jest dla Norwida 
świadectwo wiary, głoszonej przed obliczem oskarżycieli – zbliża to artystę do pier-
wotnego rozumienia pojęcia męczeństwa, które w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa oznaczało, zgodnie z tradycją grecką, dawanie świadectwa, głoszenie orędzia 
Chrystusa 11. Podobne rozumienie sensu męczeństwa zawarł Norwid w wierszu Dwa 
męczeństwa, zestawiającym kilka epizodów z biografii Apostoła Narodów 12. Przy-
wołanym przykładom patronuje myśl św. Pawła, którego dzieje, spuścizna oraz 
misja stanowiły źródło inspiracji dla licznych dzieł autora dramatu Słodycz: „Dobrym 
bój bojował, biegiem wykonał, wiaręm zachował” (2 Tm 4, 7) 13.

Rysunek Christiani ad leones prowadzi nas wprost do problematyki eschatolo-
gicznej, żywotnie zajmującej nie tylko Norwida poetę i myśliciela, ale w istotnym 
stopniu dopełniającej również Norwidowską ikonografię skupioną wokół życia 
i śmierci człowieka. Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie kilka dzieł ry-
sunkowych i graficznych z lat pięćdziesiątych XIX stulecia, odnoszących się do 

10 Problematyka męczeństwa w twórczości literackiej Norwida doczekała się wielu omówień – zob. np. 
I. S ł a w i ń s k a, Chrześcijaństwo w przemyśleniach Norwida. „Znak” 1966, nr 6, s. 729. – J. S a-
l i j, Problem męczeństwa u Norwida. W zb.: Norwid a chrześcijaństwo. Red. J. f e r t, P. C h l e-
b o w s k i. Lublin 2002. – W o ł o s z y n, op. cit., s. 51–167.

11 Termin „męczeństwo” pochodzi od greckiego „martýrion”, oznaczającego świadectwo złożone pod 
przysięgą i mające wartość próby’. Zob. A. K u b i ś: Chrześcijańska idea męczeństwa. „Analecta 
Cracoviensia” t. 2 (1970), s. 305 n.; Męczeństwo a Kościół. „Kieleckie Studia Teologiczne” 2002, 
nr 1/2, s. 95 n. – Słownik teologii biblijnej. Red. X. L é o n - D u f o u r. Przeł., oprac. K. R o m a- 
n i u k. Warszawa 1973, s. 472. – E. Ł o m n i c k i, Męczeństwo jako znak prawdziwości religii 
chrześcijańskiej w ujęciu apologetów starochrześcijańskich. „Tarnowskie Studia Teologiczne” t. 7 
(1979), s. 75.

12 Zob. S a l i j, op. cit., s. 41–51. – W o ł o s z y n, op. cit., s. 112–121. – P. M a r c h e w k a, Z roman-
tycznych rodowodów biblijnych. Apostoł Paweł w twórczości Cypriana Norwida. Poznań 2009, 
s. 123–190.

13 Cytaty z Pisma Świętego podaję według Biblii gdańskiej (Biblia, to jest całe Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu, z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczona. 
Warszawa, b. r.). Jak zauważyła A. M e r d a s  (Łuk przymierza. „Biblia” w poezji Norwida. Lublin 
1983, s. 31), Norwid bardzo dobrze znał Pismo Święte. Chętnie przytaczał teksty biblijne, opatru-
jąc je adresami bibliograficznymi, ale nierzadko cytował również z pamięci, opierając się na różnych 
wydaniach. Uczona podkreśliła, że choć najczęściej poeta sięgał do Biblii gdańskiej, to w interpre-
tacji pozostawał wierny egzegezie katolickiej. Inspiracje osobą i dziełem Tarseńczyka w twórczości 
Norwida omówił M a r c h e w k a  (op. cit.).
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chrześcijańskiej nauki o zmartwychwstaniu wszystkich ludzi na końcu czasów. 
W latach 1853–1854, w trakcie pobytu poety w Ameryce, powstały trzy kompozycje, 
które przedstawiają powstające z grobów i wznoszące się ku niebu postacie w zwiew-
nych antykizowanych szatach; w literaturze przedmiotu prace te funkcjonują pod 
nieco mylącymi tytułami Dusze ulatujące z mogił  i Dusze ulatujące z mogił do nie-
ba 14. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że na rysunkach ukazane zostały nie dusze, 
lecz ciała, a ściślej – ciała zmartwychwstałe. Ruch wstępujący mają podkreślać ich 
wyprostowane sylwetki, uniesione ręce oraz twarze zwrócone ku górze 15. W każdej 
z omawianych scen pojawiają się także osoby dopiero opuszczające miejsce swoje-
go pochówku. Na rysunku, który Józef Czapski ofiarował paryskiemu Zakładowi 
św. Kazimierza, to właśnie one stanowią główną oś zainteresowania artysty (il. 3; 
K-3 414, poz. 651). W centrum przedstawienia widzimy młodą kobietę wychodzącą 
spod uniesionej płyty nagrobnej, a tuż obok drugą postać wyłaniającą się zza in-
nego nagrobka 16. Dopiero na dalszym planie pojawiają się sylwetki, które z lekko-
ścią i bez doczesnych ograniczeń wznoszą się ponad ziemię. Z kolei na dwóch po-
zostałych pracach – w tym na wykreślonym nader precyzyjnie piórkowym rysun- 
ku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (il. 4), co nasuwa przypuszczenia, 
że mógł on być pomyślany jako projekt przyszłej pracy graficznej lub jako wizytów-
ka umiejętności w owym zakresie 17 – przedstawieni są głównie ludzie, zarówno 
dorośli, jak i dzieci, którzy wznieśli się już ponad ziemię (K-3 402, poz. 646). Lawo-
wany akwarelą rysunek – podarowany przez poetę Teofilowi Lenartowiczowi i za-
chowany w albumie Umarli żywi – prezentuje nadto bardzo interesujący zabieg 
kompozycyjny, silnie powiązany z semantyką dzieła (il. 5; K-3 52, poz. 481). Otóż 
przedstawienie zostało rozdzielone na dwie części przebiegającą diagonalnie kra-
wędzią cmentarnego muru, od którego w stronę widza odchodzi dozorca cmentar-

14 Na potrzeby rozmaitych opracowań i publikacji pozbawione werbalnych znaczników dzieła Norwi-
da z reguły opatrywano tytułami pochodzącymi od badaczy lub edytorów, nierzadko istotnie się od 
siebie różniącymi nawet na poziomie podstawowych ustaleń, np. deszyfracji tematu. W przypadku 
omawianych kompozycji odnotowano również inne tytuły: Scena alegoryczna na cmentarzu (K-3 52, 
poz. 481), Dozorca cmentarny (K-3 402, poz. 646), Mężczyzna przy furcie w murze (K-3 414, poz. 651).

15 Problematyka symbolicznego gestu „spojrzenia ku niebu” w twórczości Norwida, gestu będącego 
wyrazem zwrócenia się do Boga, zapatrzenia w wieczność, doczekała się niemałej literatury przed-
miotu, której punkt wyjścia stanowiły interpretacje poematu Assunta. Zob. M. M a c i e j e w s k i, 
Spojrzenie „w górę” i „wokoło” (Norwid – Malczewski). „Roczniki Humanistyczne” 1976, z. 1, 
s. 244–247. – Z. L i s o w s k i, Motyw krzyża w twórczości Norwida. „Przegląd Powszechny” 1984, 
nr 6. – G. K r ó l i k i e w i c z, Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny. Kraków 1993, 
s. 131. – K. T r y b u ś, „Assunta” jako poemat metafizyczny. „Studia Norwidiana” t. 11 (1993).

16 Niezależnie od wymiaru eschatologicznego J. C z a p s k i  (list do K. Zachwatowicz i A. Wajdy, z 8 XII 
1987. W: J. C z a p s k i, A. W a j d a, K. Z a c h w a t o w i c z, Korespondencja. „Zeszyty Literackie” 
t. 132 á2015, nr 4ñ, s. 136) interpretował tę scenę jako alegorię Polski zmartwychwstałej.

17 Na taką genezę powstania rysunku może wskazywać to, że trafił on do rąk C. E. Doeplera, kieru-
jącego nowojorską pracownią graficzną, w której Norwid był zatrudniony w miesiącach letnich 
1853 r. przy opracowywaniu plastycznym monumentalnego almanachu wystawy powszechnej: The 
World of Science, Art and Industry Illustrated from Examples in the New York Exhibitions, 1853–1854. 
With 500 illustrations. Under the superintendence of C. E. D ö p l e r. Ed. B. S i l l i m a n  Jr,  
Ch. R u s h  G o o d r i c h. New York 1854. Niewykluczone, że twórca Solo zaprezentował tę kom-
pozycję w trakcie starań o pracę rysownika w owym zespole. O wspomnianym epizodzie z arty-
stycznego życiorysu Norwida pisze M e l b e c h o w s k a - L u t y  (Sztukmistrz, s. 110–111).
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ny z kluczem w dłoni. Za murem rozgrywa się natomiast zasadnicza scena zmart- 
wychwstania. Znamienne, że w odróżnieniu od kolorów ziemi, dominujących w dol-
nej partii kompozycji, została ona lawowana błękitną akwarelą. Symboliczne roz-
dzielenie strefy ziemskiej i niebiańskiej, profanum i sacrum, podkreśla temporalny 
wymiar zdarzenia, które wypełni się dopiero po przemianie doczesnej postaci 
wszystkich ludzi. Jak głosił św. Paweł, zmarli zostaną przebudzeni w chwili ponow-
nego przyjścia Chrystusa jako pierwsi, przed tymi, których paruzja zastanie przy 
życiu (1 Tes 4, 14–17) 18. Przedstawicielem żyjących jest na rysunku Norwida pierw-
szoplanowy bohater – dozorca, w którego sylwetce łączą się obie barwy: niebieska 
i brązowa.

Po kilku latach Norwid ponownie pochylił się z ołówkiem i rylcem nad tajem-
nicą wskrzeszenia wszystkich zmarłych, komponując, a następnie dwukrotnie 
utrwalając na metalowej płycie wyobrażenie powstającej z grobu kobiety, znane 
pod tytułem Alleluja, zapisanym w formie inskrypcji na porzuconym na ziemi ka-
miennym ułomku (K-5 470–476, poz. 1100 áAlleluja Iñ, 1101 áAlleluja IIñ). Stano-
wiący scenerię wydarzenia cmentarz to – podobnie jak na wcześniejszych rysun-
kach – niepozorna nekropolia ze skromnymi nagrobkami i chylącymi się ze staro-
ści krzyżami, ale tym razem Norwid ulokował miejsce chrześcijańskiego pochówku 
w cieniu majestatycznych ruin greckiej świątyni 19. Wąski kadr ujęty w formę sto-
jącego prostokąta obejmuje niewielki fragment cmentarza, nad którym unosi się 
dmący w trąbę anioł (il. 6) lub trzy anioły wychylające się zza spękanego frontonu 
antycznej budowli (il. 7) 20. W tej kompozycji – inaczej niż w przypadku rysunkowych 
realizacji tematu – widzimy tylko jedną osobę doznającą przemiany oczekiwanej 
u końca czasów. Jest to młoda kobieta o natchnionym wyrazie twarzy, budząca się 
ze śmiertelnego odrętwienia na dźwięk „trąby zmartwychwstania”.

Zainteresowanie twórcy Solo problematyką powszechnego zmartwychwsta- 
nia, zobrazowaną na rysunkach i grafikach powstałych w pierwszej połowie lat 
pięćdziesiątych XIX stulecia, niewątpliwie miały źródło w fascynacji osobą i na-
uczaniem św. Pawła. Jak zauważył omawiający Norwidowskie „pisma z Tarseń-
czykiem” Piotr Marchewka:

Zapewne gdzieś na przełomie lat 40/50 musiało dojść do „intensywniejszego” zetknięcia Cypriana 
Norwida z Pawłem Apostołem, jego twórczością i teologią, z biografią i legendą (lektura Dziejów Apostol-

18 Zob. J. S t ę p i e ń, Eschatologia św. Pawła. „Studia Theologica Varsaviensia” t. 1 (1963), s. 75. – 
H. L a n g k a m m e r, Naczelne tematy eschatologii św. Pawła (paruzja, powszechne zmartwych-
wstanie, nowe stworzenie). „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1981, z. 1, s. 66. – J. D e c y k, 
Eschatologiczna myśl św. Pawła Apostoła inspiracją dla posoborowej liturgii pogrzebu. „Studia 
Płockie” t. 37 (2009), s. 52.

19 B. B i l i ń s k i  (Norwid w Rzymie. W zb.: Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin. Materiały konferen-
cji naukowej 23–25 września 1971. Red. M. Ż m i g r o d z k a. Warszawa 1973, s. 160) rozpoznał 
na rycinie ruiny świątyni Hery (tzw. Herajon II) w Paestum, uznawanej niegdyś za świątynię Po-
sejdona. Por. rysunek C. N o r w i d a  Świątynia w Paestum (K-3 210, poz. 554), przedstawiający 
ruiny tej samej świątyni w odmiennym ujęciu.

20 Norwid wykonał dwie wersje akwaforty, powstałe na podstawie niemal identycznej kompozycji, 
różniące się sposobem opracowania rysunku oraz szeregiem detali. Poza najbardziej znaczącymi, 
wspomnianymi różnicami w przedstawieniu aniołów dotyczą one rozmieszczenia i liczby krzyży 
cmentarnych, roślinności, szczegółów stroju kobiety.
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skich, pism Ojców Kościoła ázwłaszcza Historii Kościoła Euzebiusza z Cezareiñ, żywotów i legend, spo-
tkania z ludźmi zauroczonymi postacią św. Pawła) 21.

Badacz odnotował, że „tak jak w latach pięćdziesiątych sięgał Norwid najczęściej 
po imię i przydomki Pawła z Tarsu, tak też wtedy najchętniej przywoływał Corpus 
Paulinum” 22. Lektura listów Pawłowych, w których silnie reprezentowane są tema-
ty eschatologiczne, wyrastające z głębokiego przeżycia chrystofanii pod Damaszkiem, 
stała się dla poety nie tylko źródłem refleksji dotyczącej końca czasów, ale również 
punktem wyjścia formuł ikonograficznych zastosowanych w interesujących nas 
przedstawieniach 23. Apostoł Narodów wyraził w listach głębokie przekonanie pier-
wotnego Kościoła, że „jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy 
ożywieni będą” (1 Kor 15, 22). Zbawiciel jest nie tylko źródłem nowego życia, lecz 
także wzorem ostatecznego przeobrażenia, do którego dojdzie, kiedy „sam Pan 
z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli 
w Chrystusie powstaną najpierwej. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół 
z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak 
zawsze z Panem będziemy” (1 Tes 4, 16–17). Zwracając się do wiernych, św. Paweł 
posługiwał się obrazami ówczesnej apokaliptyki, aby „uwydatnić potężne i osta-
teczne wkroczenie Boga w dzieje świata w ich fazie końcowej” 24. Z perspektywy 
wierzących paruzja stanowić ma dopełnienie chrześcijańskiej egzystencji, w sposób 
ostateczny urzeczywistniając związek wiernych z Chrystusem, w którego chwale 
będą oni mogli odtąd uczestniczyć, oglądając Boga „twarzą w twarz” 25. W opisach 
powtórnego przyjścia Zbawiciela św. Paweł podkreśla zmartwychwstanie ciał, pa-
ruzja stanowi bowiem nade wszystko triumf nad śmiercią 26. Wskrzeszone do życia 
wiecznego ciało każdego człowieka, którego przemianę Tarseńczyk przedstawia za 
pomocą porównań, nazywając je „ciałem duchowym” (1 Kor 15, 35–49), za sprawą 
Ducha Bożego zostanie ukształtowane na wzór ciała Chrystusa Zmartwychwstałe-
go. Wskutek tej przemiany człowiek ziemski ustąpi miejsca „człowiekowi niebie-
skiemu” (1 Kor 15, 49).

Norwidowskie wyobrażenia zmartwychwstałych, głęboko zakorzenione w na-
ukach św. Pawła, kreślącego przed chrześcijanami obrazy eschatologicznej nadziei, 
stanowią swoiste wyznanie wiary i owoc pogłębionej refleksji nad problematyką, 
której poeta poświęcił tekst napisany w 1851 lub 1852 r. w formie zbioru notatek, 
przygotowywanych być może do jakiegoś pełniejszego opracowania. Po raz pierwszy 
tekst ten został opublikowany przez Zenona Przesmyckiego jako [Zmartwychwsta-
nie narodu]  27, a następnie przez Juliusza Wiktora Gomulickiego, który zmienił 

21 M a r c h e w k a, op. cit., s. 217.
22 Ibidem.
23 Zob. L a n g k a m m e r, op. cit. – A . J a n k o w s k i, Eschatologia biblijna „Nowego Testamentu”. 

Kraków 1987, s. 74–87.
24 L a n g k a m m e r, op. cit., s. 67.
25 Zob. np. U. G r z y m s k a, Radosny aspekt paruzji w listach św. Pawła do Tesaloniczan. „Ruch 

Biblijny i Liturgiczny” 1994, nr 4. – J. K u c i c k i, Paruzja Jezusa Chrystusa. Początki eschatologii 
nowotestamentalnej w listach do Tesaloniczan. Warszawa 2009. – A. D a ń c z a k, Transcendencja 
końca. Pytanie o relację paruzji i śmierci człowieka. „Collectanea Theologica” 2011, nr 3.

26 Zob. S t ę p i e ń, op. cit., s. 76–77.
27 „Kultura” 1931, nr 4.
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tytuł na [Zmartwychwstanie historyczne]  (PW-6 609–617) 28. Sawicki zwrócił ostat-
nio uwagę, że problematyka tekstu nie ogranicza się do horyzontu historycznego, 
lecz łączy „zmartwychwstanie historyczne” ze zmartwychwstaniem eschatologicz-
nym, i zaproponował z kolei nazwę bardziej ogólną: [O zmartwychwstaniu i zbawie-
niu]  29. Uczony stwierdził wprost:

zmartwychwstanie historyczne jest dla Norwida jakby przedświtem zmartwychwstania eschatologicz-
nego. Poprzedza ono i przybliża to zmartwychwstanie, a także związane z nim zbawienie człowieka, 
które jako rezultat przezwyciężenia śmierci przez Chrystusa jest w terminologii teologicznej Łaską 30. 

Nie bez przyczyny Norwid określił zmartwychwstanie historyczne mianem pro-
mienia „przez szczeliny zza t e g o - ś w i a t a  wnikającego” (PW-6 609), oświetlają-
cego tę prawdę wiary, o której szczerze wyznawał:

Jak się dzieje sprawa indywidualnego zmartwychwstania? – o tym jeszcze na pewno niewiele mó-
wić się nam godzi – wszakże dla nas, Chrześcijan, którzy w zmartwychwstanie c i a ł  wierzymy, do 
pewnego stopnia i te odkryć się mogą tajemnice, zwłaszcza iż D u c h o w i  w o l n o  j e s t  b a d a ć 
w s z y s t k o,  n a w e t  w n ę t r z n o ś c i  d u c h a, jeśli to się w trzeźwej sprawie Bożej, a nie z płonnej 
czyni ciekawości. [PW-6 610]

W kontekście rysunkowych i graficznych przedstawień zmartwychwstania 
warto przyjrzeć się dalszym rozważaniom poety. Powołując się na św. Pawła, pod-
kreślał on, że „i n n e  j e s t  c i a ł o - ś m i e r t e l n e,  a  i n n e  c i a ł o - n i e ś m i e r-
t e l n e” (PW-6 612). Zgodnie z przekonującą argumentacją badacza tropów Pawło-
wych w twórczości Norwida poeta dokonał tu swoistej kontaminacji terminologii 
i semantyki Apostoła Narodów, który w Pierwszym Liście do Koryntian (15, 44) pisał: 
„Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowne”. Wynika stąd, że poeta – podobnie jak 
św. Paweł – utożsamiał cielesność ze śmiertelnością, a ducha z nieśmiertelnością 31. 
Wspominając o światłości jako „wyrobie zmartwychwstania”, autor Vade-mecum 
odwołuje się – jak można sądzić – do katechizmowej nauki o przymiotach ciał zmart- 
wychwstałych, zakorzenionej w teologii św. Tomasza z Akwinu 32. Wedle wprowa-
dzonego przez Akwinatę rozróżnienia spośród cech ciała zmartwychwstałego jedna 
tylko właściwość – nieśmiertelność – wspólna jest świętym i potępionym, pozosta-
łe natomiast charakteryzują wyłącznie ciała świętych, a są to: niecierpiętliwość 
(wolność od doświadczenia cierpień, bólu i dolegliwości), jasność, lekkość (pozba-

28 Zob. też J. W. G o m u l i c k i, Metryki i objaśnienia. PW-7 630. 
29 S. S a w i c k i, Czy Norwid wierzył w zbawienie powszechne?  W: Wartość – sacrum – Norwid. 3. 

Studia i szkice aksjologicznoliterackie. Lublin 2017, s. 182. Kwestię dwutorowości rozważań poety 
w omawianym tekście podjęła też W o ł o s z y n  (op. cit., s. 251), skupiła się jednak na problema-
tyce zmartwychwstania historycznego, oznaczającego zmartwychwstanie „zarówno jednostek, jak 
i społeczeństw, w tym także narodów, widziane w perspektywie historii zbawienia”. Badaczka 
podkreśliła nadto, że u podstaw Norwidowskiej refleksji o zmartwychwstaniu leży przeświadczenie 
o istotnym udziale każdego człowieka w historii świata (ibidem, s. 252; zob. też s. 253–276).

30 S a w i c k i, Czy Norwid wierzył w zbawienie powszechne?, s. 184.
31 Zob. M a r c h e w k a, op. cit., s. 103–104. Badacz formułuje wnioski na podstawie analizy Norwi-

dowskiego nawiązania do poglądów św. Pawła we wstępie do poematu Niewola (1849), by następ-
nie rozszerzyć je na interesujący nas fragment [Zmartwychwstania historycznego].

32 Św. T o m a s z  z  A k w i n u, Suma teologiczna. T. 33: Zmartwychwstanie ciał. (Suppl. 69–86). 
Przekł., objaśn., skorowidz P. B e ł c h. London 1983, s. 187–242 (zagadnienia 82–85). Na stronie: 
http://www.katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_indeks.htm (data dostępu: 14 X 2020).
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wienie ciężaru, który przygniata ciało, dzięki czemu może być ono swobodnie prze-
noszone przez duszę), subtelność (całkowite poddanie ciała pod rozkazy duszy) 33. 
W [Zmartwychwstaniu historycznym]  Norwid wskazuje na jeden z tych przymiotów: 
jasność, ale wykorzystuje do swych rozważań stosowaną przez św. Pawła perspek-
tywę „kosmiczną”, zgodnie z którą „inna jest chwała Słońca, a inna chwała Księży-
ca” (PW-6 610) 34. Poeta – podążając być może śladem Ojców Kościoła – terminolo-
gię astronomiczną zastosował tu w odniesieniu do ciał ludzi świętych i ciał grzesz-
ników 35. Istotny wydaje się pewien wątek pojawiający się w kontekście przytoczonych 
słów, z jednej strony stanowiący potwierdzenie wskazanej sugestii, z drugiej nato-
miast prowadzący do dalszych rozważań poświęconych Norwidowskim wizualizacjom 
momentu zmartwychwstania. Chodzi o przywołanie przez twórcę Solo tradycji 
sztuki chrześcijańskiej, która „przewidziała to w świętym swym natchnieniu i ota-
cza do dziś głowy świętych globem złotej światłości” (PW-6 611). Owa światłość nie 
należy – co poeta dobitnie podkreślał „z wiarą na jaką stać nam” (PW-6 611) – do 
porządku retorycznego, lecz eschatologicznego. Światłość jest nieodłącznym atry-
butem tych, którzy dostępują zabawienia, pochodzącym wprost od Chrystusa, 
„jedynego Dawcy światłości” 36. Wyraźnym śladem zapatrzenia w sztukę sakralną 
powstałą „na katakumbach, na grobach męczenników, krwią prawie ofiar tych na 
ścianach zawiązujących się kościołów” jest również kończący tę część rozważań 
nad zmartwychwstaniem obraz: „Z kropli tych, z kół tych złotych, z glorii tych, 
z duchów tych w chwale zmartwychwstania sklepi się firmament wnętrza Niebios” 
(PW-6 611–612). Owa wizja wydaje się wprost zaczerpnięta z malarstwa włoskiego 
trecenta 37 bądź z nieco późniejszej twórczości fra Angelica 38, którego Norwid uwa-
żał za „najwięcej chrześcijańskiego malarza, jakiego znamy” (DW-3 222).

Podobnie jak [Zmartwychwstanie historyczne], powstałe trochę później „ame-
rykańskie” rysunki oraz akwaforty Alleluja I i Alleluja II ujawniają, że artystę głę-

33 Zob. J. G a u m e, Zasady i całość wiary katolickiej, czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, 
moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny od stworzenia świata aż do naszych 
czasów. Wyd. 2, oddz. 2 (t. 3–4). Warszawa 1857, s. 173–174. 

34 Według św. Pawła ciało zmartwychwstałe będzie niezniszczalne, chwalebne, mocne i duchowe – zob. 
J a n k o w s k i, op. cit., s. 76. Pośród tych cech apostoł nie wymienia jasności, stąd sugestia, że 
Norwid nawiązuje w swych przemyśleniach do ujęcia katechizmowego, opartego na teologii tomi-
stycznej. 

35 Zob. M a r c h e w k a, op. cit., s. 105. Zob. też Pismo Święte Nowego Testamentu. T. 7: Listy do 
Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Oprac. E. D ą b r o w s k i. Poznań 1965, 
s. 282.

36 Św. A u g u s t y n, O Trójcy Świętej. Przeł. M. S t o k o w s k a. Oprac. J. M. S z y m u s i a k. Poznań 
1962, s. 174. C. N o r w i d  (Do Pani na Korczewie. PW-1 350) pisał zaś: 

Mistrzem jest tylko ten, który
Odszedł daleko:
By kiedyś wrócił na obłokach, z góry,
Światłości-rzeką. 

37 Na uwagę zasługują w tym kontekście zwłaszcza wizerunki tronującej Madonny w otoczeniu anio-
łów i świętych (tzw. Maestà) autorstwa D. d i  B u o n i n s e g n i  (1308–1311, Museo dell’Opera 
del Duomo, florencja), S. M a r t i n i e g o  (1315–1321, Palazzo Pubblico, Siena) i A. L o r e n z e t-
t i e g o  (ok. 1335, Museo di Arte Sacra, Massa Marittima).

38 Np. Koronacja Matki Boskiej z aniołami i świętymi (1432, Galleria degli Uffizi, florencja), Ołtarz 
z Perugii (1437–1438, Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia), Sacra Conversatione (1434, Museo 
di San Marco, florencja).
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boko zajmowały nie tyle okoliczności, ile przede wszystkim natura owej ostatecznej 
przemiany, wskutek której powstanie do życia „człowiek niebieski”. Kompozycje te 
odsyłają nas również siłą rzeczy do przymiotów ciała zmartwychwstałego. W posta-
ciach, których sylwetki wbrew prawu ciążenia swobodnie się wznoszą i których 
idealizowane rysy twarzy wyrażają szczęście oraz błogość, odnaleźć można nie 
tylko lekkość i jasność, lecz także subtelność, która mocą spragnionej obcowania 
z Najwyższym duszy porywa je ku niebu. Z kolei w wyobrażeniach postaci opusz-
czających miejsce ziemskiego pochówku poszukiwał Norwid sposobu przedstawie-
nia mającej zajść w momencie zmartwychwstania przemiany, której istotą będzie 
ponowne połączenie ciała z duszą 39. Swoje intencje zdradził w krótkim komentarzu 
do akwaforty Alleluja II, dołączonym do egzemplarza ryciny ofiarowanego Józefowi 
Ignacemu Kraszewskiemu:

Artysta próbował, czyli podobna jest okazać obliczem, jako pierwsza trąba Zmartwychwstania 
czyni, iż ciało w ducha, a duch powraca w ciało.

Żyjąc albowiem w epoce, w której realizm i idealizm postaciują się, zadanie powyższe uważał za 
potrzebne empirycznie zgłębić.

Ale – widząc, iż rzecz mu się nie udaje, zniszczył blachę i dlatego rycina taka jest jedna tylko.  
[DW-12 203]

Można odnieść wrażenie, że krytyczne uwagi na temat kompozycji wraz z in-
formacją o zniszczeniu matrycy graficznej stanowią zabieg autokreacyjny, służący 
wyeksponowaniu semantycznego aspektu ryciny oraz ważkości jej przesłania. 
Trudno bowiem przypuszczać, by Norwid zdecydował się ofiarować Kraszewskiemu, 
skądinąd miłośnikowi sztuki i znanemu kolekcjonerowi, pracę nieudaną. Taką 
sugestię potwierdzałoby również to, że wbrew ostatnim słowom, podkreślonym 
w autografie atramentem i czerwoną kredką, ofiarowana twórcy Starej baśni  ryci-
na nie była jedynym odbitym z tej płyty egzemplarzem. Jak ustalił Przesmycki, 
Norwid zachował w swoim archiwum artystycznym – być może w celach dokumen-
tacyjnych – drugą odbitkę, dodatkowo lawowaną akwarelą 40. Brak natomiast śladów 
istnienia innych egzemplarzy, co z kolei uprawdopodobnia deklarację, iż artysta 
zniszczył matrycę.

Wątpliwości tych nie rozwiewa – przeciwnie, zdaje się je pogłębiać – fakt, że 
grafika powstała w dwóch wersjach datowanych na r. 1857, różniących się sposo-
bem opracowania rysunku oraz pewnymi detalami, ale z pewnością wykonanych 
według tej samej kompozycji. Najbardziej widoczna różnica dotyczy górnej partii: 
w wersji dla Kraszewskiego unoszą się trzy anioły, natomiast w „drugiej” wersji 
widnieje tylko jeden anioł. Trudno rozstrzygnąć, czy – jeszcze przed wysłaniem 
ryciny Kraszewskiemu – Norwid wykonał, a w następnej kolejności być może znisz-
czył obie matryce, czy też najpierw opracował wersję przesłaną autorowi Starej 

39 Ta przyjęta za św. Tomaszem interpretacja wiary w zmartwychwstanie, opierająca się na przeko-
naniu o nieśmiertelności duszy, która po śmierci decyduje o przetrwaniu tożsamości człowieka, 
obowiązywała w teologii katolickiej do XX wieku. Zob. J. R a t z i n g e r, Eschatologia – śmierć 
i życie wieczne. Przeł. M. W ę c ł a w s k i. Poznań 1985, s. 196–198. – Cz. S. B a r t n i k, Dogmaty-
ka katolicka. T. 2. Lublin 2003, s. 877. – T. D o l a, Antropologia prawdy wiary „Wierzę w ciała 
zmartwychwstanie”. „Ethos” 2008, nr 2/3.

40 Z. P r z e s m y c k i, Materiały do twórczości malarskiej i rysowniczej Cypriana Norwida. Bibl. Na-
rodowa, rkps 6330 III, k. 467r. Zob. K-5 470, 472, poz. 1100.
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baśni, a dopiero po tym zdarzeniu przygotował drugą płytę z niemal identycznym 
przedstawieniem. Za pierwszą ewentualnością zdaje się przemawiać nie tylko rów-
nie znikoma jak w przypadku wersji dla Kraszewskiego liczba egzemplarzy z jednym 
aniołem (zachowały się dwie odbitki, o dwu kolejnych wspominają źródła) (K-5 474–
476, poz. 1101), ale i cechy stylistyczne, ujawniające większą swobodę gestu arty-
stycznego w wersji z trzema aniołami, co przemawia za uznaniem tej grafiki za 
realizację późniejszą. Nadto różnice w obrębie wizerunku kobiety powstającej 
z martwych dotyczą głównie jej stroju, natomiast twarz – nie tylko rysy, lecz także 
jej natchniony wyraz – jest na rycinach niemal identyczna, co również świadczyło-
by o powstaniu obu wersji przed sformułowaniem cytowanego odautorskiego ko-
mentarza. W innej sytuacji należałoby się spodziewać, że twórca podejmie się na 
nowo, w odmienny sposób, opracowania fizjonomii bohaterki eschatologicznej 
wizji. Sugestie te zbieżne są z numerami porządkowymi przypisanymi obu wersjom 
w literaturze przedmiotu, choć wobec braku bardziej wiążącej argumentacji trzeba 
je traktować umownie 41. Pomijając wątpliwości dotyczące chronologii oraz odsu-
wając na bok krytyczną opinię artysty o własnym dziele i nierozstrzygalną – jak się 
wydaje – kwestię potencjalnego zniszczenia jednej lub obu gotowych matryc gra-
ficznych, chciałabym raz jeszcze przyjrzeć się bohaterce Norwidowskiej akwaforty.

Na wpół przymknięte powieki i wciąż wiotkie, bezwładne ciało sugestywnie 
przedstawiają moment graniczny, tuż przed ostatecznym scaleniem duchowo-cie-
lesnej istoty ludzkiej. Rysy twarzy zwracają uwagę wybitnie portretowym charak-
terem, dalekim od idealizowanych wizerunków znanych z wcześniejszych realizacji 
rysunkowych tematu zmartwychwstania. Tamte zdawały się odsyłać widza wprost 
do eschatologicznej jedności wspólnoty wierzących, ta zaś wskazuje na odrębność 
każdej osoby, która jednocząc się ze wszystkimi zbawionymi, nie traci nic ze swej 
osobności. Kontynuując tę myśl, można zaryzykować przypuszczenie, że wizerunek 
młodej kobiety przedstawionej na akwaforcie to zarazem portret konkretnej osoby. 
Sugestię tę zdaje się potwierdzać fragment listu poety do Michaliny Dziekońskiej 
z r. 1852:

Dla osoby, która ma oczy, jakoby słyszała ruch w powietrzu i gwiazd rozruch, i głosy na błękicie 
niebios, że się właśnie poczęło Zmartwychwstanie!... załączam ode mnie na pamiątkę karteczkę.  
[DW-10 430]

Tożsamość osoby, którą autor Promethidiona opisał enigmatyczną frazą tak 
wyraźnie korespondującą z omawianą ryciną, że można ją wręcz uznać za tekstowy 
odpowiednik graficznego wizerunku, wobec braku bliższych przesłanek nie zosta-
ła ustalona przez żadnego z edytorów ani badaczy Norwidowskiej epistolografii. 
Można się jedynie domyślać, że była to kobieta z najbliższego otoczenia Dziekońskiej 

41 J. W. G o m u l i c k i  (Dokumentacja ilustracyjna. Objaśnienia. PW-11 362, poz. 213–214) uznał, że 
rycina z jednym aniołem stanowi pierwszą, a kompozycja ofiarowana Kraszewskiemu drugą wersję 
omawianej grafiki, aczkolwiek przywołana przez niego argumentacja opierała się na niepełnej 
wiedzy dotyczącej obu wersji. Taką samą kolejność przyjęła H. W i d a c k a  (Grafika Norwida. 
„Studia Norwidiana” t. 3/4 á1985–1986ñ, s. 163–164) w jedynym jak dotąd całościowym opraco-
waniu działu Norwidowskiej grafiki. W Katalogu prac plastycznych Norwida analogicznie mowa 
o rycinach Alleluja I i Alleluja II, z zastrzeżeniem, iż numeracja ma charakter umowny, nie zaś 
ściśle chronologiczny (K-5 470–476, poz. 1100–1101).
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i Norwida, o czym dobitnie świadczy hermetyczny kod deskryptywny użyty w owej 
charakterystyce. Nawet jeśli u źródeł wyraźnej analogii istniejącej między dwoma 
przywołanymi opisami „eschatycznych figur”, pochodzącymi z noty skierowanej do 
Kraszewskiego i z listu do Dziekońskiej, nie leży jednak wspólny pierwowzór (kon-
kretna osoba), bez wątpienia stanowi ona przejaw antropologicznej postawy twór-
cy Solo, wyrastającej z koncepcji życia, silnie nasyconej wątkami biblijno-teologicz-
nymi 42. „A Bóg mój – żywot jest i zmartwychwstanie, / I to jest wszystek cel, choć 
przez konanie”, pisał Norwid w Niewoli (DW-4 55). Z postawy tej wynika trwałe 
zainteresowanie problematyką rzeczy ostatecznych, do której kluczem – jak zauwa-
żyła Izabella Smentek – jest „misterium osoby” 43. Portretowy czy quasi-portretowy 
charakter oblicza kobiety wskrzeszanej na dźwięk „Bożej trąby” uwydatnia ów 
personalistyczny horyzont oraz Norwidowskie umiłowanie konkretu, które pozwa-
la na to, by „świętemu wychyleniu się za czas dla wieczności” 44, przeznaczonemu 
każdemu człowiekowi, nadać rysy nad wyraz indywidualne.

Warto przypomnieć jeszcze inne kompozycje, w których za pomocą środków 
artystycznych autor Vade-mecum starał się ukazać triumf życia nad śmiercią. Mowa 
o kilkakrotnie przez niego podejmowanym ewangelicznym temacie wskrzeszenia 
Łazarza. Bodaj najbardziej przejmujące studium postaci, którą Chrystus ponownie 
obdarzył tchnieniem życia, Norwid zawarł w powstałej w 1852 r. akwaforcie. Na 
rycinie tej twarz Łazarza wciąż wydaje się pogrążona w śmiertelnym odrętwieniu, 
podczas gdy w jego spowitym w całun, ale przedstawionym w pozycji stojącej ciele 
widoczne są już pierwsze oznaki życia (il. 8; K-5 432, 434, poz. 1086). W innej, 
rysunkowej realizacji Łazarz – podobnie jak bohaterka omawianej akwaforty – do-
piero podnosi się z grobu, nie przezwyciężywszy w pełni ciążenia śmierci (il. 9; 
K-4 348, poz. 853). Szczytowy punkt historii Łazarza stanowią słowa Zbawiciela: 
„Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, choćby też umarł, żyć będzie. 
A wszelki, który żyje a wierzy w mię, nie umrze na wieki” (J 11, 25–26), ściśle przy-
stające do teochrystologicznej eschatologii św. Pawła, za którą Norwid podążał. 
Zarówno w akwafortach Alleluja I  oraz Alleluja II, jak i w przedstawieniach ewan-
gelicznej sceny Wskrzeszenie Łazarza zdecydował się twórca na ukazanie momen-
tu granicznego, tej chwili, w której ostateczna przemiana jeszcze się w pełni nie 
dokonała, dzięki czemu odbiorca wkracza w każde z wydarzeń w jego kluczowym 
momencie.

Wypada odnotować, że omówione realizacje plastyczne, które wprost odwołują 
się do chrześcijańskiej eschatologii, ilustrując nowotestamentowe wyobrażenia 
wskrzeszenia umarłych, w czytelny sposób nawiązują do tradycji ikonografii chrze-
ścijańskiej. Scena wskrzeszenia Łazarza stanowi w sztuce temat zarówno autono-
micznych dzieł, jak i przedstawień należących do cykli ilustrujących życie i cuda 
Jezusa Chrystusa, przy czym wykształciły się dwa zasadnicze schematy ikonogra-

42 Całościowe ujęcie Norwidowskiej antropologii zaproponowała R. G a d a m s k a - S e r a f i n  (Imago 
Dei. Człowiek w myśli i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Sanok 2011). Zob. też A. D u n a j s k i, 
Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida. Lublin 1985 (m.in. s. 153–161).

43 I. S m e n t e k, Myśl eschatologiczna epoki romantyzmu i jej polski przykład – Cyprian Kamil Norwid. 
„Teologia w Polsce” 2012, nr 1, s. 108.

44 C. N o r w i d, Odpowiedź krytykom „Listów o emigracji”. PW-7 38.
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ficzne, wyznaczone przez sposób ujęcia sylwetki wskrzeszanego 45. Akwaforta uka-
zująca Łazarza w pozycji stojącej, wciąż spowitego w pogrzebowe płótna, wpisuje 
się w pierwszy schemat, wywodzący się od najstarszych przedstawień tego tematu 
z pierwszej połowy III stulecia, znajdujących się w rzymskich katakumbach (np. 
w tzw. Kaplicach Sakramentów, katakumbach Kaliksta, krypcie pasji, katakumbach 
Pretekstata) 46. Z kolei rysunek, na którym Łazarz ukazany jest w pozycji siedzącej, 
w chwili gdy podnosi się z grobu, stanowi realizację drugiego schematu, dominu-
jącego w malarstwie zachodnioeuropejskim od czasów renesansu 47. Kilkakrotnie 
przez Norwida podejmowany temat powszechnego zmartwychwstania ciał stosun-
kowo rzadko bywa przedmiotem autonomicznych dzieł sztuki, jest natomiast stałym 
elementem ikonografii Sądu Ostatecznego 48. Zmartwychwstanie łączy się w tych 
przedstawieniach z podziałem na zbawionych i potępionych. Ci pierwsi, ukazani 
po lewej stronie od widza (po prawej stronie Chrystusa i Michała Archanioła), po-
wstają z grobów, wznosząc ufne spojrzenia ku Zbawcy, a drudzy – przedstawieni  
po stronie przeciwnej – odwracają się od Chrystusa i oddają się we władanie Księ-
cia Ciemności 49. Norwidowskie realizacje tematu wskrzeszenia umarłych (akwa-
forty Alleluja I  i Alleluja II oraz rysunki ukazujące postaci unoszące się nad groba-
mi), abstrahujące od nadrzędnego tematu Sądu Ostatecznego, prezentują wyłącz-
nie wizerunki postaci zwracających się ku niebu. Twórca Solo uwzględnił zatem 
tylko perspektywę wiernych uczniów Chrystusa, budzących się ze śmierci z nadzie-
ją na życie wieczne. Z jednej strony, jest to ujęcie wynikające ze specyfiki kameral-
nej twórczości plastycznej Norwida, wypowiadającego się najchętniej poprzez 

45 Zob. É. M â l e, La Résurrection de Lazare dans l’art. „Revue des Arts” 1951, nr 1. – A. Z i e m b a, 
„Wskrzeszenie Łazarza” Carela Fabritiusa w świetle nowych badań nad kręgiem Rembrandta. 
„Biuletyn Historii Sztuki” 1992, nr 1. – S. K o b i e l u s, Wskrzeszenie Łazarza w teologii i ikono-
grafii średniowiecza. Kraków–Tyniec 2016.

46 W najstarszych przedstawieniach występują tylko Chrystus i Łazarz, z czasem scenę tę wzbogaci-
ły postaci kolejnych obserwatorów – zob. B. W r o n i k o w s k a, Picturae sacrae. Motywy ikonogra-
ficzne malowideł przedkonstantyńskich w chrześcijańskich katakumbach Rzymu. Lublin 1990, 
s. 118–121. – J. S. P a r t y k a, La Résurrection de Lazare dans les monuments funéraires des 
nécropoles chrétiennes à Rome. (Peintures, mosaïques et décors des épitaphes). Étude archéologique, 
iconographique et iconologique. Varsovie 1993. Ów schemat obowiązuje również w tradycji ikono-
graficznej Kościoła wschodniego – zob. L. O u s p e n s k y, V. L o s s k y, The Meaning of Icons. 
Transl. G. E. H. P a l m e r, E. K a d l o u b o v s k y. New York 1983, s. 175–176. – K o b i e l u s, 
op. cit., s. 85–87.

47 Np. A. v a n  O u w a t e r  (ok. 1445, Gemäldegalerie, Berlin), A. v a n  L e y d e n  (ok. 1530, Rijks- 
museum, Amsterdam), J. d e  R i b e r a  (ok. 1616, Museo Prado, Madryt), P. P. R u b e n s  (Musée 
du Louvre, Paryż), R e m b r a n d t  v a n  R i j n  (1630–1632, Los Angeles County Museum of Art). 
Zob. L. R é a u, Iconographie de l’art chrétien. T. 2: Iconographie de la „Bible”, cz. 2: Nouveau Tes-
tament. Paris 1957, s. 727–742. – H. M e u r e r, Lazarus von Bethanien. Hasło w: Lexikon der 
christlichen Ikonographie. Hrsg. E. K i r s c h b a u m. Rom 1971. – B. I w a s z k i e w i c z - W r o n i-
k o w s k a, Łazarz: IV. Ikonografia. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 11. Lublin 2006.

48 Zob. R é a u, op. cit., s. 386–391. – E. Z a r o s a, Sąd Ostateczny: III. W ikonografii. Hasło w:  
Encyklopedia katolicka, t. 17 (2012). 

49 Np. f r a  A n g e l i c o  (ok. 1435, Museo Nazionale di San Marco, florencja), R. v a n  d e r  W e y-
d e n  (1448–1451, Hôtel-Dieu de Beaune), M. B u o n a r r o t i  (1534–1541, Kaplica Sykstyńska, 
Watykan), P. P. R u b e n s  (1617, Alte Pinakothek, Monachium), J. J o r d a e n s  (1653, Musée 
du Louvre, Paryż), W. B l a k e  (Dzień sądu, ilustracja do poematu R. Blaira The Grave, 1808), 
P. v o n  C o r n e l i u s  (1840, kościół św. Ludwika, Monachium).
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fragment, szkic, niewielką scenę figuralną, z drugiej natomiast pozostaje ono 
w zgodzie ze stanowiącą dla autora Echa ruin nadrzędne źródło inspiracji refleksją 
św. Pawła, który swą naukę o „końcu” głosił wierzącym jako eschatologię zbawczą, 
w związku z czym nie poruszał szerzej tematu „potępienia” 50.

Kreśląc obrazy zmartwychwstania, Norwid opierał się na tradycji ikonografii 
chrześcijańskiej, na znajomości Pisma Świętego  i katechizmu Kościoła katolickie-
go. Chcąc być postrzegany jako artysta religijny, o czym przekonuje lektura bio-
gramu znanego jako [Autobiografia artystyczna], opracowanego w 1872 r. na po-
trzeby planowanego słownika artystów polskich (PW-6 556–560) 51, twórca Solo nie 
poprzestawał na kopiowaniu utrwalonych schematów ikonograficznych. Nieduży 
zespół przedstawień powszechnego zmartwychwstania ciał ujawnia poszukującą 
naturę artysty, skłonność do przekształcania znanych wzorców i wypracowywania 
własnych rozwiązań. Świadczą o tej skłonności zarówno rysunek z albumu Lenar-
towicza, na którym wizja eschatologiczna przenika się z realiami XIX stulecia, jak 
i dwie wersje akwaforty Alleluja, w których powszechne zmartwychwstanie zysku-
je rys personalistyczny. Ta linia zgadza się z twórczością poetycką Norwida. Wiersze 
Do Zeszłej..., Śmierć i Sfinks – wszystkie ciążą w stronę ujęcia eschatologicznego. 
Tematykę spraw ostatecznych, w odróżnieniu od problematyki eklezjalnej, poeta 
najczęściej kreśli w formie ujęć kameralnych, ograniczonych osobowo. Eschatolo-
gia Norwidowska – co pokazuje twórczość plastyczna – unika spektakularnych 
i wielkich przedstawień sądu, a moment przejścia, jak w Quidamie, celowo ograni-
cza do skromnej sceny zogniskowanej na osobie.

Jest jednak Norwid także autorem wykonanego z nietypowym dla niego rozma-
chem rysunku, którego enigmatyczna treść nie poddaje się łatwo interpretacji ani 
nawet deszyfracji, aczkolwiek bez wątpienia pozostaje w kręgu wyobrażeń escha-
tycznych (il. 10; K-4 34, poz. 711). Szkic ten, datowany na r. 1859, przedstawia 
liczną grupę postaci, które w zwartym pochodzie oddalają się w nieokreślonym 
kierunku. Większość uczestników porusza się dynamicznie, jakby w tańcu, pod-
nosząc ramiona, ale są też osoby, które osłaniając twarze dłońmi niczym w rozpa-
czy, starają się oddalić od otaczającego je tłumu. Korowodowi przygląda się Tana-
tos – brodaty mężczyzna ze skrzydłami u ramion, w jednej dłoni ściskający opusz-
czoną kosę, a w drugiej unoszący zapaloną potrójną lampę. Za jego plecami siedzi 
na ziemi spowita w płaszcz kobieta skrzętnie coś notująca w trzymanej na kolanach 
księdze, opatrzona mocno zatartym, ale wciąż czytelnym napisem „HISTORIA”. Ta-
jemnicza scena zdaje się odwoływać do Norwidowskiej idei „czasów-wypełnienia”, 
o czym przekonuje nas wizerunek Tanatosa, któremu artysta niejako „odebrał” 
sprawczą moc i władzę nad ludzkim losem. W tradycyjnych wyobrażeniach grecki 
bóg trzyma w opuszczonej dłoni zgaszoną i odwróconą pochodnię lub kosę ze skie-
rowanym ku górze kosiskiem (obydwa atrybuty symbolizują śmierć), podczas gdy 
Norwid kazał mu wznieść zapaloną lampę o trzech pokaźnych płomieniach, stano-
wiącą – podobnie jak trzymana w drugiej dłoni bezwładnie opuszczona kosa – za-
przeczenie owej śmierci. Z kolei personifikacja historii na kartach swej kroniki 

50 Zob. L a n g k a m m e r, op. cit., s. 75.
51 Zob. E. C h l e b o w s k a, Szmaragd cesarza Tyberiusza – „prawdziwe” wizerunki Chrystusa 

w twórczości Norwida. „Studia Norwidiana” t. 36 (2018), s. 117–118. 
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zdaje się zapisywać ostatnie chwile przed dokonującym się na jej oczach „końcem 
dziejów”.

Omówione w niniejszym artykule eschatologiczne obrazy, zwłaszcza wyobraże-
nia zmartwychwstania umarłych, ukazujące moment, w którym „oścień śmierci” 
ustępuje tchnieniu wiecznego życia, a człowiek otrzymuje od Najwyższego „nową 
ciała garstkę w niebie” 52, ujawniają głęboką wiarę Norwida w chrześcijańską obiet-
nicę ostatecznego pocieszenia. Są również świadectwem ożywionego i wyjątkowo 
płodnego artystycznie dialogu ze św. Pawłem, podjętego przez poetę w latach pięć-
dziesiątych XIX stulecia. Dialog ten zaowocował nie tylko pokaźną liczbą utworów 
literackich – o czym pisał obszernie Marchewka – lecz także wieloma dziełami 
plastycznymi, odwołującymi się do Pawłowej eschatologii, wedle której Zbawiciel 
przekształci „ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału jego” 
(flp 3, 21).

ANEKS

1. C. N o r w i d, Trzy pokolenia. 1845. Rys. sepią. Bibl. Narodowa, nr inw. R.604. fot. Bibl. Naro-
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52 C. N o r w i d, Rzeczywistość i marzenia (!). PW-1 227.
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The article refers to the eschatological issues that preoccupied not only Norwid-poet and Norwid-
-thinker, but also to a large degree complemented his iconography concentrated on a man’s life and 
death. The author of the paper analyses a few Norwid’s pictorial and graphical works produced in the 
1850s that directly denote the Christian learning of every man’s Resurrection at the end of time. 
A prominent place among the works is occupied by the etching Alleluja (Hallelujah) that displays a per-
sonalistic horizon of Norwid’s thought and love for the concrete. The analysed pieces, the sources of 
which are deeply rooted in the readings of the papers by Saint Paul who sketches for Christians the 
images of eschatological hope, are on the one hand a peculiar profession of faith, while on the other 
hand a fruit of intensified reflection on the issue to which the poet devoted a text written in a form of 
a collection of notes, and which was published by Juliusz Wiktor Gomulicki under the title [Zmartwych-
wstanie historyczne] ([Historical Resurrection] ).
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Cel porównania poematów

Tematem niniejszego szkicu jest porównanie dwu utworów, których nie łączy bez-
pośredni związek genetyczny: Luciusa Josepha von Eichendorffa (1857) 1 i Quidama 
Cypriana Norwida (1857; wyd. 1863) 2. Są one bliskie sobie pod względem czasu 
powstania, gatunku, a przede wszystkim tematu chrześcijan w późnoantycznym 
Rzymie; w obu występują femmes fatales, Julia i Zofia. Kontrasty i podobieństwa 
między nimi 3 mają na pewno urok kuriozum, ale ogólniejszy sens ich porównania 
polega na naświetleniu pewnych ponadnarodowych zjawisk historycznoliterackich. 
Po pierwsze, utwory te zostały napisane w tym samym okresie (druga połowa lat 
pięćdziesiątych), którego specyfika wyraża się w takich nieco płynnych terminach, 
jak „późny romantyzm”, „wczesny realizm”, „biedermeier” czy „wiktorianizm”. Po 
drugie, należą do jednej europejskiej sfery genologicznej: poematów narracyjnych, 
która wykazuje szeroki wachlarz wariantów i podlega znacznym przemianom 
w okresie między romantyzmem a symbolizmem. Gatunek poematu narracyjnego 

1 Wszystkie cytaty z poematu Lucius pochodzą z wyd.: J. f. v o n  E i c h e n d o r f f, Sämtliche  
Gedichte und Versepen. frankfurt am Main – Leipzig 2015; lokalizuję je, podając w nawiasach 
w tekście głównym numer księgi oraz stronicy. Polskie przekłady-parafrazy – R. f. 

 Poematowi Eichendorffa poświęcono niewiele opracowań, najistotniejszy wydaje się artykuł mało 
znanego historyka f. S t r u n z a  Eichendorffs Rom (na stronie: https://journals.ub.uni-heidelberg.
de/index.php/fc/article/view/36684/30343 ádata dostępu: 12 VII 2021ñ). Spośród nowszych 
monografii ciekawie omawia ten utwór rozprawa V. B e c i  Joseph von Eichendorff. Biographie 
(Düsseldorf 2007, zwłaszcza rozdz. „Lucius” – Ein Epos als Märtyrerdrama). Zob. też A. H i l l a c h, 
K.-D. K r a b i e l, Eichendorff – Kommentar. T. 1: Zu den Dichtungen. München 1971. 

2 Cytaty z Quidama podaję według wyd.: C. N o r w i d, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił,  
wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 3: Poematy. Warszawa 1971. 
Opatruję je w tekście głównym lokalizacjami zawierającymi numery ksiąg i wersów. W swoich 
komentarzach opieram się głównie na mojej pracy: R. f i e g u t h, Zaproszenie do „Quidama”. 
Portret poematu Cypriana Norwida. Kraków 2014, zwłaszcza rozdz. 3: Autor, postacie, czas, oraz na 
zawartej tam literaturze przedmiotu, w tym: K. T r y b u ś, Epopeja w twórczości Cypria- 
na Norwida. Wrocław 1993. Warto wymienić jeszcze książkę M. K a r a m u c k i e j  Antyczny  
Rzym Norwida (Poznań 2016). 

3 Kontrasty i podobieństwa jednakowo zakładają istnienie wspólnej bazy między porównywanymi 
przedmiotami; w kontraście przeważa to, co różne, nad tym, co podobne, w podobieństwie – to, co 
podobne, nad tym, co różne.
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jest od czasów Byrona przez cały wiek XIX dobrze ugruntowany m.in. w literaturach 
Anglii, Rosji, Polski i francji. Uchodzi natomiast za raczej marginesowy w literatu-
rze niemieckojęzycznej, stąd brak opisu jego historii od Wielanda, poprzez Goethe-
go, Nikolausa Lenaua, Anastasiusa Grüna, Annette von Droste-Hülshoff, Eichen-
dorffa, Heinego, Emanuela Geibela, aż do Stefana Georgego. Po trzecie, oba utwo-
ry należą do ponadgenologicznej sfery tematycznej obejmującej losy chrześcijan 
w późnoantycznym imperium rzymskim i zawierającej aluzje do spraw XIX-wiecz-
nych. Sfera ta jest szczególnie żywa w literaturze polskiej od Zygmunta Krasińskie-
go do Henryka Sienkiewicza, ale występuje także w innych literaturach, w tym 
w angielskiej, i to, wbrew pozorom, w dość wyraźny sposób. Niewykluczone, 
że w przyszłości ktoś znajdzie tam, czy gdziekolwiek indziej 4, wspólne źródło tema-
tyczne niemieckiego Luciusa i polskiego Quidama. 

Krótko o Eichendorffie

Skoro Joseph freiherr von Eichendorff jest w Polsce (poza Śląskiem i ośrodkami 
germanistycznymi) jedynie trochę mniej nieznany niż Adam Mickiewicz za Odrą 5, 
narzuca się na wstępie konieczność króciutkiego przedstawienia. Urodził się 
w 1788 r. w Łubowicach koło Raciborza, a zmarł w 1857 r. w Nysie. Był i nadal jest 
jednym z najbardziej lubianych niemieckich poetów romantycznych, mimo że wy-
znawał tradycyjny katolicyzm. Wiemy, że umiał mówić po polsku (albo: „po nasze-
mu”), ale brak informacji o jego stosunku do piśmiennictwa polskiego 6. O Norwidzie 
w każdym razie na pewno nawet nie słyszał. Norwid natomiast mógł znać krótki 
wiersz Eichendorffa In der Fremde (Na obczyźnie) – chociażby jako lied Roberta 
Schumanna (In der Fremde, op. 39, no. 1 á1840ñ). Tekst ten reprezentuje jeden 
z zasadniczych „tonów” lirycznych śląskiego barona:

Aus der Heimat hinter den Blitzen rot
Da kommen die Wolken her,
Aber Vater und Mutter sind lange tot,
Es kennt mich dort keiner mehr.
Wie bald, wie bald kommt die stille Zeit,

4 Nasuwają się tu – jako dwie spośród kilku innych możliwych wspólnych stref – średniowieczna 
nowelistyka hagiograficzna (Złota legenda J a k u b a  d e  V o r a g i n e) oraz Gesta Romanorum 
(XIII/XIV w.), anonimowy zbiór opowiastek o kolorycie późnorzymskim i chrześcijańskim. 

5 Zob. np. A. S t r o k a, Joseph von Eichendorff und Schlesien. W zb.: Im Dialog mit der interkulturel-
len Germanistik. Festschrift fuer Norbert Honsza zum 60. Geburtstag. Hrsg. H.-Ch. G r a f  v o n 
N a y h a u s s, K. A. K u c z y ń s k i. Wrocław 1993.

6 Zob. pionierskie studium H. B u d d e n s i e g a  Vom unbekannten Eichendorff. Eichendorff sprach 
auch polnisch („Mickiewicz-Blätter” z. 17–19 á1961–1962ñ). Znajomość języka polskiego i uczest-
nictwo w nauce polskiego we wrocławskim katolickim gimnazjum Świętego Macieja notują wszyscy 
nowsi biografowie. Gorzej jest z ustaleniem zakresu wiedzy poety na temat literatury polskiej. 
W gimnazjum musiał on słyszeć chociażby o Kochanowskim i Karpińskim. B e c i  (op. cit., s. 101)
nie wyklucza, że Eichendorff mógł znać także Mickiewicza. M. M a ń c z y k - K r y g i e l  („An Geist 
ein Held, ein Weib an Reiz...” Ritterinnen bei Adam Mickiewicz und Joseph von Eichendorff. „Ger-
manica Wratislaviensia” t. 134 á2011ñ) przeprowadza jedynie porównanie komparatystyczne. 
Dziękuję Pani M o n i c e  M a ń c z y k - K r y g i e l  i Panu M a r k o w i  Z y b u r z e  za uzyskane od 
nich informacje.

[To stamtąd, gdziem ja nasz, zza czerwonych błyskawic
Te chmury przychodzą tu, 
Ale ojca i matki już dawno nie ma, 
Nikt mnie już tam nie zna.
Ach, niedługo, niedługo przyjdzie cichy czas, 
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Da ruhe ich auch, und über mir
Rauschet die schöne Waldeinsamkeit,
Und keiner mehr kennt mich auch hier.

Wtedy spocznę i ja, a nade mną będzie
Szumieć piękna samotność leśna, 
I nikt już nie będzie znał mnie także tu.]7

 7

Różnią się zasadniczo od tonu tego wiersza trzy późne poematy narracyjne 
Eichendorffa: Julian (1853), Robert und Guiscard (1855) i Lucius (1857). Skoro nie 
mają one w Niemczech stałego statusu genologicznego, określa się je zamiennie 
jako „Verserzählungen”/„Versnovellen”/„Versepen” („opowiadania” / „nowele” / 
„epopeje wierszem”). Dwa z nich, Julian oraz Lucius, podejmują temat losów chrze-
ścijan w późnoantycznym imperium rzymskim. Należy pamiętać, że w ówczesnych 
warunkach predominacji protestantyzmu w Niemczech był Eichendorff rzadkim 
przykładem wybitnego poety tradycyjnego wyznania rzymskokatolickiego 8. Słusznie 
odbierano i Juliana, i Luciusa jako poetycki wyraz postawy wyznaniowej autora, co 
w końcu doprowadziło do ich marginalizacji w krytyce i w recepcji – podobnie jak 
w wypadku jego przekładu pięciu autos sacramentales Calderóna.

Podstawowe ogólne kontrasty i podobieństwa

Czytającemu oba poematy rzuca się od razu w oczy kilka aspektów ich porównal-
ności (oprócz wspomnianych już kwestii). Niemiec i Polak używają tradycyjnego 
wiersza epickiego: Eichendorff nie zawsze regularnego 5-stopowego jambu w regu-
larnych strofach typu skróconej stancy (AbAbCC), Norwid – 11-zgłoskowca w stro-
fach nieregularnych. Początek utworów prowadzi i Luciusa, i syna Aleksandra do 
Rzymu – z daleka. Przywódca wojskowy Lucius, człowiek zapewne jeszcze niestary, 
wraca tam po latach walki w „kraju Gotów” („Gothenland”), marząc o swojej przy-
szłej roli w reformie państwa oraz o dawnej kochance, tancerce Julii. Natomiast 
bardzo młody Epirczyk Norwida chce znaleźć w Rzymie najgłębszą mądrość; wcho-
dzi w relacje z ponętną, choć trudną Greczynką o imieniu Zofia – po grecku: „mą-
drość”. Wieczne Miasto ukazuje się obu bohaterom w sposób atrakcyjny i mitycz-
ny – a żaden z nich nie uświadamia sobie z początku, że przywabia ich m.in. reali-
zująca się tam rzymska idea chrześcijańska. Szczególnie frapuje u Eichendorffa, 
że u boku Luciusa pojawia się zagadkowy młody paź, chrześcijanin imieniem 
Guido 9 – postać, co prawda, zupełnie różna od pierwszego z dwu Norwidowskich 
quidamów, zwanego „Gwidon” czy „Gwid”, ale dla chrześcijańskiego poematu ba-
rona śląskiego podobnie istotna co quidamy dla przypowieści Polaka. Oba poema-
ty zawierają też czytelne aluzje do XIX-wiecznej współczesności ich autorów.

Różne przebiegi czasu

Żaden z tych dwu autorów nie sięgnął do okresu panowania największego, przy-
słowiowego wręcz prześladowcy chrześcijan, Nerona. Eichendorff fikcjonalizuje 

7 E i c h e n d o r f f, Sämtliche Gedichte und Versepen, s. 281. 
8 Nb. Eichendorff przeżył w swej pruskiej karierze urzędniczej różne mniej czy bardziej subtelne 

dyskryminacje i nie krył związanego z tym rozczarowania.
9 „Guido”, imię zdecydowanie nieantyczne, nawiązuje pewnie u obu autorów do czasowników wło-

skiego i francuskiego: „guidare”/„guider” kierować, prowadzić’. 
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gwałtowny finał ery Domicjana (96 r. n.e.) i sam początek rządów Nerwy (96–98 n.e.), 
czyli wybiera historyczny moment o potencjale wyraźnie dramatycznym. Wpływa 
to na narracyjne traktowanie przezeń czasu, polegające na tradycyjnej grze między 
spowolnionym a przyspieszonym jego przebiegiem, i sprzyja wykorzystaniu efektu 
kilku zdrad, morderstw i finałowego pogromu grupy rzymskich chrześcijan, którzy 
uciekli do swych kryjówek pozamiejskich. Cechy te zbliżają utwór Eichendorffa do 
gatunku nieco rozszerzonej noweli wierszem, co odpowiada też formatowi Luciusa, 
ujętego w 11 księgach. 

Norwid idzie w innym kierunku: co prawda, wybiera z wieloletniej ery impera-
tora Hadriana (117–138 n.e.) okres ostatniej wojny żydowskiej (powstanie Bar-
-Kochby 132–135, z pierwszymi przygotowaniami od 129 r.), ale unika efektownych 
opisów jawnych przewrotów na najwyższym szczeblu państwowym. Charakteryzu-
je raczej drobne przejawy długofalowego kryzysu imperium – przede wszystkim 
w życiu prywatnym grupki rzymskich Greków i Żydów, a także w coraz bardziej 
napiętej atmosferze ulicznej. Wiąże się to ze szczególnie antydramatycznym sposo-
bem traktowania czasu: z licznych zdarzeń prywatnych czy publicznych, na pozór 
jednorazowych, czyli aktualnych tylko w danym momencie, wyłania się niepokoją-
cy obraz habitualności, powtarzalności i powoli wzmagających się obaw. W końcu 
nie bardzo wiadomo, czy akcja Quidama, podzielona na kilka dni, ciągnie się w fik-
cyjnej rzeczywistości parę tygodni, miesięcy czy nawet lat, np. od pierwszych przy-
gotowań do powstania Bar-Kochby w 129 r. do pierwszych wielkich zwycięstw 
żydowskich w dalekiej Palestynie. W każdym razie nadaje ta niezwykła pojemność 
czasowa 28 księgom Quidama charakter „przy-powieści” nie wyłącznie w sensie 
przypowieści nowotestamentowej, ale dodatkowo – w myśl bardzo specyficznej 
Norwidowskiej „parapowieści”, czyli skondensowanej alternatywy wobec powieści 
okresu biedermeieru czy wiktorianizmu. 

Znaki czasu na rzymskim niebie

Wspólna była obu katolickim poetom wiara w istnienie Boga poza ludzkim i świa-
towym czasem i przestrzenią, wraz z przekonaniem (czy chociażby z ufną nadzieją) 
o jego ciągłym, cichym wpływie na czas oraz dzieje ludzkie, a niekiedy też o widocz-
nych sygnałach obecności ducha Boskiego. Wyraża się to w omawianych utworach 
m.in. w pojawieniu się znaków na niebie. Eichendorff przeciwstawia sobie pogańskie 
i chrześcijańskie odczytywanie takich znaków. W księdze VIII występuje stary 
astrolog Nerwy, który czyta na niebie nie to, czego sobie życzy generał:

Sie wechselten nur flüsternd wen’ge Worte,
Daß nichts der Geister scheuen Flug verstört,
Der Greis mit Ohr und Aug’ die Nacht durchbohrte,
Ob er den leisen Tritt der Zeiten hört.
„Was siehst Du?” fragte Nerva, „welche Kunde
Giebt uns des Himmels räthselhafte Runde?”

„Herr, wirre Blitze dort die Wolken spalten,
Dazwischen eines Sterns blutrother Blick,

Es ist, als bauten droben die Gewalten

[Szeptali między sobą w niewielu słowach,
By nic nie zakłócało duchom ich płochliwego lotu. 
Starzec przeszywał uchem i okiem noc, 
Chcąc słyszeć czasów cichy krok.
„Co widzisz?” pytał Nerwa, „jaką wieść
Daje nam nieba zagadkowy obrót?”

„Panie, błądzące błyskawice rozdarły chmury, 
Spośród nich patrzy gwiezdne oko, czerwone jak 

krew,
Tak jakby tam budowały wyższe siły
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Verhängnißvoll ein unerhörtes Glück”.
Der Nerva rief unmuthig: „Eitle Scheine,
Was soll mir alles Glück, wenn’s nicht das 

m e i n e!”

fatalnie niesłychane szczęście”. 
Nerwa wołał gniewnie: „Puste pozory, 
Co mi po całym tym szczęściu, jeżeli nie jest 

m o j e!”]
(Lucius, ks. VIII, s. 698)

Chłopiec Guido, „przewodnik”, kieruje swego pana, Luciusa 10, ku chrześcijań-
stwu. Czyni to, m.in. ucząc go odczytywania znaków na niebie:

Jetzt rief der Knab’: „Ich wittre Morgenlüfte,
Mein hoher Herr, trau’ nicht der falschen Nacht,
Da irren finstre Geister, in die Grüfte
Lautlos verschlüpfend, wenn der Tag erwacht”.
Sie schauten um, und sahen falbe Streifen
Am Morgenhimmel schon verräth’risch schweifen.

[Tu wołał chłopiec: „Czuję podmuchy poranka,
Szlachetny Panie mój, nie ufaj kłamliwej nocy, 
W niej błądzą ciemne duchy, co bez szmeru
Znikną w pieczarach, gdy się dzień obudzi”. 
Patrząc wzwyż widzieli, jak płowe smugi
Zdradzając dzień, krążyły już po niebie 

porannym.]
(Lucius, ks. IV, s. 686)

Drauf Lucius wieder: „Horch’, ferngrollend ziehet

Das Wetter hin, schon rauscht der Tiber11 Lauf,
Zuweilen unter’m Wolkensaum nur glühet
Des Morgens Aug’ mit falschem Blick herauf,

Daß geisterhaft rings die Paläste stehen,
Nie hab’ ich Rom so seltsam fremd gesehen.

„Auf, Herr, frischauf! einst über Rom, das hohe,
Steigt eines andern Morgenrothes Brand,
Und unermeßlich zünden wird die Lohe
Des Lebens Gipfel weit von Land zu Land”.
Er sah den Knaben sinnend an, der heiter
In Räthseln sprach – sie schritten schweigend 

weiter.

[Wtem Lucius znów: „Słuchaj, daleko grzmiąc, 
idzie

Burza, już szumią wody Tybru,
Z rzadka tylko spod obrębka chmur
Żarzy się do nas oko poranka fałszywym 

spojrzeniem,
Tak że jak duchy stoją wokół pałace,
Nigdy nie widziałem Rzymu tak dziwnie obcego”. 

„Już, Panie, już! kiedyś nad Rzymem wysokim
Wzniesie się pożar innej zorzy,
A niezmierzona łuna zapali
Szczyty życia od kraju do kraju”.
Dumając patrzył na chłopca, który wesoło
Mówił zagadkami – i milcząc szli dalej.]

(Lucius, ks. IV, s. 688)
 11

Norwid postępuje w sposób o wiele bardziej pośredni i dyskretny niż niemiecki 
autor. Swemu bohaterowi, synowi Aleksandra, nie przydaje oświecającego go czło-
wieka. W pewnym sensie rolę przewodnika bierze na siebie narrator, wplatając swój 
głos w nocne spostrzeżenia i przemyślenia bohatera na początku księgi IV Quidama, 
skądinąd bardzo przypominającym dialog między Luciusem a Guidonem:

Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem
Płomienne blaski różowe z mrokami
Walczą, jak Cnota z  ś w i a t a - t e g o  Księciem –
Mdławe, lecz ufne, choć wciąż je coś mami.
Pomiędzy świtem a nocą jest chwila,
Gdy hoże łuny z czarnymi krepami

10 Lucius jest postacią fikcyjną. Jego imię, które brzmi jak najbardziej po starorzymsku, wskazuje – 
poprzez derywację od łacińskiego słowa „lux, lucis” – na światło chrześcijaństwa.

11 U Eichendorffa nazwa rzeki jest rodzaju żeńskiego – to sprawa skomplikowana dla osób, które nie 
są niemieckojęzyczne: sformułowanie „der Tiber Lauf” („der Lauf der Tiber”) zawiera jednoznacznie 
rodzajnik liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego.
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Błądzą, aż bystry promień je przesila.
Ostatnia gwiazda wtedy w niebo tonie,
A słońce rude swe wynosi skronie –
I periodyczna pamiątka s t w o r z e n i a
Wciąż od P a ń s k i e g o  kreśli się skinienia.
– Pod taką dobę do swojej gospody
Syn Aleksandra z Epiru powraca. 
   (Quidam, ks. IV, w. 1–13)

Niedługo potem Epirczyk, co prawda, widzi z daleka swojego „Gwida” (ks. IX), 
czyli starszego chrześcijanina, sądzonego publicznie wraz z towarzyszami przez sąd 
wojskowy, i jest wyjątkowo tym poruszony. Ale nie ma dostępu do niego, nie uzy-
skuje też żadnej bliższej informacji u Greka Artemidora ani u Żydów Barchoba 
i Jazona. Podczas nocnego powrotu do domu zdaje się sam dochodzić do jakiegoś 
zrozumienia sytuacji, które przybiera kształt wizji sięgającej daleko w przyszłość. 
Przy czym ciekawe jest, że przemyślenia i widzenia syna Aleksandra są też udziałem 
narratora, który w wersach 274–285 prowadzi swoim głosem głos bohatera, a w wer-
sach 286–310 przechodzi już całkiem do dygresji odautorskiej:

To myśląc i tej gdy doszedł swobody,
Która mniemania daje wyjaśnienie,
Syn Aleksandra szedł jak człowiek młody,
W powietrzu, które nagaba sumienie,
W powietrzu zwianym z przedświtem Epoki
Nowej, z mętami starej – z siarką, z solą,
Z szeptaniem kształtów nikłych jak obłoki,
Z bitw gwarem, które mają być, a bolą;
Powietrzu, które, czujesz, że się może
Zapalić wkoło, jak pomiotło Boże,
I kometami rozstrzelić – miast wiele
Zmazać, i ludzi porównać w popiele.

„Spocząć! ach, spocząć!” – serce wtedy woła,
Szukając wkoło, gdzie by się oparło:
Na piersiach czyich – lub progach kościoła
Jakiego? – wątpiąc, czy jedne umarło,
Czy wszystkie zmarły, a jedne nie zdoła! –

Noc to, w czas której ten i ów powstawa,
Nucąc lub klątwy rzucając niewczesne,
A prawda ludziom zda się jak zabawa,
Zabawa – jako strapienie bolesne:
Słowo jest ogień – milczenie jest lawa –
Jakoż szczęśliwy, kto wstawszy, gdy ciemno,
Nie dotknął liry swojej nadaremno,
Przedświtu blasków doczekał, a potem
Wytrwał i, dniowy jaw jakkolwiek szarpie,
Wytrzymał burzę, co przemija grzmotem,
I skubie tęczę – dla serca – na s z a r p i e.
Jakoż szczęśliwszy, kto nie posiał solą,
Mimo że słonych łez niemało strawił.
– Lecz nie tu koniec z uprawą i rolą.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Kto siał gorczyczne ziarno, z g o r z k n i ł, z b a w i ł:
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Gorczyczne ziarno liche i pieprzowe,
Prochowi równe, który noga zwiewa,
Lecz wyżej serca urasta, nad głowę,
I tak się staje podobieństwem drzewa,
Że ptak niebieski gniazdo na nim miewa.
   (Quidam, ks. XIII, w. 274–310)

Rzymskie czasy w aspekcie ludzkim

Rzym jako „wieczne miasto” obejmuje różne czasy symultanicznie. Jest czas „hi-
storycznie aktualny”: Domicjana czy Hadriana; są u Eichendorffa wyraźne ślady 
pamięci o czasach przedimperialnych, a bogato rozbudowana sieć wątków przed-
-Chrystusowych i innych dawniejszych występuje w Quidamie. Są też w obu utwo-
rach różnego rodzaju zapowiedzi przyszłości chrześcijańskiej Rzymu. Na pierwszym 
planie jednak pozostaje prywatne i indywidualne odczuwanie czasu przez bohate-
rów i bohaterki. 

Lucius w poemacie Eichendorffa, generał wojskowy, aktywizuje w trakcie po-
wrotu z wieloletnich walk w „Gothenland” swoją pamięć, tęsknotę i wizję dotyczą-
cą Rzymu. Przyszłość miasta chciałby widzieć w reaktywacji praw i instytucji 
czasów republikańskich (do r. 27 p.n.e.), pragnie wznowienia kultu bogiń Wenus 
i Romy, a także odrodzenia swej dawnej miłości do pięknej, biednej tancerki Julii. 
Ta w czasie nieobecności Luciusa przyjęła styl życia bogatej, niezamężnej, świato-
wej damy, otoczonej wieloma adoratorami, wśród których byli i poeci pisujący 
greckie ody, i jeden nieco starszy filozof. Lucius przeżywa rozczarowanie w stosun-
ku do Julii, paralelne do swych negatywnych przeżyć związanych z Rzymem: 
opuszcza go, poprzez popełnienie samobójstwa, przyjaciel Stephanus, zabójca 
Domicjana, i zdradza inny przyjaciel, Nerwa, który przyjmuje wieniec imperatora – 
wbrew temu, co wcześniej wspólnie ustalili. Jednak Julia, mimo licznych adorato-
rów, zachowała miłość do Luciusa; podpala swój imponujący dom na wzgórzu, 
a z tym – swoje pyszne życie, cudem odnajduje dawnego kochanka i w końcu 
umiera razem z nim, walcząc w obronie grupy rzymskich chrześcijan.

Do kategorii kobiet niezamężnych, i stąd niezależnych, zalicza się też Zofia 
z Knidos, bohaterka Norwidowskiego Quidama. Julię i Zofię wolno ująć jako ucie-
leśnienia różnego tempa przebiegu czasu w obu utworach: tancerka Julia, czarno-
włosa, smukła, wykonuje wiele giętkich, energicznych i prędkich ruchów oraz ge-
stów, co odzwierciedla „dramatyczny” charakter czasu w Luciusie. Zofia natomiast 
pod względem budowy swego imponującego ciała jest porównana do statui mar-
murowej (Quidam, ks. III, w. 41–52), a jej ruchy i gesty są przeważnie celowo zwal-
niane, w kontraście do nierzadkich sygnałów zniecierpliwienia czy ekstazy; w od-
różnieniu od ciągle biegającej Julii kroczy dostojnie, a coraz częściej raczej leży 
w łóżku. Dobitnie to uwydatnia ciągnący się, antydramatyczny przebieg czasu 
w Quidamie. Postać poetessy i hetery Zofii jest też pod jeszcze innym, ważniejszym 
względem ucieleśnieniem konstrukcji czasowej poematu, gdyż asocjacyjnie sięga 
wstecz o kilka stuleci: do greckiej antyczności przedklasycznej (Safona, Korynna) 
oraz klasycznej. Jej pochodzenie z Knidos odsyła do połowy IV w. p.n.e., kiedy 
powstała tam słynna świątynia z rzeźbą Afrodyty dłuta Praksytelesa, ale przywo-
ływana jest też implicite pamięć o rabowaniu i burzeniu świątyń oraz rozbijaniu 
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posągów w czasie podboju Grecji przez Rzymian (także o zniszczeniu Koryntu przez 
wojska Luciusa Mummiusa w r. 146 p.n.e.):

Pod tymi laury, których liść szeroki
Lamp różnofarbnych złamały promienie,
Szaty ją wiewne tulą jak obłoki
I układają na ciche kamienie –
Z rzeźbą ich łącząc tak żywą naturę,
Jak rzeźba wpaja się w architekturę.
Zaiste, odłam to jakiejś świątyni,
Gdzieś barbarzyńskim roztartej obuchem –
Nikt zeń całości nowej nie uczyni,
Ni ją spokrewni z cudzoziemskim duchem:
Zawsze to będzie pamiątka bez-łzawa
Czegoś, co nie ma istoty ni prawa. 
   (Quidam, ks. III, w. 41–52)

Imię bohaterki, Zofia, sygnalizuje różnoraki rozwój terminu „σοφία” – zarówno 
wcześniejszy: w dziedzinie filozofii wskazując czasy od Platona aż do gnostycyzmu, 
w dziedzinie adoracji religijnej powstanie statui ku czci Mądrości, jak i późniejszy, 
kiedy w czwartym, chrześcijańskim już stuleciu zaczęło funkcjonować jako popu-
larne imię żeńskie wiążące się ze św. Zofią Rzymską 12. Podobnie jak Julia u Eichen-
dorffa, postać Zofii zawiera również elementy aluzji do kategorii licznych europej-
skich salonnières XVIII i XIX w., nie mówiąc o możliwych odniesieniach do kon-
kretnych osób znanych autorowi. 

Sprawy miłosne obu femmes fatales wykazują aspekty wyraźnie łączące się 
z koncepcją czasu u obu poetów, której wspólną cechą jest idea epoki chrześcijań-
skiej, wywijającej się z kontekstu antyczności. Pyszna i bogata tancerka Julia 
przeżywa swe fantazje erotyczne „po pogańsku”, wśród tłumu adoratorów, ale nie 
może zapomnieć o dawnej miłości do Luciusa. Chcąc ją odzyskać, posługuje się 
magią starej powierniczki i czarownicy. Lecz wszelkie próby zastosowania w tym 
celu czarów zostają udaremnione przez obecność Guidona, młodziutkiego chrze-
ścijańskiego pazia Luciusa. Zdesperowana Julia w końcu podpala swój pyszny dom 
i idzie za Luciusem; wraz z nim przeżywa przez krótki czas miłość w duchu chrze-
ścijańskim.

Bardziej złożone są koleje losu Norwidowskiej Zofii. Greczynka jest uwikłana 
w trzy modele miłości, bardzo różne pod względem historyczno-kulturowym. Żyje 
samodzielnie, ale w wolnym związku z filozofem Artemidorem, jako jego hetera, 
czyli w ramach klasycznej cywilizacji greckiej. Bohaterkę wyprowadza z równowa-
gi spotkanie z synem Aleksandra, który chciałby ją kochać po chrześcijańsku. 
W pewnym momencie proponuje jej swe brutalnie pogańskie fawory prominent 
rzymski Lucius Pomponius Pulcher – karykaturalna postać o nacechowanym ironią 
nazwisku – który jednocześnie wiąże się z młodziutką artystką cyrkową Elektrą-
-Diwą, przyszłą morderczynią Zofii. W ostatnich chwilach jej życia zachodzi wyraź-
na zmiana w miłości Artemidora do niej: między umierającą Zofią a filozofem, 
skazanym na banicję, pojawia się prawdziwe wzajemne zrozumienie, oparte na 

12 Zob. na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Zofia (data dostępu: 12 VII 
2021).
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wartościach i ideach kultury starogreckiej, a także na, chrześcijańskiej już, rezy-
gnacji Artemidora z dawnego egoizmu. 

Śmierć jako indywidualny koniec konkretnego ludzkiego czasu ziemskiego 
występuje kilkakrotnie w obu utworach. U Eichendorffa śmierci mają, oprócz me-
tafizycznej wagi, charakter dramatyczny. Gwałtownie umiera na oczach tłumów 
w cyrku rzymskim, od ataku głodnego tygrysa, piękny młody chrześcijanin; jego 
ojciec, świadek sceny, nosi imię Stephanus, tak jak pierwszy męczennik chrześci-
jaństwa. Stephanus (w poemacie przywódca wojskowy, jak Lucius i Nerwa) dosta-
je się do imperatora Domicjana, którego obwinia o tę śmierć, i zabija go, po czym 
kończy ze sobą za pomocą własnego miecza. Obie te śmierci odsyłają do okresu 
pogaństwa rzymskiego. Natomiast śmierć Luciusa i Julii ma charakter finału już 
nie dramatu, lecz opery chrześcijańskiej, o tryumfującej nucie przyszłościowej. 
Zrozpaczony po zdradzie przyjaciela Nerwy, pozwala Lucius chłopcu Guidonowi 
prowadzić się poza obręb murów miejskich, gdzie trafi na grupę chrześcijan prze-
śladowanych przez mścicieli mordu na Domicjanie. U chrześcijan szuka rzymski 
rycerz wewnętrznej nowej ojczyzny i bije się w ich obronie aż do śmierci, co stano-
wi zapowiedź przyszłego zwycięstwa chrześcijaństwa:

„Christus, Du hast gesiegt! In qualm’gen 
Flammen

Brach, wo ich sie gefaßt, mir über’m Haupt

Die faule, wurmzerfreßne Welt zusammen:
Ein Stamm, vom gift’gen Hauch der Zeit entlaubt,
Hab’ ich fortan kein Vaterland hienieden,
Nimm Du mich auf in Deines Reiches Frieden!”

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

Da sah man atemlos auf einmal dringen
Durch das Gewühl ein wunderschönes Weib,
Die Locken flatterten wie Adlerschwingen
Um’s Haupt ihr, sie umklammert seinen Leib,
Um vor der Pfeile wirren Todesblitzen
Mit ihrer Brust die seinige zu schützen.

„Du, Julia” rief erstaunt der Todeswunde,
„Horch, Glockenklänge gehen durch die Luft,
Versinkend dämmert schon um mich die Runde,
Ist’s Abend denn? ich spüre Morgenduft –
Wer ruft mich da? – O göttliches Erbarmen –
Ich heb’ dich mit empor in meinen Armen!”

Darauf durchbohrt von zahllosen Geschossen,
Mit einem Arm noch fechtend auf den Knieen
Und mit dem andern fest die Braut umschlossen,
Sank er, und Julia sterbend über ihn,
So beide in dem Ernst der letzten Stunde
Barmherzig noch vereint zu ew’gem Bunde.

[„Chrystusie, Ty zwyciężyłeś! W dymach 
i płomieniach

Zawalił się tam, gdzie go chwytałem, nad mą 
głową

Zgniły, robakami przeżarty świat:
Pień pozbawiony liści przez trujący oddech czasu,
Jestem odtąd bez ojczyzny na tym padole,
Przyjmij mnie do ciszy Twojego królestwa!”

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

Wtem ujrzeć można było cudownie piękną kobietę,
Jak się przepychała przez tłumy,
Loki jej trzepotały jak orle skrzydła
Wokół głowy, objęła jego ciało, 
Broniąc go swą piersią
Od gęstych błyskawic śmiertelnych strzał.

„Ty, Julio” wołał w zdumieniu śmiertelnie zraniony, 
„Słuchaj, dźwięki dzwonów płyną w powietrzu, 
Mroczne i nikłe są mi już widnokręgi,
Czyż wieczór już? czuję oddech poranka –
Kto tam mnie woła? – O Boskie miłosierdzie –
Podniosę cię w moich ramionach!”

Wnet przeszyty strzałami bez liku,
Na kolanach, jeszcze walczył jedną ręką,
A drugą mocno trzymał narzeczoną,
I padł, a przy nim umierała Julia, 
Tak oboje w powadze ostatniej godziny
Złączeni miłosiernie w wiecznym związku.]

(Lucius, ks. XI, s. 709–710)

Lucius i Julia, po synu Stephanusa, występują w finale poematu Eichendorffa 
jako kolejni męczennicy chrześcijaństwa – jako rycerz, walczący mieczem bohater 
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nowo przyjętej wiary, wraz z odzyskaną narzeczoną Julią, umierającą w tej samej 
glorii.

Zamiast tak wyrazistego finału jak w utworze niemieckiego weterana roman-
tyzmu otrzymujemy u nieposłusznego ucznia polskich romantyków zagadkowy opis 
dwu jednoczesnych, ale nie wspólnych pogrzebów pod oślepiającym blaskiem 
słońca porannego na pustym polu koło Porta Appia: spopielenia ciała Greczynki 
Zofii oraz złożenia do grobu w tufie ciała Żyda Jazona. Groteskowymi świadkami 
obu pogrzebów stają się Rzymianie Lucius Pomponius Pulcher i florus. Nieobec-
nością „świeci” natomiast trup syna Aleksandra, niedoszłego kandydata na chrze-
ścijanina. Cała ta scena zdaje się ilustrować myśl autora z przedmowy do Quidama 
na temat naszej cywilizacji, która „składa się z nabytków wiedzy i z r a e l s k i e j  – 
g r e c k i e j  – r z y m s k i e j” i której „łono [...] chrześcijańskie” jeszcze „tryumfalnie 
[nie] rozbłysło” 13. 

Śmierci tych trzech postaci są uszeregowane nie według linii wschodzącej, jak 
u Eichendorffa, lecz schodzącej – z punktu widzenia treści religijnej: po okrutnej 
śmierci syna Aleksandra, najbardziej zbliżonej do chrześcijańskiego męczeństwa, 
następuje letalny zawał starego Żyda Jazona, a potem umieranie Greczynki Zofii, 
otrutej przez rywalkę domniemanym lekarstwem.

W odróżnieniu od Luciusa, w godzinie przedśmiertnej przeżywającego euforię 
obronnej walki, śmierć syna Aleksandra w Quidamie poprzedzają uczucia głębo-
kiego rozczarowania po bardzo nieudanej ostatniej wizycie u ukochanej Zofii i po 
również nieudanym kontakcie z Barchobem, o którym Epirczyk nie wie, że jest 
jedynie sobowtórem przyjaciela. Przeżywa atak depresji i zniechęcenia do życia, 
zanim na targowisku mięsnym przypadkowo wdaje się w konflikt z agresywnym 
nożownikiem, uczestnikiem dziwnego rytuału „złotego byka”, i zostaje w końcu 
przezeń zabity. W poemacie Norwida grupa dokonująca tego rytuału przy wykorzy-
staniu niepohamowanego byka o złoconych rogach ma cechy pogańsko-religijne, 
bo prowadzi ją „kapłan”, i jednocześnie jednostki zbrojnej pod komendą przywód-
cy. Rytuał taki może istniał faktycznie w starożytnym Rzymie, ale narzuca się 
przypuszczenie, że autor go poznał jako „promenade du bœuf gras” w Paryżu czy 
w jakimś innym miejscu we francji lub Włoszech, gdzie był odprawiany przez cechy 
rzeźników i miał charakter ludowo-karnawałowy 14. Mimo atmosfery grozy i terroru, 
którą w poemacie szerzy „złoty byk”, nie sposób odmówić całej tej scenie także 
i pewnego kolorytu karnawałowego. Więc umiera syn Aleksandra w sposób szcze-
gólnie niegodny. Nadają tej sytuacji post festum charakter męczeństwa chrześci-
jańskiego bezimienny kaznodzieja-ogrodnik, który wygłasza nad świeżym trupem 
kazanie w stylu św. Pawła, sam padając ofiarą tajnych prześladowców – oraz ko-
mentarz narratora. Ukazuje on trupa we wspaniałym blasku rzucanym przez za-
chodzące słońce, ułożonego na płycie kamiennej, która służy jako waga targowa 

13 C. N o r w i d, Do Z. K. Wyjątek z listu. W: Pisma wszystkie, t. 3, s. 80.
14 Zob. Bœuf Gras. Na stronie: https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C5%93uf_Gras#cite_note-3, przy-

pis 14: M. V a u v e r t, Les Bœufs gras [archive]. „L’Univers illustré”, 27 février 1858, p. 135, 
3e colonne (data dostępu: 12 VII 2021). – Les Bœufs gras. „Le Monde illustré” 1858, nr z 27 II. Na 
stronie: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6225934p/f7.item.r (data dostępu: 12 VII 2021).
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i nosi napis „lapis martyrum”. Nikt z ludzi znających syna Aleksandra nie dowia-
duje się o fakcie i okolicznościach tej gorzkiej śmierci.

Następna, XXV księga kończy się śmiercią starego Żyda Jazona, jednej ze 
szczególnie ważnych postaci poematu, która nie ma paraleli z nikim z utworu 
Eichendorffa. Liczne są asocjacje czasowe związane z tym mędrcem; jego imię „Ja-
zon” odsyła daleko wstecz do starogreckiej mitologii, a także do Starego Testamen-
tu, gdyż „Jazon” służy jako hellenistyczny ekwiwalent imienia hebrajskiego Joszue, 
które w Nowym Testamencie przekształca się w imię „Jezus”. W kontakcie z filozo-
fem Artemidorem, późną kopią Platona, odgrywa Jazon rolę uszczypliwego Sokra-
tesa. Jako Żyd prefiguruje pewne XIX-wieczne osobistości, a jako tajny organizator 
powstania żydowskiego – niektórych polskich oraz niepolskich reprezentantów idei 
powstania i rewolucji. We wspomnianej księdze Jazon przeżywa wizytę posła opo-
wiadającego o zwycięstwach walczącej Palestyny, a potem pojawienie się oddziału 
liktorów rzymskich, którzy nakazem cesarskim chcą go wypędzić z jego domostwa. 
Umierając, stary rabin ma wizję Golgoty:

Mistrz Jazon, słowa te słysząc, wzniósł rękę 
I popychany żołnierstwa poskokiem, 
Wołał: „Coś w wietrze czuję – jakby m ę k ę 
C z ł o w i e k a  – k r z y ż e  – p o d  c i ę ż k i m  o b ł o k i e m, 
P r z y  J e r u z a l e m  – n a  T r u p i c h - G ł ó w  G ó r z e” – 
I padł, po piaskiem zasłanym marmurze 
Skroniami miecąc gałązki oliwne,
Co zdały mu się uwieńczać siwiznę. 
   (Quidam, ks. XXV, w. 248–255)

Wątek chrześcijański w słowach konającego Żyda i pozory wieńca na jego si-
wiźnie wywołują paradoksalne asocjacje z chrześcijańską śmiercią męczeńską.

Jedynie trzecia śmierć, Zofii z Knidos, już tu wspomniana, wiąże się z wątkiem 
miłości, nabierającej jakby ducha chrześcijańskiego. Nie ma jednak sensu porów-
nywanie sceny miłości między filozofem greckim a poetessą w ostatnim momencie 
jej życia z finałem historii Luciusa i Julii u Eichendorffa.

Aluzje do współczesności autorów obu poematów 

To, co w poprzednich rozdziałach zaproponowano jako poetycką koncepcję czasu 
w omawianych utworach Eichendorffa i Norwida, obejmuje różne możliwości uwzględ-
nienia ich XIX-wiecznej współczesności. Obaj stworzyli w swych poematach, za-
wartą w nich implicite i zbliżoną, choć niezbyt ściśle, paralelę między poruszanymi 
tam kwestiami krytycznego stanu antycznej cywilizacji i rzymskiego chrześcijaństwa 
a wizją cywilizacji i chrześcijaństwa w świecie współczesnym obu autorom. Ta 
paralela czy alegoria poetycko-historiozoficzna obejmuje aspekty zarówno ogólne, 
publiczne, jak i prywatne, indywidualne. 

Dość przejrzysta w paru zasadniczych wątkach jest alegoryczna paralela mię- 
dzy „rycerskim” rzymskim generałem Luciusem a autorem jako wysłużonym człon-
kiem „rycerskiej” arystokracji śląskiej i byłym pruskim porucznikiem wojen napo-
leońskich: i Lucius, i baron stracili dawny radosny optymizm co do możliwości 
politycznego oraz moralnego uzdrowienia ich ojczyzn i otwierają się dla „wyzwoleń-
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czej” idei chrześcijaństwa. Wracając po latach walki na obczyźnie, Lucius marzy 
o przywróceniu tradycyjnym republikańskim instytucjom rzymskim dawnych praw 
i wpływów w miejsce swawoli imperatorów wybranych przez przypadkowe grupy 
wojskowe 15. Sam odmawia przyjęcia z rąk wojska wieńca imperatorskiego 16. Jest 
w tym detalu dwuznaczna aluzja do niemieckiej współczesności XIX-wiecznej. 
Z jednej strony bowiem scena ta przywołuje słynny nieprzyjemny gest pruskiego 
króla fryderyka Wilhelma IV, który w 1848 r. odmówił przyjęcia niemieckiej koro-
ny cesarskiej zaproponowanej mu przez rewolucyjny parlament ogólnoniemiecki, 
frankfurckie Zgromadzenie Narodowe 17. Lecz, z drugiej strony, przypomina da-
remne marzenia konstytucyjne pruskich oficerów wracających z walk wyzwoleńczych 
przeciwko Napoleonowi, wśród których znalazł się w latach 1813–1815 sam poeta; 
powszechne było niezadowolenie z łamania obietnic króla fryderyka Wilhelma III 
dotyczących wprowadzenia pruskiej konstytucji 18. Nie świadczy o zachwycie ślą-
skiego barona pruską monarchią także zachowanie dwu wojskowych przyjaciół 
Luciusa: jeden z nich, Stephanus, zabija imperatora Domicjana w akcie zemsty za 
uśmiercenie syna chrześcijanina, a drugi, Nerwa, przedtem też „konstytucjonalista” 
jak Lucius, korzysta z okazji i pozwala wojsku ogłosić siebie imperatorem. Wszyst-
ko to wynika jednak implicite z narracji podmiotu autorskiego, który w myśl lite-
rackich mód owego czasu (biedermeier) sam kryje się za kotarami swych wierszy 
i swej opowieści.

Natomiast autor Quidama uobecnia się na różne sposoby, m.in. także w nie-
rzadkich wcale dygresjach odautorskich:

Rzym w estetyce był już, jak za wiele
Wieków Galowie w błotach swych być mają,
Albo Anglowie – gdy przypuszczę śmiele,
Że ci na przykład świata ster trzymają,
I tworzą sobie Rzymy jakie nowe,
I smak, i piękność wedle siebie głoszą,
Nie dramatyczną – lecz bóstwo jałowe,
W którym nie chodzą żywi – które noszą
Jak fasces – słowem coś, co jest niezdrowe.
   (Quidam, ks. X, w. 74–82)

Ale szczególnie obecny jest w wielu konkretnych opisach miasta i życia jego 
mieszkańców, z których to opisów przezierają wrażenia XIX-wieczne; dowodziłoby 
to, że Norwid poznał Rzym dogłębnie w trakcie paroletniego tam pobytu. Swoją 

15 Zob. E i c h e n d o r f f, Lucius, ks. IV, s. 685: „Gedenk, was in der Fremde wir beschworen: [...] vom 
Leben scheiden” (parafraza: „Lucius przypomina Stephanusowi wspólne z Nerwą plany przywró-
cenia w Rzymie cnót republikańskich”).

16 Zob. ibidem, ks. IX, s. 792: „Da brach er selber durch die wüsten Haufen [...]. Was Roma’s Bürger 
und Senat beschließen” (parafraza: „Scena przedstawiająca lud ogłaszający Luciusa imperatorem 
oraz jego odmowę w duchu republikanizmu”).

17 Zob. f. H e r r e, Friedrich Wilhelm IV. Der andere Preußenkönig. Gernach 2007, s. 127. – I. M i e c k, 
Preußen von 1807–1850. Reformen. Restauration und Revolution. W zb.: Handbuch der preußischen 
Geschichte. Hrsg. O. B ü s c h. T. 2: Das 19. Jahrhundert und große Themen der Geschichte Preu-
ßens. Berlin 1992, s. 233.

18 Dopiero jego następca, fryderyk Wilhelm IV, „narzucił” swemu państwu po upadku rewolucji 
1848 r. półliberalną konstytucję.
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autorską „obecność” przejawia także w kunsztownie ukrytych aluzjach do własnej 
współczesności, np. w charakteryzowaniu akcji wojska rzymskiego, tajnej policji 
i szpiegów ulicznych; przemawia tu świadek różnych XIX-wiecznych modeli państwa 
policyjnego: od Kongresówki za namiestnika Paskiewicza, przez Berlin, po francję 
Napoleona III. Jakże nie dostrzec odbicia sytuacji Europy po kongresie wiedeńskim 
w opisie hadriańskiego Rzymu w Quidamie: odbicia czasu długofalowego pokoju, 
który uwieczniał niewolę Polski, a przetrwał różne próby rewolucji, w tym greckiej 
w latach 1821–1828, rosyjskiej w 1825 r., belgijskiej, francuskiej i polskiej w 1830 r. 
oraz międzynarodowej (francuskiej, irlandzkiej, niemieckiej, polskiej i węgierskiej) 
w 1848 roku. Dlatego wątku powstania żydowskiego nie można łatwo i gładko 
przyjąć jako alegorii czy aluzji wyłącznie do XIX-wiecznych powstań polskich, gdyż 
cała ówczesna cywilizacja europejska doprowadziła także do wielu innych, niepol- 
skich insurekcji.

Wspaniała karykatura osoby imperatora „Adriana” w księdze XIX Quidama – 
kończąca się obszerną dygresją odautorską (w. 152–171) – nie odnosi się do kogoś 
szczególnego spośród władców współczesnych autorowi. Co prawda, pojawia się 
tam słowo „car”, ale jakże ta karykatura jest odmienna od wizerunku Mikołaja 
Pawłowicza w Ustępie Mickiewicza. Nie zawiera także bliższego podobieństwa ani 
do Napoleona III, ani do gadatliwego i otaczanego świetnymi umysłami fryderyka 
Wilhelma IV, romantyka na tronie pruskim. Lecz w każdego z nich uderza Norwi-
dowski portret despoty, podupadłego pod względem ciała, duszy i głowy. 

Aluzje do siebie samego autor podawał w wyjątkowo pośredni sposób, często 
raczej zacierając ślady. Miał widocznie na celu utrudnić (nie: uniemożliwić) zbyt 
szybkie i jednostronne odkodowanie swych postaci w jakimkolwiek kierunku. Dbał 
starannie o to, aby w jego bohaterze zdecydowanie przeważały przymioty prawie 
idealnego, ponadnarodowego młodego człowieka nad skromniejszym zespołem 
ukrytych cech autobiograficznych i etnicznych. Przy tym granica między tymi ze-
społami jest czasami płynna. Syn Aleksandra stanowi przykład egzystencji ponadet-
nicznej – jako cives romanus, przybywający z podbitej prowincji, Epiru, jest pocho-
dzenia mieszanego, ilirskiego i greckiego, a porusza się w Rzymie swobodnie wśród 
kilku grup: Rzymian, Greków, Żydów, sympatyzuje z chrześcijanami. Wszystkie te 
cechy mogą być rozumiane też jako alegoryczne aluzje do biografii autora, który 
uważał siebie już tylko za obywatela rzymskiego państwa papieskiego. W dodatku 
miewa Epirczyk fantazmatyczne wizje i przeczucia odnoszące się do cierpiącej Pol-
ski, autorowi współczesnej. Co do gwałtownej śmierci syna Aleksandra: nie wątpię, 
że odbija się w tym jakoś fatalny dla młodego Norwida konflikt z dotychczasowymi 
mentorami Krasińskim i Cieszkowskim – ale czy ten aspekt rzeczywiście wszedł 
w strukturę znaczeniową poematu? Jeżeli już, to w daleko mniejszym stopniu niż 
ostra krytyka antycznego i współczesnego społeczeństwa oraz koncepcja cierpienia 
i ofiary w duchu św. Pawła. Warto też pomyśleć o jeszcze innym rozumieniu tej 
śmierci – jako śmierci autora, którego Norwid tworzy i którego tekst przeżywa. 

Uwagi końcowe

Studia porównawcze mają obok zalet też pewne wady. Wykrywając wspólną bazę 
dwu przedmiotów, na której opierają się i kontrasty, i podobieństwa, traci się tro-
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chę z oczu to, co nie składa się na ową bazę lub mieści się w niej tylko z trudem. 
Była już mowa o bezsensie zestawiania finalnej miłości Luciusa i Julii z przed-
śmiertną miłością Zofii i Artemidora – mimo wspólnego kolorytu chrześcijańskiego. 
Nie dało się porównać Eichendorffowskiego portretu Domicjana z karykaturą Nor-
widowskiego Adriana ani męskich przyjaźni generałów Luciusa, Stephanusa i Ner-
wy z niemieckiego poematu z trudną relacją między filozofami Artemidorem a Ja-
zonem w Quidamie, nie mówiąc o krótkiej przyjaźni syna Aleksandra i Barchoba. 
Nie ma u Eichendorffa ekwiwalentu rzymskich grup mniejszościowych, które 
u Norwida są na pierwszym planie. Uprzywilejowanie aspektów związanych z pro-
blematyką czasu zepchnęło na margines ciekawą skądinąd kwestię kilkutekstowo-
ści każdego z dwu poematów: u Niemca mamy poza główną narracją kilka wtrętów 
w kształcie liryków czy ludowego śpiewu chrześcijańskiego, u Polaka – m.in. dwa 
wiersze Zofii, rękopis syna Aleksandra, który dostaje się do jej rąk, oraz fragmenty 
z dziennika epirskiego poety i myśliciela, czasem nawet zastępujące główną narra-
cję, oraz – last but not least – dość liczne dygresje odautorskie. Ale akurat ta spra-
wa potwierdza to, co w trakcie dotychczasowego wywodu było dane do zrozumienia: 
Lucius Eichendorffa odpowiada literackiej modzie lat pięćdziesiątych XIX w. pewnym 
przyhamowaniem wybujałości romantyzmu, podczas gdy Norwid swoimi frapują-
cymi eksperymentami w Quidamie jednak nawiązuje poniekąd do sternizmu, wów-
czas znowu aktualnego – nie mówiąc o większej bliskości z młodym wtedy realizmem 
oraz o antycypacjach zarówno impresjonizmu, jak i symbolizmu literackiego. 
Otwarte zostaje pytanie, czy kiedyś znajdzie się wspólne źródło tematyczne tych 
dwu poematów.
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to the large field of 19th century narrative poetry, they tell, each in its own way, the stories of some 
ancient world men and women impressed or unconsciously influenced by growing Christianity, and 
last but not least, their portrayal of ancient Rome contains critical commentaries on the then modern 
European (and also German or Polish) political and social realities. 
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1

Quidam, długi poemat Cypriana Norwida o Rzymie czasów cesarza Hadriana, za-
czyna się od epizodu brzemiennego w akcenty autobiograficzne. Z jednej z zacofa-
nych prowincji imperium, przeżywającego szczytowy okres rozkwitu, młody człowiek 
„mieszanej” krwi przypływa stakiem do Puteoli, portu nad włoskim brzegiem Ad-
riatyku: „Grek był, lecz matki ród się wiódł z Iliru” (PW-3 81) 1. Młody przybysz 
z obszaru obecnie znanego pod nazwą Bałkanów dołącza do „konnej i gwarnej [...] 
karawany” (PW-3 81) i po kilku dniach trafia do stolicy starożytnego świata. „Syn 
Aleksandra z Epiru” (nigdzie w poemacie nie dowiadujemy się, jak miał on na imię), 
żądny wiedzy i ambitny, stopniowo poznaje intelektualną i artystyczną śmietankę 
Wiecznego Miasta, wprawia się w sztuce i nauce (u greckiego filozofa Artemidora), 
zakochuje się w pięknej i utalentowanej „improwizatorce” Zofii z Knidos, ostatniej 
(według Artemidora) przedstawicielce starożytnej Hellady, pozbawionej może ener-
gii, ale wciąż jeszcze uroczej 2. Zofia oczarowuje nie tylko syna Aleksandra, lecz 
także samych Rzymian, potomków rzymskiego wodza Lucjusza Mummiusza, który 
w roku 146 p.n.e. zrównał Korynt z ziemią 3. Skomplikowana relacja między Gre- 
cją a Rzymem, na którą składają się zarówno ucisk, jak i fascynacja, jest jednym 
z głównych tematów Quidama. Zmieniający się w miarę upływu czasu stosunek 
Rzymian do Grecji wyraża najlepiej – w rozmowie z Koryntczykiem Artemidorem – 
sam cesarz Hadrian:

1 W ten sposób odsyłam do Pism wszystkich C. N o r w i d a  (Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwa-
gami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 1–11. Warszawa 1971–1976). Ponadto używam 
skrótu T = A. T h i e r r y, Tableau de l’Empire Romain depuis la fondation de Rome jusqu’à la fin 
du gouvernement impérial en Occident. Paris 1862. Pierwsza liczba po łączniku oznacza numer 
tomu, a następne – stronice. 

2 Zofia z Knidos trochę przypomina bohaterkę epopei prozą Les Martyres f. R. Chateaubrianda, 
Cymodocée, która jest późną potomkinią Homera (akcja tego poematu rozgrywa się na początku 
III wieku n.e.) i śpiewem stara się ożywić pogańską przeszłość.

3 O zburzeniu Koryntu zob. wiersz C. N o r w i d a  Profan z poematu Wita-Stosa pamięci estetycznych 
zarysów siedem (PW-3 533–534). 
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„Hellada! – wy ją znacie, tak, z narowu,
Jam odgadł – ja ją podnoszę i leczę.”
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
„Grecji ja uczę ludy: od Eufratu
Aż do Brytańskiej wyspy – ja to starą
Helladę dzisiaj pokazuję światu!” –

„P r z e z  n i ą  j e s t  ś w i a t ł o” – Koryntczyk rzekł z wiarą. [PW-3 182]

Właśnie na linii dziejowych napięć zachodzących między różnymi kultura- 
mi poemat (według samego autora „przypowieść”) nabiera znaczeń dodatkowych, 
które przekładają się na ocenę współczesnych Norwidowi procesów cywilizacyjnych. 
Owe znaczenia są jednak zwykle zaszyfrowane – wynikają z analogii. „Młodzian z Epi-
ru” utrzymuje np. stosunki z żydowską społecznością Rzymu, a zwłaszcza z otoczo-
nym aurą tajemniczości Magiem Jazonem 4. Grupa uczniów Maga szykuje inspiro-
wane sekretnie przez niego nowe powstanie w Judei. Jeden z nich, Barchob (Bar 
Kochba, „syn Gwiazdy”), w którym Mag rozpoznał przyszłego mesjasza, będzie 
przywódcą tego ostatniego żydowskiego zrywu „narodowego”. Można przypuszczać, 
że do pewnego stopnia ów wątek odzwierciedla specyficznie polskie spory toczące 
się wokół tematu utraty niepodległości i stanowi komentarz do ówczesnych dysku-
sji o sposobach jej odzyskania 5. W chwili przedśmiertnej Mag Jazon staje się świad-
kiem ukrzyżowania Chrystusa, przy czym u Norwida wizja ta jest – inaczej niż 
w przypadku Mickiewiczowskiego mesjanizmu – pozbawiona akcentów „narodowych”. 

Paradoksem (choć zapewne pozornym) wydaje się zakulisowa obecność wy-
znawców Chrystusa w poemacie. Są oni – z wyjątkiem monologu ogrodnika po 
zabójstwie młodzieńca z Epiru – pokazywani z zewnątrz, zwłaszcza z perspektywy 
syna Aleksandra, poszukiwacza mądrości. Może to dziwić ze względu na istotną 
rolę, jaką odgrywa w tym utworze chrześcijaństwo. W chrześcijańskiej historii 
zbawienia okres Hadriana nabiera charakteru przełomowego, choć protagoniści 
poematu nie są tego w pełni świadomi – w najlepszym wypadku ów przełom prze-
czuwają. Szczególną zaś zdolność przeczucia ma młodzieniec z Epiru, którego 
w porównaniu z innymi postaciami cechuje niedookreśloność duchowa, wahanie 
się między różnymi tradycjami i kulturami 6. Rzymscy chrześcijanie gromadzą się 
jeszcze w katakumbach, lecz ich wiara promieniuje już na otoczenie. Rozterki syna 
Aleksandra pokazują, że tylko ofiarne naśladowanie Chrystusa, „Boga-człowieka”, 
może napełnić jego własne życie sensem, choć aż do końca poematu błąka się on 
omackiem wśród ulic i gmachów, które są rzeczywiste, ale którym brakuje odnie-
sienia do czegoś innego niż one same. Miejsca te wydają się kulisami spektaklu 
z bezpowrotnie minionej przeszłości, powierzchnią bez głębi. 

4 Badacze dostrzegli jego podobieństwo do A. Mickiewicza, a może także do A. Towiańskiego; Norwid, 
porównując Maga Jazona z Artemidorem, przeciwstawia „uroczystość” pierwszego z nich „wznio-
słości” drugiego (PW-3 128).

5 Wielokrotnie zwracano uwagę na relację między wizerunkiem Żydów w poemacie a polską tradycją 
powstańczą i emigracyjną. Niedawno przypomniał ten kontekst R. f i e g u t h  (Zaproszenie do 
„Quidama”. Portret poematu Cypriana Norwida. Kraków 2014, s. 27): „Rzeczników idei powstania, 
w tym Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, prefigurują w poemacie Żydzi”. 

6 f i e g u t h  (ibidem, s. 78) pisze, że syn Aleksandra odgrywa częściej rolę „widzącego innych niż 
widzianego przez innych”. Wydaje się, że właśnie dlatego blisko mu do „autora-naratora”. 
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Tylko sami Rzymianie, a zwłaszcza część arystokratów (np. Lucius Pomponius), 
którzy przede wszystkim oddają się zabawom (sztuka i filozofia są dla nich również 
rozrywką 7), zadowalają się ową barwną powierzchnią życia, dziwnie kontrastującą 
z bielą wiecznie kopiowanych popiersi Hadriana. W odróżnieniu od syna Aleksan-
dra (świadczą o tym rymowane notatki z jego dziennika), rodowici mieszkańcy 
Wiecznego Miasta nie zdają sobie bowiem sprawy, że rzymskie społeczeństwo nie 
jest już zdolne do dalszego rozwoju, przynajmniej nie o własnych siłach. Przypad-
kowa śmierć głównego bohatera poematu to symbol tej wewnętrznej pustki cywi-
lizacyjnej. Kiedy kapłani prowadzą świętego byka na rytualne zarżnięcie (chodzi tu 
prawdopodobnie o jedno ze wschodnich wierzeń, importowanych do Rzymu jako 
uboczny skutek podboju Egiptu i Syrii), kapłański sługa potrąca syna Aleksandra. 
Ten obezwładnia go trzymając „pod nogą” (PW-3 211). Ów żywiołowy akt samoobro-
ny przed „Kapłanem” budzi gniew zabobonnego tłumu. Interweniuje rzymska po-
licja – setnik każe młodzieńcowi puścić napastnika, ale sługa sam mu się już wyrwał 
i uderza go toporem. Śmierć ta jest więc zupełnie przypadkowa i prozaiczna. Wy-
nika z porywczego charakteru syna Aleksandra, który wcześniej skłonił go do da-
wania chleba sądzonym przez pretora chrześcijanom. Konająca ofiara doskonale 
zdaje sobie sprawę z bezsensowności owej śmierci:

Trup się po bruku przeciągnął płaszczyźnie,
Podając rękę ku niebu, jak w chwili,
Gdy naciągany łuk ci się wyśliźnie –
I rzekł: „Na targu – konać – jak w ojczyźnie
Konać – wyśmiewa się z siebie ironia”. [PW-3 211]

Nieoczekiwana śmierć syna Aleksandra nie jest zatem bohaterskim czynem 
sakralnym, świadomym oddaniem własnego życia w zamian za cudze, lecz ujawnia 
stopień zapomnienia o sacrum, jaki – mimo istnienia mnóstwa obrządków i wie-
rzeń – charakteryzuje rzymskie społeczeństwo. Zwraca na to uwagę ogrodnik, 
przygodny świadek tej sceny. Interpretuje on śmierć młodzieńca jako odwrócenie 
ofiary Abrahamowej, kiedy to w ostatniej chwili Bóg zastąpił koźlęciem Izaaka, 
mającego zginąć z ręki własnego ojca. Ironicznym kontrapunktem do tego konteks- 
tu jest wcześniejsze twierdzenie Hadriana w rozmowie z Artemidorem: cesarz uwa-
ża, że – przyczyniając się do ubóstwienia Antinousa – posunął się nawet dalej niż 
hebrajski patriarcha (PW-3 182) i uwydatnił prawdziwe znaczenie ofiary Abrahama 
(zobaczymy później, że stosunek Hadriana do religii monoteistycznych odzwiercie-
dla perspektywę XIX-wiecznej mitologii porównawczej, a także teologii krytycznej). 
Rzecz jednak w tym, że rzymski lud i „urzędnicy” religijni nie potrafią odczytać 
znaków zaszyfrowanych w rzymskiej współczesności:

[...] c o  z n a c z y  skonanie
Młodzieńca tego, kiedyś się dowiecie –
Którzy jesteście ślepi Kainanie,
Rozbijający braterstwo na świecie,
Obrazy stawiąc własnego zbłąkania

7 f i e g u t h  (ibidem, s. 123) określa tego „moralnie zdegradowanego szlachcica rzymskiego” jako 
starożytnego „dandysa” (choć raczej nie można go uznać za dandysa w sensie Baudelaire’owskim – 
obca mu jest dekadencja rozumiana jako poczucie marności czasów). 
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Czynami, z których każdy w a s  o d s ł a n i a  –
I jako scena w teatrum naucza,
Do prawd zakrytych by szukano klucza – [...] [PW-3 212]

Chodziłoby tu o nową lekturę rzeczywistości, pozwalającą dostrzec sakralny 
wymiar bycia w życiu codziennym, którego areną („teatrum”) są ulice wielkiego 
miasta, owa powierzchnia rzeczywistości. Młodzieniec z Epiru jest do pewnego 
stopnia – jako poszukiwacz mądrości – otwarty na sacrum (zastanawia się nad jego 
niedostępnością, nad pustką egzystencjalną Rzymu), ale to właśnie on ginie w kon-
frontacji ze ślepą przemocą. Ofiarność jego przypadkowej śmierci zostaje jednak 
dostrzeżona tylko przez ogrodnika, dla którego każde ludzkie istnienie jest święte, 
lecz interpretację tego chrześcijanina natychmiast odrzucają inni świadkowie in-
cydentu – Grecy, Żydzi i Rzymianie. Życie toczy się dalej. Nie ma na razie mowy 
o jego przeobrażeniu i uświęceniu.

Takie przeobrażenie mogłoby tchnąć nowego ducha w różnorodne społeczeństwo 
Wiecznego Miasta, ale w Quidamie nie dochodzi do odrodzenia Rzymu i rzymskie-
go świata. Zakończenie „przypowieści” jest ponure. Zofia z Knidos zostaje otruta 
(prawdopodobnie przez „diwę” Elektrę, kochankę Pomponiusa, zazdrosną o piękną 
Greczynkę 8). Artemidor, który staje się świadkiem śmierci Zofii („»Och! niźli pójdę 
precz – wygnaniec rzecze – / Trzebaż mi było ostatnią z Hellady/ Pożegnać pierwej? 
[...]«”. PW-3 229), musi zaś z innymi filozofami opuścić stolicę imperium, choć 
wcześniej został uhonorowany przez samego cesarza – Hadrian przyjął go w swej 
willi. Maga Jazona (również tą egzotyczą postacią interesuje się oświecony władca) 
spotyka jeszcze gorszy los. Kiedy widzi się on z posłańcem od „syna Gwiazdy” (Bar 
Kochby), rzymscy żołnierze wdzierają się do jego mieszkania. Po odczytaniu edyk-
tu wygnania przez liktora mędrzec ma wizję Męki Pańskiej. W tej samej chwili, 
popchnięty przez żołdaków, przewraca się i umiera. Banicja okazuje się wspólnym 
losem filozofów (do których zaliczano mędrców żydowskich) i chrześcijan. Zakoń-
czenie poematu opisuje dwa pogrzeby: Zofii z Knidos, której zwłoki zostają spalone 
na stosie, i Maga Jazona, pochowanego w grocie. W tym czasie Pomponius opusz-
cza Wieczne Miasto, by wziąć udział w wyścigach konnych. Kiedy mija miejsce 
owych dwóch pogrzebów, odwraca głowę od uczestniczących w nich ludzi:

„N i e  m i ę s z a j ż e  m n i e  – odparł – z  w y g n a ń c a m i ” [PW-3 231]

„P o m ó ż  g r z e ś ć  s t a r c a, o d p o z n a j  B a r c h o b a!”
– Gdy grzywy poświst i szelest klamidy
Zdawał się odrzec: „Nie znałem was – Żydy!” [PW-3 232]

Powstanie Bar Kochby miało się skończyć porażką, nie ustępującą w niczym 
katastrofie pierwszego zrywu żydowskiego, opisanego przez Józefa flawiusza (ale 
dzieje się to poza światem przedstawionym poematu, choć nie poza horyzontem 
zaprojektowanego w tekście odbiorcy idealnego).

8 Zob. PW-3 200: „»W tym mówieniu / Jest c o ś, c o  n i e  w i e m« – Elektra odrzecze / Z iskierką 
blasków niezwykłych w spojrzeniu. / Na co wręcz Lucius Pomponius: »Nie przeczę.« / I wstał, lecz 
widno było mu z tym raźniéj, / Iż czuł, że zazdrość tej aktorki drażni”. Elektra wysyła Zofii list od 
Pomponiusa (który sama napisała) i dołącza leki – rzekomo od Maga Jazona. Leki te okazują się 
zatrute. 
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Istotny element świata Quidama stanowią pospolite uczucia ludzkie, takie jak 
nuda, zazdrość, próżność i poczucie upokorzenia. Rzuca się w oczy, że prawie 
wszystkie s ą  negatywne; za jedyną ich przeciwwagę można uznać rozczarowanie – 
sentyment nieco bardziej szlachetny, zakładający wiarę w jakąś formę ideału, ale 
jednak też nieprzychylny. To właśnie owe negatywne uczucia kształtują zewnętrz-
ną akcję poematu. Zazdrosna jest nie tylko diwa Elektra, lecz także – choć inaczej – 
syn Aleksandra z Epiru. Wracając ze spotkania u Zofii, młodzieniec odczuwa rozpacz 
z powodu jej obojętności wobec niego („Czemu? – że jedno zimne go spojrzenie / 
Jak włóczni poszturch na skroś nie przebiło”. PW-3 207). Po drodze natrafia przy-
padkowo na sobowtór Barchoba (prawdziwy Barchob pojechał do Judei, gdzie 
stanął na czele powstańców). Młody Żyd oczywiście go nie rozpoznaje. Rozdrażnie-
nie tym incydentem sprawia, że reagując na przypadkowe szturchnięcie, syn Ale- 
ksandra wszczyna wspomnianą już kłótnię z jednym ze sług kapłańskich, który, 
wyrywając mu się, zabija go toporem. W tych łańcuchach przypadkowych i proza-
icznych zdarzeń nie ma wprawdzie bezpośrednich związków z sacrum („święty wół” 
reprezentuje tylko jego pozór), ale owa nieobecność sacrum w egzystencjalnym 
labiryncie, uwitym z „ludzkich [...] żywotów” (PW-3 206), nie kończy sprawy. Inaczej 
mówiąc: przestrzeń Quidama charakteryzuje się brakiem czegoś, co powinno w niej 
być i co zaznacza się poprzez swoją nieobecność (jednocześnie cały poemat daje się 
spójnie interpretować na poziomie immanencji – dotyczy to zarówno akcji, jak 
i sporów między wierzeniami oraz tradycjami kulturowymi). Poczucie braku ujaw-
nia się poprzez niewystępowanie pozytywnych stanów duszy. Przypadkowość 
śmierci protagonistów Quidama, którzy swoimi postawami wykraczają poza kon-
wencje epoki (dotyczy to zwłaszcza syna Aleksandra), świadczy nie tylko o marno-
ści tych ucywilizowanych, ale jałowych czasów, lecz także o konieczności odnowy. 

Owa odnowa nie może jednak stanowić prostej kontynuacji tego, co jest, ani – 
tym bardziej – być powrotem do przeszłości. Musi stanowić nowy początek (przy-
najmniej w sensie egzystencjalnym – nie chodzi tu bowiem o obrazoburcze prze-
czenie tradycji). Jedynym potencjalnym kandydatem mogącym przyczynić się do 
takiej odnowy jest syn Aleksandra z Epiru, poszukiwacz mądrości (Mag Jazon, 
Zofia z Knidos i Artemidor są zbyt mocno zakorzenieni w swych obumierających 
światach). Tylko on odczuwa okres panowania Hadriana nie jako schyłek czegoś, 
co kiedyś było żywe, ale coraz bardziej jałowieje (Grecja Zofii z Knidos), nie jako 
syntezę osiągnięć poprzednich epok i kultur (postawa cesarza i jego pomysł, by 
„Każdy wiek inną wyrazić budową” áPW-3 98ñ), lecz jako fazę nieokreśloności roz-
grywającą się „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem” (PW-3 89) albo też „W czas 
tajemniczej bladości księżyca” (PW-3 186). Drobiazgowe bogactwo opisów kraj- 
obrazów przesilającej się nocy, pośród których błąka się syn Aleksandra, łączy 
perspektywę narratora z równie szczegółowym przedstawieniem stanu duszy pro-
tagonisty-„Quidama”. Wieloaspektowy, składniowo złożony opis południowej nocy 
odzwierciedla jego bujną wyobraźnię, zapłodnioną przez zwątpienie o teraźniejszo-
ści (z przyczyn prywatnych i ogólnych). Z tego powodu śmierć młodzieńca z pery-
ferii imperium nabiera znamion mimowolnej ofiary. Stanowi symbol dojrzewania 
nowego pośród starego – wynik procesu dochodzenia do świadomości, ujawniają-
cego swój sens dopiero ex post. Kosztem tego przeobrażenia są rozczarowanie 
i rozpacz tych, którzy najbardziej się do niego przyczynili, zmierzając do owego celu, 
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lecz sami go już nie zobaczą. Prawda dzieje się w nich, chociaż bez ich wiedzy. Syn 
Aleksandra (i jemu podobni) mógłby wyobrazić sobie ową lepszą przyszłość, gdyby 
przeżył, ale jego wrażliwość, dzięki której wykracza poza wąską perspektywę własnej 
epoki, skazuje go na niezrozumienie przez wszystkich (nawet przez siebie samego). 

Ogrodnik, który przywołując biblijne konteksty, tłumaczy bezsens jego śmier-
ci, różni się od innych występujących w poemacie postaci – Artemidora, Zofii i Ja-
zona – tym, że właściwie nic nie wiadomo ani o jego codziennej egzystencji, ani 
o życiu wewnętrznym. Wydaje się on czymś w rodzaju deus ex machina: ma narzu-
cić czytelnikom wyższą perspektywę historii zbawienia, ale właśnie ta jego wypowiedź 
rozmija się z tym, co w poemacie najważniejsze, a mianowicie przedstawia od we-
wnątrz (o ile to możliwe) sytuację egzystencjalną człowieka tkwiącego „pomiędzy” 
dwiema określonymi rzeczywistościami, przy czym właśnie owa chwiejność okazu-
je się najbardziej realna. Wybór Norwida, by skupić się w Quidamie na postawie 
duchowej rozterki (choć sam poeta był wierzącym chrześcijaninem), jest wyjątkowo 
ciekawym eksperymentem egzystencjalnym, pozwalającym połączyć świat przed-
stawiony poematu ze współczesnym autorowi światem, który w odczuciu bardziej 
wrażliwych rówieśników Norwida odznaczał się podobną chwiejnością. 

2

Rzymski poemat Norwida należy do licznej rodziny XIX-wiecznych tekstów euro-
pejskich opowiadających o cesarskim okresie starożytności rzymskiej. Tematyka 
ta fascynowała twórców tak różnych jak françois René Chateaubriand (Les Mar-
tyres) 9, Joseph von Eichendorff (Lucius) 10, Apołłon Nikołajewicz Majkow (Tri smier-
ti, Dwa mira), Charles Leconte de Lisle (i w ogóle przedstawiciele francuskiego 
parnasizmu), Walter Pater (Mariusz epikurejczyk), a przede wszystkim – w polskim 
romantyzmie – Zygmunt Krasiński, którego dramat Irydion stanowi mimo znacznych 
różnic (ale może właśnie o to chodziło) najbliższy kontekst Quidama 11. Sytuacja 
Żydów w Rzymie była zaś tematem powieści Elizy Orzeszkowej Mirtala, napisanej 
kilka lat po śmierci Norwida i zakończonej obrazem swoistego pogromu 12. Można 
by wymienić wiele innych – dziś często zupełnie zapomnianych – utworów XIX-
-wiecznych nawiązujących do epoki cesarstwa w dziejach Rzymu. 

Wszystkie te dzieła mają jedną cechę wspólną; stanowią pośredni, mniej lub 
bardziej świadomy komentarz do czasów, w których powstały. Pod tym względem 
poemat Norwida („przypowieść” według samego autora) odróżnia się jednak znacz-
nie od innych współczesnych przedstawień imperialnej stolicy. Główną przyczyną 
tej odmienności jest sytuacja narracyjna, a zwłaszcza fokalizacja. Czytelnik Quida-
ma patrzy na zdarzenia i miejskie krajobrazy z rozmaitych perspektyw, ale punkt 

  9 E. f e l i k s i a k  (Norwidowe „Quidam”, czyli przypowieść o ludziach i kamieniach. „Studia Norwi-
diana” t.  26 á2008ñ, s. 32) wspomina o znaczeniu najbardziej znanego dzieła Chateaubrianda Le 
Génie du christianisme.

10 Zob. f i e g u t h, op. cit., s. 232.
11 Zob. ibidem, s. 281–286.
12 Ważnym kontekstem powieści Orzeszkowej były rozruchy antyżydowskie po zabójstwie cara Ale- 

ksandra II, gdy w Warszawie doszło do pogromu.
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widzenia syna Aleksandra wydaje się uprzywilejowany. Jego monologi wewnętrzne 
przechodzą na ogół płynnie w refleksję odautorską (i vice versa), przy czym narra-
tor wydaje się alter ego protagonisty 13, choć znacznie więcej od niego wie. Nie 
można wprawdzie uznać go za narratora wszechwiedzącego – bo to sam czytelnik, 
odpowiednik zaprojektowanego autora „wirtualnego” po stronie odbioru tekstu, 
musi rozpoznać relację między przypadkową śmiercią syna Aleksandra a „ekonomią 
zbawienia”. Jedynym sposobem, w jaki może tego dokonać, jest utożsamienie się 
z poczuciem zagubienia nurtującym młodzieńca z Epiru. Spróbujmy ustalić egzy-
stencjalne warunki jego światoodczucia. 

Dla syna Aleksandra horyzont bycia jest zasłonięty przez determinizm, który 
zdaje się określać przyszłość Rzymu. Inaczej mówiąc: imperium za czasów Ha- 
driana to z punktu widzenia mieszkańców wieczna teraźniejszość, pozbawiona 
przyszłości w sensie wszelkich zmian jakościowych (czy raczej: skoków w sensie 
Kierkegaardowskim). Jako „wieczna teraźniejszość” stanowi ono doskonałe pod- 
sumowanie przeszłości, tzn. ogółu tradycji kulturowych poprzednio istniejących 
w „świecie rzymskim” (składającym się z europejskich i bliskowschodnich krajów 
śródziemnomorskich), które objawiają swą cząstkowość wobec zaproponowanej 
przez Hadriana idei imperialnej „całościowości”. Nieprzypadkowo cesarz, chcąc 
odświeżyć wszystkie tradycje kulturowe, przedstawia się w rozmowie z filozofem 
Artemidorem jako starożytny reprezentant popularnej w XIX wieku „mitologii po-
równawczej” (mythologie comparée) – jego rozważania o Chrystusie przypominają 
trochę początki teologii krytycznej 14, traktującej elementy cudowności w ewange-
liach jako wynik mityzacji zdarzeń historycznych („Mniemam – że i ta Chrześcijan 
doktryna / Nie jest w swej pierwszej legendzie. [...]”. PW-3 183). Taka postawa, 
którą można by interpretować jako pośrednie usprawiedliwienie aktów podboju, 
dokonanych przez Rzym – sugeruje, że dotychczasowe tradycje mają jedynie wartość 
względną wobec nowej, zwieńczającej je całości. Jeżeli sam Rzym i jego cywilizacja 
są uprzywilejowane, to nie w sensie jakichś szczególnych wartości ideowych, które 
stworzyło Wieczne Miasto, lecz dzięki jego roli siły integracyjnej – początkowo bru-
talnej (przykładem Mummiusz, obracający Korynt w perzynę). W takiej rzeczywi-
stości tradycje kulturowe, które nie akceptują własnej podrzędności i sprzeciwiają 
się rzymskiemu projektowi integracyjnemu, nie uzyskują prawa obywatelstwa. 
W Quidamie dotyczy to głównie judaizmu, a także rodzącego się w jego łonie chrze-
ścijaństwa. Rzecz jednak w tym, że mniej lub bardziej świadome ujęcie własnej 
rzeczywistości jako punktu dojścia i podsumowania dziejów jest postawą z zasady 
niehistoryczną. Nie pozwala dostrzec zmian zachodzących w absolutyzowanej te-
raźniejszości. Owa chwiejność, ukrywająca się pod gładką powierzchnią rzymskie-
go bytu, daje się odczuć tylko w dziedzinie snów i marzeń. Właśnie dlatego syn 
Aleksandra żyje w tej nie do końca określonej sferze (stąd uprzywilejowany status 
monologu wewnętrznego w poemacie). Młodzieniec okazuje się typowym przykładem 

13 Na tę dość oczywistą bliskość często zwracano uwagę. Po raz ostatni uczynił to f i e g u t h  
(op. cit., s. 94).

14 Głównym reprezentantem teologii krytycznej był D. f. Strauss (1808–1874). Jego dzieło Das Leben 
Jesu, kritisch bearbeietet zostało dość wcześnie (t. 1 á1839ñ, t. 2 á1853ñ) przełożone na francuski 
(przez pozytywistę É. Littrégo) i wywołało ostre spory między teologami, historykami i filozofami. 
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„k a p ł a n a  b e z w i e d n e g o  / I  n i e d o j r z a ł e g o” (jak w wierszu Sfinks [II] 
áPW-2 33ñ). 

Zaprojektowany w tekście czytelnik zdaje sobie jednak sprawę, że w owym – na 
pierwszy rzut oka doskonałym – świecie imperialnym miały już wkrótce wystąpić 
złowieszcze symptomy dekadencji. Świadomość ta wiąże się z obrazem Rzymu 
znanym odbiorcom Quidama z ówczesnej historiografii. Taka „schyłkowa” interpre-
tacja epoki Hadriana i jego bezpośrednich następców utrwaliła się w drugiej poło-
wie XVIII wieku za sprawą Edwarda Gibbona 15. Angielski historyk rozpoczyna 
wprawdzie swoje słynne dzieło The Decline and the Fall of the Roman Empire entu-
zjastycznym opisem czasów tzw. dobrych cesarzy (od Nerwy do „dwóch Antoni- 
nów”) 16, ale ów zabieg kompozycyjny sugeruje, że z takiego szczytu można już tyl-
ko schodzić. Gibbon uważał, że chrześcijaństwo odegrało decydującą i ujemną rolę 
w tym procesie dekadencji 17. Owe objawy można jednak rozumieć inaczej w kon-
tekście chrześcijańskiej historii zbawienia. Nabierają one wtedy bardziej pozytyw-
nej wymowy jako zjawiska towarzyszące dojrzewającemu przełomowi moralnemu. 
Tak dzieje się np. w Irydionie Krasińskiego, natomiast w przedmowie do Przedświ-
tu trzeci wieszcz łączy poczucie zwątpienia religijnego wobec „zupełnego obalenia 
[przez filozofię] zasad politeizmu” z ukazaniem duchowego wyjałowienia Rzymu, 
który – „choć rozdarty sam w sobie i już własnej nie mający idei” – „zwycięża, gro-
mi, podbija wciąż – i staje się wreszcie człowiekiem jedynym tylko, któremu na imię 
Juliusz Cezar – a człowiek ten ziemię nauczy jedności i wspólności” (choć „na pozór 
wojnami ją skaleczy”) 18. Krasiński opisuje tu moment przed cudownym przełomem, 
tzn. narodzinami Chrystusa. Warunkiem (albo może raczej paradoksem ekonomii 
zbawienia) jest zniesienie granic między ludami i narodami poprzez rzymski podbój:

granit plemion nie znających siebie zetrze na piasek jeden, ten sam, gładki i równy, jednego uniwersal-
nego państwa! [...] – On [tj. Cezar] świat przywiódł do materialnej jedności, bez której żadne słowo życia 
rozejść się nie może – on ziemię, znaną podówczas, zamienił w jeden wielki i szeroki gościniec 19.

W Quidamie autor przejmuje wizję Rzymu jako siły skupiającej się na stwarza-
niu „materialnej jedności”. Obrazowi „piasku jednego, tego samego, gładkiego 
i równego” u Krasińskiego odpowiada zaś u Norwida charakterystyka „materiali-
stycznej” filozofii za czasów Hadriana:

A jako bywa wśród ległych ogromów
Myśli lub ciała, że w proch się trą nikły –
Tak już rozgłośnie s y s t e m y - a t o m ó w
Brzmiały: te zawsze jedno znaczyć zwykły! –
Znaczyć – co znaczy na zimnej miednicy
Popiół, gdy mirry braknie w kadzielnicy. [PW-3 138]

15 Pisze o tym M. K a r a m u c k a  w Antycznym Rzymie Norwida (Poznań 2016, s. 69), najpełniejszym 
dotąd opracowaniu starożytnych zainteresowań autora Quidama.

16 E. G i b b o n, The Decline and the Fall of the Roman Empire. T. 1. New York 1995, s. 1.
17 Zob. ibidem, rozdz. 15: The Progress of the Christian Religion, and the Sentiments, Manners, Num-

bers, and Condition of the Primitive Christians. Ceremonies, Arts, and Festivals. 
18 Z. K r a s i ń s k i, Dzieła literackie. Wybrał, notami i uwagami opatrzył P. H e r t z. Tekst przygoto-

wała do druku i indeksy zestawiła A. S k a r ż y ń s k a. T. 1. Warszawa 1973, s. 141, 142.
19 Ibidem, s. 143.
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Autor Quidama jednak w sposób istotny zmodyfikował to przedstawienie. Przede 
wszystkim Norwid nie uznaje koncepcji przesilenia („Umschlag”), przejętej przez 
Krasińskiego z historiozofii heglowskiej. Przecież narodziny, życie i męczeńska 
śmierć Mesjasza początkowo nie zmieniły biegu dziejów. Po zabójstwie Juliusza 
Cezara i po latach wojen domowych Oktawian August odnowił imperium, a kiedy 
założona przez niego dynastia wygasła w wyniku samobójstwa Nerona, po krótkim 
okresie zamieszania (i mimo powstania w Judei) porządek został szybko przywró-
cony. Nastąpiła wychwalana przez Gibbona epoka rozkwitu gospodarczego i kul-
turalnego pod berłem „cnotliwych cesarzy”. Po „złotym wieku” przyszedł „wiek 
srebrny”. Tak więc się zdawało, że przełom w historii imperium się opóźniał, choć 
z perspektywy ekonomii zbawienia z chwilą narodzin Chrystusa dziejom został 
nadany kierunek (i zadany indywidualnym ludziom – „osobom”). Norwid skupia się 
w Quidamie nie tyle na samym przełomie, ile na jego następstwach, które dokonu-
ją się w ukryciu, w ciemności (wiadomo z wiersza Rzecz o wolności słowa, że dla 
Norwida ciemność to żywioł, któremu autor – „słowo greckie, c i e m n e  i  m a-
g i c z n e” áPW-3 594ñ – próbuje „wydrzeć” światło). Znów trzeba tu zwrócić uwagę 
na uprzywilejowany status nocy, mroku i snów w Quidamie. Po nocy następuje zaś 
brzask, moment wahania się między mrokiem a światłem dziennym. 

We wstępie do Przedświtu Krasiński porównuje czasy upadku republikańskie-
go Rzymu z rewolucją francuską („Zerwały się cienie Mariusza, Sulli, Katyliny pod 
krwawą postacią Dantona, St.-Justa, Robespierre’a” 20). Odpowiednikiem Juliusza 
Cezara okazuje się Napoleon. W obu wypadkach „całkowite i świętsze przeobraże-
nie” świata wymaga, by stary porządek stopniowo „wyczerpał się”, „zaprzeczył się”, 
choć autor Irydiona lepiej ocenia „chrześcijańskiego cesarza, wyższego całą ubiegłą 
epoką od poprzednika”, stylizując go na męczennika umierającego „na skale wyg- 
nania” 21. Poemat („przypowieść”) Norwida wyciąga wnioski z historiozofii zaprezen-
towanej w przedmowie do Przedświtu i ukazuje czasy bezpośrednio po przełomie, 
kiedy stary świat stopniowo się wyczerpuje. Epoka „dobrych cesarzy”, do których 
należał też Hadrian (choć jego reputacja nigdy nie była porównywalna z wojskową 
sławą Trajana i filozoficzną cnotą Marka Aureliusza), okazuje się odpowiednikiem 
okresu panowania Ludwika filipa, a zwłaszcza Napoleona III. Łączą ją z nimi zma-
gania między dawnym a nowym, przy czym owo nowe nie jest jeszcze w pełni 
uświadomione, jakkolwiek stare przedstawia się już w postaci negacji: zaprzecza 
czemuś nieokreślonemu, ale dającemu się przeczuć, wiszącemu w powietrzu. Sam 
duch negacji stracił swą ostrość. Wszystko w takich epokach wydaje się niejasne 
i chwiejne. Celem Quidama jest więc oddanie doświadczenia niepewności egzysten-
cjalnej, wahania się między wrażeniem, iż „historia się skończyła” (jak w wierszu 
Socjalizm z cyklu Vade-mecum), a podskórnym zwątpieniem o witalności i trwałości 
istniejącego porządku. Quidam próbuje przedstawić ten stan duszy i jego wewnętrz-
ną sprzeczność w taki sposób, by odbiorca mógł się z nią utożsamić. 

Uczuciową identyfikację z sytuacją człowieka żyjącego w epoce przejściowej, 
nieświadomego, czy wynikiem tego przełomu będzie cywilizacyjny regres, czy – 
przeciwnie – postęp, utrudnia odbiorcy fakt, że wie on, jak potoczą się dalsze dzie-

20 Ibidem, s. 144.
21 Ibidem.
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je Rzymu (mniejsza o to, czy ma życzliwy, czy też negatywny stosunek do ostatecz-
nego zwycięstwa chrześcijaństwa). Możliwość utożsamienia się z takim człowiekiem 
„wśród czasowych mętów / Zawiei, mroku pełnej i łyskania” (PW-3 189), którego 
bohaterstwo polega na tym, że nie traktuje on teraźniejszości jako czegoś absolut-
nego, daje się jednak pod względem egzystencjalnym pośrednio odtworzyć, a mia-
nowicie poprzez odniesienie wątków poematu do własnych czasów czytelnika, 
które przedstawiają mu się w aspekcie podobnej nieokreśloności i niedokończono-
ści. Takiego rodzaju rekontekstualizacja byłaby naturalna dla odbiorcy żyjącego 
w okresie kolejnych rewolucji (1830, 1848) i częściowych restauracji (Napoleon III), 
poszukującego sensu zdarzeń, o których nie wie, czy z późniejszej perspektywy 
okażą się błahymi, choć hałaśliwymi incydentami, czy też zapowiedziami dalszego 
ciągu prawdziwego przełomu. Właśnie pod tym względem Quidam jest specyficznie 
Norwidowską „przypowieścią”. Śladów pozwalających odnieść świat Hadriana do 
rzeczywistości wysoko rozwiniętych społeczeństw europejskich połowy XIX wieku 
trzeba poszukiwać na marginesach powieściowej narracji. Mówi o tym przedmowa 
do poematu – fragment listu Norwida do Krasińskiego: 
dziełu temu dałem nazwę p r z y p o w i e ś c i, nie zaś p o w i e ś c i, a to z przyczyny, że intrygi i węzła 
dramatycznego, właściwego powieściom, wielce się tu wystrzegałem – nie o to mi szło, ale właśnie że 
o to raczej głównie, co zazwyczaj tylko pobocznie z właściwych powieści wyciągamy. [PW-3 79]

Owe „poboczne” zjawiska i stany duszy, ukryte na obrzeżach powieściowej nar-
racji – w drobiazgowych opisach nocnych krajobrazów i w monologach wewnętrznych, 
gdzie perspektywa głównego bohatera zlewa się z perspektywą narratora – miały 
odtworzyć nieprzejrzystość bycia, sytuację egzystencjalną człowieka, który stopnio-
wo sobie uświadamia, że pragnienie zadomowienia w kulturze czy też w przestrzeni 
jest złudne. Tylko z takiego punktu widzenia sacrum do pewnego stopnia staje się 
dostępne w Quidamie – jako horyzont teraźniejszości, która w spontanicznym do-
świadczeniu wydaje się wszechobejmująca, tzn. pozbawiona granic. Egzystencjalne 
uprzywilejowanie tego, co „poboczne”, wiąże się przy tym ściśle ze szczególnym 
usytuowaniem protagonisty, syna Aleksandra z Epiru, czyli z jego peryferyjnością. 

Poemat można by anachronicznie określić jako „instalację” zbawienia. Rozpo-
znanie sensu wydarzeń wymaga od konkretnego czytelnika, by się przeobraził. 
Bodźcem do tego procesu zbawienia są zaś ślady „historii świętej” ukryte w świecie 
przedstawionym Quidama, widoczne – albo może lepiej: wyczuwalne – dla tych, 
którzy „mają oczy ku patrzeniu”, choć nie są do końca pewni, czy wzrok ich nie 
myli. Innymi słowy, w ujęciu bardziej poprawnym teoretycznie: młodzian z Epiru 
jest alter ego narratora, jego wcieleniem na przestrzeni poematu, pozwalającym 
zobiektywizować poczucie zagubienia, które sprawia ból tak wielki, że wszelkie 
próby jego wyrażenia opierają się lirycznej bezpośredniości. Można by zaryzykować 
przypuszczenie, że owo zagubienie wiąże się z doświadczeniem podwójnego wyob-
cowania. Po pierwsze, narrator jest (tak jak sam Norwid) „emigrantem” (choć nie 
politycznym, podobnie zresztą jak nie był nim poeta w pierwszych latach pobytu 
we Włoszech), po drugie zaś – chce pogłębić swą wiedzę filozoficzną, zakorzenioną 
w kulturze pogańskiej, którą wciąż uznaje za własną, choć wyraźnie odczuwa jej 
wewnętrzną pustkę. Owa pustka narzuca się tym silniej w głównym ośrodku owej 
kultury, w stolicy imperium. „Quidam” poznaje niemożność znalezienia wyjścia 
z sytuacji duchowego zastoju. Perspektywa ta jest dostępna tylko w centrum cywi-
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lizacji starożytnej, choć nie dla tych, którzy się w nim urodzili, lecz dla przybyszów 
z peryferii, którzy z kolei nie odkryliby owej bezwyjściowości, gdyby pozostali „u sie-
bie”. Podwójna „peryferyjność” młodzieńca stanowi egzemplifikację poczucia wyob-
cowania, wyciskającego swe piętno na prawie całej twórczości Norwida, a zwłaszcza 
na jego tekstach poświęconych starożytności. 

„Syn Aleksandra”, alter ego pełnego rozterek narratora, to – jak widzieliśmy –
przybysz z Epiru, tzn. z górzystej, nieco zacofanej części imperium, na peryferiach 
Grecji właściwej. Nie jest typowym wygnańcem ani spiskowcem (właśnie to odróż-
nia go od młodych Żydów, cicho czekających pod domem Maga Jazona áPW-3 142ñ), 
ale poszukiwaczem mądrości, który przyjechał do centrum cywilizowanego świata, 
by udoskonalić się intelektualnie i duchowo. Wywodzi się wprawdzie z Grecji (choć 
jego matka pochodziła z Ilirii – na północ od Epiru – kojarzącej się z późniejszą 
Słowiańszczyzną) i utożsamia się z kulturą Hellady, krainy, po swym ujarzmieniu 
nie przestającej kulturowo oddziaływać na zwycięskich Rzymian. Rzecz jednak 
w tym, że syn Aleksandra czuje się – może z powodu swej „mieszanej krwi” – nie-
pewny w tej przynależności. Ale właśnie dzięki owej chwiejnej tożsamości, która 
odróżnia się od opieszałej bierności Zofii z Knidos, młodzian z Epiru staje się wraż-
liwy na ruchy tektoniczne, mające wkrótce zmienić losy Rzymu. Syn Aleksandra 
nie jest więc w pełni „Grekiem” epoki cesarstwa (tzn. społecznie i intelektualnie 
jałowym wielbicielem piękna, pozbawionego odniesień do sacrum, które przejawia 
się tylko wyrywkowo – w „improwizacjach” Zofii z Knidos áPW-3 161ñ), ani tym 
bardziej Rzymianinem, przedstawicielem cywilizacji „praktycznej”, łączącej techni-
kę i administrację z przemocą, ani wreszcie zwykłym barbarzyńcą. Żydem, oczywi-
ście, nie może być (sami Żydzi zachowali bowiem swój – na ogół wrogi – dystans do 
rzymskiej rzeczywistości), a o chrześcijaństwie syn Aleksandra nie ma jeszcze 
wiarygodnych wiadomości. Kim więc jest? Jak już wspomniałem, jego wizerunek 
przypomina najbardziej samego Norwida, Polaka w Rzymie i Paryżu, emigranta 
poruszającego się po peryferiach elity tamtejszej polskiej społeczności, ale nie 
w pełni przez nią akceptowanego ze względu na pochodzenie (mianowicie z tej 
warstwy szlachty, która uległa stopniowej deklasacji – jego ojciec był zarządcą 
cudzych majątków) i na niepewną sytuację materialną. Mimo obiecujących począt-
ków nie stał się Norwid za życia sławnym artystą ani uznanym poetą. W najlepszym 
wypadku elita emigracyjna uważała go za literata-dziwaka, lubującego się w ciem-
nych obrazach, albo też za „wyrobnika” artystycznego, choć – trzeba to podkreślić – 
w latach pracy nad Quidamem autor nie stracił jeszcze nadziei, że zostanie w koń-
cu doceniony. Wydaje się, że położenie Norwida na emigracji w istotny sposób 
przyczyniło się do jego obrazu Wiecznego Miasta. Rzuca się to w oczy, gdy porów-
nuje się Rzym Norwidowski z Rzymem współczesnych poecie historyków francu-
skich. 

3

Jak Rzym został przedstawiony w Quidamie? Czy obraz Wiecznego Miasta można 
aktualizować w podobny sposób jak wizerunek protagonisty poematu? Wydaje się, 
że w tym wypadku skojarzenia i analogie są jeszcze bardziej złożone, a owe kom-
plikacje nie pozostają bez następstw dla wizerunku samego bohatera, choć umac-
niają zawoalowaną „polskość” jego perspektywy. Nieokreślona tożsamość syna 
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Aleksandra dość dobrze bowiem odzwierciedla wewnętrzne sprzeczności polskich 
prób ujęcia starożytnego Rzymu jako metafory XIX-wiecznej Europy. Nasuwały się 
wówczas dwa obrazy Polski. Z jednej strony, sytuowała się ona na „peryferii” (wobec 
„Zachodu”, francji, Paryża), z drugiej zaś – miała ambicję reprezentowania „cen-
trum” (czyli „Zachodu”) wobec na pół „barbarzyńskiej” Rosji, której ofiarą padła, 
podobnie jak Hellada za czasów zburzenia Koryntu. W trochę starszych niż Quidam 
Norwidowskich dziełach, kojarzących się z Wiosną Ludów, Polska jawi się sama 
jako „środek” przestrzeni, będąc areną męczeństwa; w tym wypadku „geopolityka” 
zostaje podporządkowana historii zbawienia. Problem z Rzymem polega w tych 
porównaniach na tym, że starożytna stolica przypomina zarazem i Paryż Napoleo- 
na III, i Petersburg Mikołaja I 22. Młodzieniec z Epiru jest przedstawicielem Grecji 
wobec rzymskiej cywilizacji przemocy, a synem matki z „Iliru” w stosunku do Rzy-
mu jako miejsca, do którego mniej lub bardziej dobrowolnie przeniosły się grecka 
sztuka i filozofia. Wydaje się, że na obczyźnie owe tradycje są jednak pozbawione 
życia, tzn. dostarczają tylko form i tematów rzymskiej umiejętności kopiowania 
i powielania autentycznych arcydzieł (odpowiednikiem tego w sferze filozofii byłaby 
„praktyczna” etyka stoików). Nadal skuteczna pozostaje – choć może raczej siłą 
inercji – rzymska machina wojenna. Pod tym względem niewiele się zmieniło od 
czasów, kiedy miasto podbiło cały świat śródziemnomorski:

A czułeś ścianę gmachu poruszoną,
Mierzonych kroków masy szmer złowrogi.
– Orły, co w bramę głową pochyloną
Szły na chorągwiach, wojenne machiny
Skrzypiące w marszu: cały system żywy
Energii, tudzież zagład i perzyny,
Elastycznością swą, miarą i siłą
Przerażał wszystko, co się doń zbliżyło –
Tak że widz w sobie powtarzał zdumiony:
„B ó g  t o  R z y m i a n o m  w y m y ś l i ł  l e g i o n y!” [PW-3 194]

(Ostatnia linijka jest cytatem z dzieła rzymskiego historyka wojskowości We-
gecjusza, na co zwraca uwagę sam poeta.) 

Korzenie tej postawy, która cechuje rzymską kulturę za panowania Hadriana, 
sięgały epoki, kiedy Rzym ujarzmił Grecję, podzieloną między miasta-państwa 
(początkowo udając, że broni jej niezależności przed Macedonią). We wspomnianym 
już wierszu Profan z poematu Wita-Stosa pamięci estetycznych zarysów siedem 
Norwid przytacza słynną anegdotę o wodzu Mummiuszu. Swym żołnierzom, którzy 
pakowali zdobyte skarby bogatego Koryntu (stosując się do „ukazów z Kapitolu 
wziętych” áPW-3 533ñ), zagroził, iż kto uszkodzi jakiś posąg greckiego bóstwa, 
będzie go musiał zastąpić dziełem własnych rąk. Anegdota ta była w XIX wieku 
powszechnie znana, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że poeta zawdzięcza 
ją lekturze 4-tomowego dzieła Jeana-Jacques’a Ampère’a 23 o dziejach Rzymu, 

22 Na takie możliwości aktualizacji Rzymu Hadriana (Paryż, Napoleon III, ale także Mikołajowski 
Petersburg) zwraca uwagę K. T r y b u ś  (Epopeja w twórczości Norwida. Wrocław 1993, s. 74–83). 

23 Odnajdujemy tę historię w rozdziale Spoliations et collections (J.-J. A m p è r e, L’Histoire romaine 
à Rome. T. 3. Paris 1864, s. 599). J e a n - J a c q u e s  A m p è r e  (1800–1864) był synem słynnego 
fizyka André Ampère’a. Należał do bywalców salonu Pani de Récamier i dużo podróżował, m.in. do 
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L’Histoire romaine à Rome, wydanego po raz pierwszy w roku 1856 i kilkakrotnie 
wznawianego 24, choć nie jest też wykluczone, że Norwid natrafił na nią, czytając 
samodzielnie (może w polskich lub francuskich przekładach) dzieła greckich i rzym-
skich historyków. Ampère podkreśla, że wspomniana w anegdocie grabież była 
praktykowana jeszcze za czasów Napoleona I, lecz – jak dodaje – „obecnie [tj. w po-
łowie XIX wieku] można żywić nadzieję, że to się nie powtórzy”, po czym kontynu-
uje: „dziś już nie ma zwyczaju plądrowania miast, trzeba więc również zrezygnować 
z tego typu rabunku na wielką skalę” 25. Norwid zadaje kłam tej nadziei: określając 
postanowienia senatu rzymskiego, używa złowrogiego słowa „ukaz”. Skojarzenia 
z caratem i jego zaborczą polityką narzucają się same. Podobnie dzieje się w czę-
ści XIX poematu, w której mowa o „niepokojach w prowincji, czy wojnie” (PW-3 179); 
„Cesarz-Jegomość”, choć „tłum przywyknął czuć go i z daleka / Lub czcić w posta-

Rzymu. Ch.-A. S a i n t e - B e u v e, który w roku 1868 opublikował esej biograficzny zatytułowany 
Jean-Jacques Ampère („Revue des Deux Mondes” t. 77, nr 1) wspomina o jego wizycie u J. W. Goe-
thego w Weimarze w 1827 roku. W rozmowie z J. P. Eckermannem weimarski klasyk wystawił 
młodemu francuzowi piękne świadectwo: Ampère miał być prawdziwym „kosmopolitą”, nie pod-
dającym się „uprzedzeniom narodowym”, „wąskim wyobrażeniom wielu swych rodaków” (ibidem, 
s. 18). Autor eseju ubolewa nad losem tego pokolenia: „Iluż było podobnych młodzieńców, już za 
młodu intelektualnie dojrzałych i jakże błyskotliwych w chwili wejścia do świata literackiego, ale 
kto z nich wywiązał się w pełni ze swej misji i spełnił wszystkie obietnice!” (ibidem). Mimo dobrej 
opinii o wcześniejszych pracach filologicznych Ampère’a Sainte-Beuve nie ma najlepszego zdania 
o jego dziełach poświęconych historii Rzymu – uważa je za zbyt subiektywne. Ampère był bowiem 
według niego „literackim republikaninem” (w mowie mniej ezopowej oznaczało to, że nie zajmował 
się bezpośrednio polityką, ale będąc przeciwnikiem Napoleona III, wykorzystywał literaturę, by 
wyrażać swoje poglądy) i miał skłonność do demonizowania epoki cezarów. Sainte-Beuve wspomi-
na o „sarkastycznym” określeniu „emigrant”, jakiego w liście do księżnej de Monchy użył Ampère 
w odniesieniu do samego siebie. Byłby to więc punkt widzenia trochę podobny do sytuacji V. Hugo, 
będącego jednak, w przeciwieństwie do Ampère’a, prawdziwym wygnańcem na wyspie Guernsey 
(a także czynnym politykiem). Słabość dzieła Ampère’a polega więc – zdaniem Sainte-Beuve’a, 
który wskazuje na jego młodszych kontestatorów, takich jak Th. Mommsen i L. Renier – na mniej 
lub bardziej świadomej aktualizacji Rzymu. Opisując dzieje Wiecznego Miasta, odnosi je Ampère 
do własnej epoki, sugerując związek między despotyzmem cezarów i Napoleonów (zwłaszcza Na-
poleona III). Dość jednoznacznym przykładem takiego poszukiwania podobieństw między starożyt-
nością a współczesnością jest następujący fragment (A m p è r e, op. cit., t. 4, s. 608): „Gdyby Juliusz 
Cezar był Washingtonem albo obywatelem starej Rzeczypospolitej Rzymskiej, wróciłby po wyga-
śnięciu swego stanowiska dowódczego do Rzymu jako prosty obywatel, broniony tylko przez swą 
sławę i ogromną popularność. Nie można było jednak spodziewać się tego po nim i wydawało się 
roztropne nie zdenerwować go ponad miarę”. Książę Ludwik Napoleon został pod koniec roku 1848 
prezydentem II Republiki francuskiej, lecz w roku 1852 nie zaryzykował kolejnych wyborów, tylko 
w grudniu 1851 dokonał zamachu stanu i po wygraniu plebiscytu został cesarzem Napoleonem III. 

24 W liście do M. Sokołowskiego (z 8 XI 1866) C. N o r w i d  wspominał o artykule J.-J. A m p è r e’a 
Rome sous Auguste d’après les poètes contemporains („Revue des Deux Mondes” t. 66 á1866ñ, 
nr 1): „Zobacz Ampère’a – ale ja to t r o s z k ę  d a w n i e j  i  g ł ę b i e j  określiłem w Quidam – i je-
den głos ojczysty nie zrozumiał, nie pojął i nie ocenił. [...] Wiek Adriana był renesansem wieku 
Augusta i modelował się jak dziś na Napoleonie I” (PW-9 263). Artykuł, do którego Norwid się 
odnosi, pochodzi ze spuścizny literackiej francuskiego historyka i eseisty wydanej pośmiertnie 
w roku 1867 w dwóch tomach jako L’Empire Romain à Rome (zob. K a r a m u c k a, op. cit., s. 64–65). 
Można wychodzić z założenia, że został napisany znacznie wcześniej i miał być częścią kontynuacji 
przywoływanego tu dzieła o Rzymie, opublikowanego w 1856 roku. Trudno sobie wyobrazić, by 
Norwid nie znał tej pracy. 

25 A m p è r e, op. cit., t. 3, s. 592.
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ci zwykłego człowieka”, kieruje się w takiej sytuacji – zdaniem ludu – „Myślami 
Cara”, które „zowią się: L o s y” (PW-3 179). Można by dodać, że w trakcie drugiej 
wojny opiumowej z Chinami (trwającej jeszcze w czasie, gdy ukazały się dzieło hi-
storyczne Ampère’a i poemat Quidam) sami francuzi (sprzymierzeni z Anglikami) 
splądrowali rezydencję letnią cesarza Chin. Podkreślenie negatywnych aspektów 
rządów Hadriana (relacji między skłonnością do kopiowania greckich dzieł a prze-
mocą) niewątpliwie wynika ze specyficznie polskiej – porozbiorowej – perspektywy 
Norwida. Warto przy tym zwrócić uwagę, że jeden z głównych bohaterów Quidama, 
grecki filozof Artemidor, jest Koryntczykiem, tzn. potomkiem mieszkańców miasta 
obrabowanego i zburzonego przez Mummiusza. Sam Ampère podkreśla zresztą, że 
„w Rzymie zabór jest zasadą wszystkiego. [...] zabór przyczynił się do ich [tj. Rzy-
mian] początków, wielkości i upadku” 26. Jego stosunek do rządów cesarskich 
(despotycznych) był daleki od entuzjazmu 27, co zaważyło również na jego ocenie 
Scypiona Afrykańskiego Starszego, którego uważał on za wcześniejszą odmianę 
Juliusza Cezara, grabarza rzymskiej wolności. 

Różnica między Ampère’em a Norwidem polega na tym, że ten pierwszy spon-
tanicznie stawia znak równości między starożytnym Rzymem a współczesną sobie 
francją. W obu wypadkach przedkłada rządy republikańskie nad – z konieczności 
despotyczną – władzę cesarską. Jego perspektywa jest niejako naturalnie „we-
wnętrzna”: traktuje on siebie jako obywatela mocarstwa imperialnego. Wprawdzie 
w liście do księżnej de Monchy, powstałym podczas jednego z jego pobytów w pa-
pieskim wówczas Rzymie, Ampère nazywa się „emigrantem”, jednakże z Paryża 
(XIX-wiecznego „Rzymu”), opanowanego przez Napoleona III, zawistnego despotę, 
sprawcę zamachu stanu z 2 XII 1851 28, wyemigrował dobrowolnie. Utożsamiając 
się z republikańskim Rzymem, ubolewa wprawdzie nad jego przemocą i barbarzyń-
stwem wobec pokonanych, zwłaszcza wobec Grecji, ale milcząco zakłada, że fran-
cuzi, gdyby we francji znów został wprowadzony ustrój republikański, zachowali-
by się lepiej. Tymczasem Norwid widzi w antycznym Rzymie – przynajmniej w sto-

26 Ibidem, s. 591.
27 S a i n t e - B e u v e  (op. cit., s. 48) cytuje fragment, w którym Ampère po zakończeniu opisu Rzymu 

czasów pierwszego cezara Augusta zwraca się doń w apostrofie, zarzucając mu, że przy zachowa-
niu pozorów wolności wprowadził w perfidny sposób despotyzm, „którego nieuniknione konse-
kwencje widzimy za panowania Twoich następców”.

28 W liście do J. B. Zaleskiego (z 6 XII 1851) opisuje C. N o r w i d  swe wrażenia z tego wojskowego 
przewrotu. Dziwi go obojętność paryżan, z wyjątkiem dwóch grup, wierzących w swe racje: „co 
najprostszego i najpoczciwszego, to rozłamane na dwa obozy eksterminuje się” (PW-8 145; na temat 
tego listu zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k áprzy współudz. J. C z a r n o m o r s k i e jñ, 
Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1: 1821–1860. Poznań 2007, s. 470–471). Uwa-
ża jednak Norwid, że ich ofiary nie są „ o f i a r a m i  n a  p r z y s z ł o ś ć” (PW-8 146), lecz zaledwie 
„k o n s e k w e n c j a m i - n i e k o n s e k w e n c j i” ustroju republikańskiego, wprowadzonego po 
rewolucji lutowej. francja to, jego zdaniem (podobnie jak Rzym w Quidamie), kraj pozbawiony 
relacji z sacrum. Można by porównać opinię Norwida z intuicją K. Marksa, który w słynnym tekście 
Osiemnasty Brumaire’a Ludwika Bonapartego, nawiązując do Hegla, określa zamach stanu Ludwi-
ka Napoleona jako parodię przewrotu dokonanego przez jego stryja w 1798 roku. Polskiego poetę 
łączy z Marksem świadomość, że aktorzy II Republiki francuskiej traktowali teraźniejszość jako 
rodzaj martwej przeszłości: „To koniec tym, którzy się z reprezentantów ludu na m a n d a t a r i u-
s z ó w - p a r t i i  przerobili. To najwyższy stopień r e a k c j i, która, będąc prześcigniętą, stała się 
niepotrzebną, z a s t ą p i o n ą” (PW-8 146). 
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sunku do Grecji 29 – po prostu okupanta, a różnica między epoką republikańską 
(symbolizowaną przez Mummiusza, który obrócił Korynt w perzynę) a epoką impe-
rialną ma z jego punktu widzenia niewielkie znaczenie 30. Właśnie tu objawia się 
perspektywa „emigracyjna” Norwida. Rzymskie przekształcenia ustrojowe nie są 
dla niego istotne. Dla kogoś, kto został rzeczywiście wygnany z kraju opanowanego 
przez inną zaborczą potęgę – wprawdzie, w odróżnieniu od tej starożytnej, pozba-
wioną wszelkich pozytywnych cech – Rzym pozostaje przede wszystkim najeźdźcą. 
Cesarski Rzym spełniał jednak pewną misję „cywilizacyjną”, choćby w dziedzinie 
prawa, Hadrian zapisał bowiem „porządnie do księgi / Edykt ten albo ów p e r p e-
t u a l n y” (PW-3 137–138). Z tego względu Rzym cesarski jest, zdaniem Norwida, 
nie gorszy od republikańskiego (a jak już wiemy, z punktu widzenia ekonomii 
zbawienia imperium Juliusza Cezara i Augusta odegrało ważną – choć parado- 
ksalną – rolę).

Inaczej niż w przypadku Ampère’a, sprawy Rzymu nie są jednak nigdy do koń-
ca „własnymi” sprawami Norwida. Aby się takimi stały, imperium musiałoby zmie-
nić swą istotę. Gdyby Rzymowi udało się w pełni asymilować ducha Grecji, wtedy 
mógłby się przeobrazić w światowy podmiot prawdziwej misji cywilizacyjnej. Autor 
L’Histoire romaine à Rome, utożsamiając starożytny Rzym z francją po roku 1789, 
interpretowałby ową misję w kategoriach postępu: Rzym nie zmienia swej natury, 
lecz – podobnie jak francja w XIX wieku – udoskonala się (choć ruchy regresywne 
nie są wykluczone). Norwid nie wierzy w taką transformację „cywilizacyjną”. Z jego 
punktu widzenia sam człowiek musi się zmienić, tzn. „iść z krzyżem” za Chrystusem. 

Rzym za panowania Hadriana jeszcze się nie przeobraził, choć w porównaniu 
z czasami „barbarzyńcy” Mummiusza niewątpliwie nabrał ogłady (co – z punktu 
widzenia Ampère’a – stało się kosztem wolności). Zarówno Ampère, jak i Norwid 
uważali jednak, że ów względny postęp cywilizacyjny (poprawa obyczajów) nie wią-
zał się z głębszym zrozumieniem ducha greckiego 31. W epoce cezarów sztuka grec-
ka zmieniła się – zdaniem tego historyka – w zbiór eksponatów umieszczonych 

29 Skądinąd wydaje się dość prawdopodobne, że zacytowany wcześniej opis legionu ściągniętego przez 
Hadriana do stolicy może być echem zamachu stanu dokonanego przez księcia Ludwika Napoleona. 
Wskazywałyby na to strach pewnych mieszkańców („Niektóre domy wraz drzwi zamykały / Same, 
lub wiatru osobnym podmuchem, / Nim żołnierz otarł je ramieniem z skały”. PW-3 194–195) 
a entuzjazm innych. Jeden z protagonistów Quidama, Mag Jazon, zwraca zaś uwagę na rozdarcie 
polityczne (społeczne?) panujące w stolicy imperium: „Nikt wszakże jasno nie widział przyczyny / 
Tak niefortunnej odmiany powietrza – / Mag tylko mówił – słychać: »Są godziny / Różne – ta cięż-
sza godzina, ta letsza; / Ta ma rozedrzeć, ta znów złączyć może«. / To mówił mędrzec, skarżąc się 
na łoże – –” (PW-3 195). Wypowiedź ta jest dobrą charakterystyką sytuacji panującej we francji 
w 1851 roku. 

30 Zob. K a r a m u c k a, op. cit., s. 127–128. Autorka zwraca uwagę, że Norwid reinterpretuje repu-
blikański Rzym łącząc postawy jego cnotliwych senatorów z obrazem Republiki Rzymskiej, jaki 
odnajduje u autorów tworzących w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Odnosi się wrażenie, 
że to nie tyle owi sławni Rzymianie nobilitują polskich republikanów z XVI i XVII wieku, ile odwrot-
nie – pewien ideał polskiego męża stanu (do którego sami Polacy na ogół nie dorastali) nadaje owym 
rzymskim patrycjuszom status mityczny. 

31 Nie oznaczało to wcale, że zaprzestano pozbawiać Grecji jej skarbów sztuki, choć zajmowali się tym 
już nie barbarzyńscy prostacy w rodzaju Mummiusza, lecz znawcy, a metody były mniej drastycz-
ne (raczej wywieranie nacisku niż rabunek). Ofiarą tych akcji padały zarówno miasta, jak i osoby 
prywatne.
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w rzymskich świątyniach, zamiast religijnej pełniących funkcję muzealną 32. Taka 
ocena rzymskiego podejścia do sztuki greckiej właściwie odpowiada stosunkowi 
XIX-wiecznej Europy do średniowiecznych artefaktów i architektury religijnej. 
Podsumując, Ampère twierdzi, że obecność greckich dzieł artystycznych w stolicy 
imperium jest „jakby widocznym znakiem wejścia ducha greckiego w miasto będą-
ce już panem świata”, choć ów „duch” nie miał już nic wspólnego z autentycznym 
(chciałoby się rzec: „narodowym”) duchem greckim 33. Norwid ujmuje to zupełnie 
inaczej. Nadal uwydatnia perspektywę kraju podbitego przez bezwzględnych zdo-
bywców, ale implicite zakłada, że epoka Hadriana jest lepsza od republikańskiego 
okresu ekspansji. Rzym „dobrych cesarzy” stracił bowiem swój zaborczy impet 
(jakkolwiek Trajan podbił jeszcze barbarzyńską Dację i pokonał Partów – można tu 
zauważyć analogię ze współczesnymi europejskimi mocarstwami, które zdobywały 
i kolonizowały terytoria w Afryce i Azji). Nie zmienia to jednak w niczym istoty tego 
państwa:

Rzym wtedy swym się Adryjanem cieszył,
Mniej bacząc, co się między gwiazdy działo;
Sto razy na dzień bok duchowi przeszył
Greckiemu rzymski, w swe go strojąc ciało; [PW-3 136]

Zarówno Ampère, jak i Norwid zdają sobie sprawę ze związku zachodzącego 
między duchową jałowością epoki Hadriana a przemocą, dzięki której Rzym stał 
się imperium, ale obraz zarysowany przez Norwida jest o wiele bardziej ponury. 
Świadczy o tym odwrócenie – w kontekście historii świętej – relacji między „ciałem” 
a „duchem”: to właśnie „grecki duch” powinien przemienić rzymskie „ciało”, a tu 
duch rzymski (obraz prawie bluźnierczy!) „bok duchowi przeszył greckiemu”, stro-
jąc go w swoje rzymskie ciało, upodlając to, co u swych źródeł było greckie. fran-
cuski historyk zakłada milcząco, że pod rządami republikańskimi (albo raczej po 
ich przywróceniu po okresie władania Napoleona III, którego Norwid sytuacyjnie 
upodabnia do „dobrych cesarzy”) francja mogłaby stać się „lepszym Rzymem”. 
„Sekularyzacja” Rzymu cesarskiego nie jest dla Ampère’a problemem, ponieważ 
analogia z XIX-wieczną francją i jej ambicjami imperialnymi pozwala interpretować 
to zjawisko w kontekście postępu oświeceniowego. W sferze sztuki dałoby się na 
tym tle skonstruować paralelę między muzealnością zrabowanych przez Rzymian 
greckich dzieł sztuki a stosunkiem europejskich kolonizatorów do zdobytych w Azji 
i Afryce świątyń i artefaktów, służących tam obrzędom religijnym, jednakże ten 
aspekt podobieństwa francji – a także innych mocarstw europejskich – do antycz-
nego Rzymu bardzo rzadko wtedy dostrzegano. Ważniejsza jest sprawa właściwego 
ustroju. „Dobrzy cesarze” nie byli, z punktu widzenia Ampère’a, tacy dobrzy. Hadrian 
przywodzi mu na myśl Napoleona III, który pragnął dorównać chwale swego wiel-
kiego stryja, podobnie jak Hadrian zazdrościł sławy Trajanowi. Rękojmię niezakłó-
conego postępu stanowi przy tym przywrócenie ustroju republikańskiego (stało się 
tak we francji na jesieni 1870, po bitwie pod Sedanem, kiedy Napoleon III trafił do 
niewoli pruskiej).

32  A m p è r e, op. cit., t. 3, s. 609.
33  Ibidem, s. 619.
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Norwida zaś mniej interesuje okres republikański, ponieważ nie sposób go 
jednoznacznie zaktualizować. Można by wprawdzie, z jednej strony, połączyć sta-
rożytną virtus rzymską z tradycjami Rzeczypospolitej Obojga Narodów, z drugiej 
jednak strony – zaborcza polityka republikańskiego Rzymu, symbolizowana przez 
Mummiusza, znalazłaby swą analogię raczej w Rosji za panowania carów Piotra 
Wielkiego, Katarzyny II i Mikołaja I. Tak więc jako najciekawsza epoka (rozpatrując 
pod kątem możliwych analogii ze współczesnością) nasuwa się Norwidowi w Qui- 
damie Rzym „dobrych cesarzy”, choć nawet ten Rzym zachowuje pewne właściwo-
ści XIX-wiecznej Rosji. Przeważają jednak cechy francji Napoleona III, a zwłaszcza 
Paryża. Jest to okres może jeszcze nie dekadencji, ale zastoju – na razie niezauwa-
żalnego, lecz już zapowiadającego schyłek rzymskiej potęgi. 

W odróżnieniu od Ampère’a, a także od większości francuskich pozytywistów 
(choć ten francuski historyk sam nie zaliczał się do ich grona), Norwid miał ambi-
walentny stosunek do idei postępu. Postęp techniczny przy jednoczesnym obumie-
raniu ducha wiary uważał za pozorne osiągnięcie cywilizacyjne. Drugą stroną 
owego Norwidowskiego fatalizmu cywilizacyjnego była bowiem wiara poety w zba-
wienie, bo to właśnie na peryferiach imperium urodził się Chrystus, Bóg-człowiek 
i zbawiciel, który miał nadać dziejom nowy sens. Ukryta nadzieja Ampère’a na 
wskrzeszenie francuskiej republiki wynikała również z mniej lub bardziej świadomej 
wiary w ekonomię zbawienia, choć zmartwychwstałego Chrystusa zastępowała tu 
idea postępu, doskonalenia cywilizacyjnego. francuscy intelektualiści, rówieśnicy 
polskich romantyków, byli na ogół agnostykami, ale poszukiwali namiastki sacrum 
w historii, albo też – jak w przypadku Charles’a-Augustina Sainte-Beuve’a, autora 
Port-Royal, monumentalnego dzieła o jansenizmie – zajmowali się analizą zjawisk 
religijnych z przeszłości w odniesieniu do „Wielkiego Wieku” Ludwika XIV, często 
traktując XVIII stulecie, a także własne czasy jako schyłkowe, choć nie tracili na-
dziei na odrodzenie kraju.

4

Na czym polega dekadencki charakter Hadrianowego Rzymu? Wydaje się, że wiąże 
się on właśnie z pewnego rodzaju agnostycyzmem. Wspomniałem już, że atmosfe-
ra duchowa czasów Hadriana kojarzy się narratorowi w Quidamie z „s y s t e m a- 
m i - a t o m ó w”. W Rzymie nikt już nie wierzy w bogów (tzn. w ich realną obecność 
w przedmiotach obrzędowych, np. w posągach: „co znaczy na zimnej miednicy / 
Popiół, gdy mirry braknie w kadzielnicy”). Religię zastępuje, z jednej strony, este-
tyka („muzealny” stosunek do przedmiotów kultowych, eksponujący ich artyzm), 
z drugiej – katalogizacja zjawisk religijnych i badania nad ich genealogią. Rzymscy 
mędrcy zajmują się mitologią oraz teologią porównawczą avant la lettre – przykładem 
rozmowa Hadriana z mistrzem Artemidorem, w której cesarz zastanawia się nad 
relacją między religiami starożytnej Azji a religią grecką, kwestionując przy okazji 
chrześcijaństwo jako religię objawioną:

„Egipt? – tym samym Adryjan akcentem
Ciągnął – przykryta rzecz czasowym mętem:
Egipt jest wcale nie to! – w księgach Judy,
Gdzie różne baśnie są – także i cudy,
O Abrahamie mówią, iż ten syna
Miał ofiarować. – S ą, c o  b y l i  d a l é j
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W  o f i a r o w a n i u  –”
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
„A lubię rzeczy wywodzić z korzenia –
A te mi Żydy bredzą swe marzenia –
A  n i e  t ą  d r o g ą  i ś ć  m a  [...]
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]
Mniemam – że i ta Chrześcijan doktryna
Nie jest w swej pierwszej legendzie. [...]” [PW-3 182–183] 

Rodzi się więc – podobnie jak we francji Napoleona III – religioznawstwo, idące 
w parze z mniej lub bardziej świadomą sakralizacją sztuki, która przejmuje rolę 
religii sensu stricto. Norwid próbuje przeciwdziałać tej tendencji estetycznego ubó-
stwienia poprzez rekontekstualizację romantycznej koncepcji fragmentu, który 
(w odróżnieniu od gładkiej sztuki akademickiej) stanowi rękojmię autentyczności. 
Wskazuje na sacrum, lecz nie zastępuje go. To, co źródłowe (inaczej niż rzymskie 
kopie z „bez-plamnego marmuru” áPW-3 173ñ), stanowi ruinę, ale takie „zwaliska”, 
przede wszystkim greckie, budzą jeszcze szacunek i żal (jakież musiały być wspa-
niałe w epoce rozkwitu), wywołują wrażenia estetyczne, choć ów „odłam […] jakiejś 
świątyni, / Gdzieś barbarzyńskim roztartej obuchem –” nie odgrywa już żadnej roli 
w historii świętej, może dlatego, że jest zbyt „czysty”, tzn. bezczasowy, czyli oporny 
wobec „hybrydyzacji”, i dlatego nadaje się jedynie do kopiowania w „bez-plamnym 
marmurze”: „Nikt zeń całości nowej nie uczyni, / Ni ją spokrewni z cudzoziemskim 
duchem” (PW-3 86).

Okazuje się więc, że nie tylko rzymska zaborczość i praktycyzm przyczyniły się 
do zapomnienia o sacrum. Również Grecja ma pewne słabości, które nie wynikają 
z jej dekadencji, lecz z radykalizacji jej idei konstytutywnej. Grecja jest bowiem 
bezpłodna przez swą „wyłączność” (to kolejne Norwidowskie słowo-klucz), symbo-
lizowaną przez biel marmuru (zob. też wiersz Marmur-biały áPW-1 100–101ñ). 
Obecnie – tzn. za rządów Hadriana – owa bezpłodność idzie w parze ze słabością, 
ale można by mniemać, że w okresie największego rozkwitu kultury greckiej – 
w czasach „fidiaszowych” i „Peryklesowych” – mogła ona być siłą jako swoista 
samowystarczalność estetyczna. Grecja nie pozwala się mieszać z innymi kultura-
mi, ani jako całość, ani jako fragment. Owa grecka wyłączność fascynuje syna 
Aleksandra pod względem estetycznym, ale zdaje on sobie sprawę, że teraz trzeba 
czegoś innego, choć nie potrafi jeszcze nadać kształtu owemu nowemu ideałowi 
(współczesna mu Grecja sprowadza się natomiast do samych „kształtów” pozba-
wionych żywej duszy). 

Pod tym względem młodzieniec nie jest już „synem podbitego narodu” (Grecji 
„zgwałconej” przez Mummiusza), domagającym się zemsty (jak np. Irydion Krasiń-
skiego), ale przedstawicielem niejednorodnego – pod gładką powierzchnią – orga-
nizmu cywilizacyjnego, w którego głębi – poniżej poziomu świadomości – dokonują 
się równocześnie dwa procesy: obumierania i odradzania. Wyniki pierwszego z nich 
są widzialne. Drugi objawia się tylko pośrednio, poprzez nastroje refleksyjne, bu-
dzone przez wrażenia zmysłowe. „Mirry” zabrakło w „kadzielnicy”, lecz symbolem 
staje się odurzający zapach kwiatów, które młodzieniec z Epiru znajduje w swej 
gospodzie, przysłane przez nieznaną mu osobę (narrator wyjaśnia, że chodzi o chrze-
ścijanina-„Quidama” áGwidonañ, któremu syn Aleksandra kazał dać chleba, kiedy 
pretor go przesłuchiwał áPW-3 118–119ñ):
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Chwilę więc myśląc: „od kogo są kwiaty?” –
Już miał zapomnieć syn Aleksandrowy,
Od kogo ulga przez ich aromaty
Do ociernionej ludziom wnika głowy;
Tak – rzeczywistość niewdzięczna jest treści,
Lubo z niej żyje przez to, że ją mieści –
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Balsam to wszakże, w ó w c z a s  tyle skryty,
Ile pomijan dziś, lub nadużyty – [PW-3 187–188] 

Wrażliwość syna Aleksandra, jego otwartość na symboliczny wymiar rzeczywi-
stości wynika z pewnej niedookreśloności duchowej. Wprawdzie nie jest on w sta-
nie odczytać znaków czasu – zadaje jednak pytania, poszukuje odpowiedzi; właśnie 
dlatego opuścił zakątek imperium, w którym się urodził: „Siły go z progów rodzimych 
wyrwały, / [...] W świat poszedł szukać prawdy i mądrości” (PW-3 188). Owa nie-
dookreśloność jest zupełnie różna od regresywnej postawy Żydów (zwłaszcza Bar-
choba) w Quidamie. O ile Barchob reprezentuje perspektywę obrońcy podbitego 
narodu, który przyswoił sobie kulturę rzymską tylko po to, by później tym skutecz-
niej walczyć z jej potęgą, o tyle młodzieniec z Epiru jest typowym „prowincjuszem” 
czasów „dobrych cesarzy”, tzn. przybyszem z peryferii do centrum (w kontekście 
połowy XIX wieku w przypadku Norwida – z Polski do Paryża). Właśnie uwzględ-
nienie tej podwójnej perspektywy: „politycznego” wygnańca i poszukiwacza wiedzy 
„cywilizacyjnej” (narrator wyraźnie sprzyja punktowi widzenia syna Aleksandra), 
jest w poemacie Norwida najbardziej oryginalne, zwłaszcza w porównaniu z roman-
tyzmem Mickiewiczowskim, z jego skłonnością do podporządkowania dziejów (m.in. 
starożytnego Rzymu) walenrodyzmowi. Taką postawę ukrytego buntu, typową dla 
Żyda Barchoba, ucznia Maga Jazona, narrator kojarzy z „żarem”, który przeciw-
stawia „zapałowi”:

                     Barchob nasz z ogrodu
Wyszedł, do miasta kwapiąc się ulicą.
Co czuł? – wysłowić tego niepodobna:
Ogromna przyszłość, rzeczywistość drobna –
Ż a r  – bo nie z a p a ł  – żaglem, trud kotwicą; [PW-3 169]

Żar to siła niewystarczająca w walce – to jednostkowe doświadczenie, które 
w przypadku niepowodzenia łatwo wygasa. „Zapał” udziela się natomiast innym 
i stanowi warunek prawdziwego bohaterstwa. Różnica pomiędzy synem Aleksandra 
a Barchobem jest dość jasną polemiką z polskim mesjanizmem romantycznym. 
„Prowincjonalny” kontekst tej kontrowersji pozwala znów połączyć Quidama z ów-
czesną historiografią francuską. 

Perspektywa prowincjonalna jako klucz interpretacyjny do dziejów Rzymu 
występuje bowiem np. w wydanym w latach 1840–1847 obszernym dziele history-
ka Amédée Thierry’ego o Galii za czasów rzymskich 34. W pierwszym tomie tego 
opracowania (Histoire de la Gaule sous l’administration romaine), stanowiącym 

34 A m é d é e  T h i e r r y  (1797–1873) zajmował się przede wszystkim historią Galii sprzed podboju 
przez Juliusza Cezara, a następnie napisał dzieło o rzymskiej Galii. Był młodszym bratem lepiej 
znanego historyka Augustina Thierry’ego (1795–1856), autora popularnego (ze względu na żywą 
narrację) w pierwszej połowie XIX wieku dzieła o podboju Anglii przez Normanów (Histoire de la 
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ogólny zarys rozwoju kultury i instytucji rzymskich, Thierry podkreślał, że w okre-
sie cesarstwa właśnie prowincja wywierała decydujący wpływ na losy imperium 
(miał tu na myśli Hiszpanię, skąd pochodzili Trajan i Hadrian, oraz Afrykę, z której 
wywodziła się dynastia Sewerów; jeszcze później Galia uzyskała podobne znaczenie). 
Autor zaznaczył, że takim prowincjonalnym podmiotem, wnoszącym poprzez swą 
peryferyjność coś nowego do ducha imperium, nigdy nie mogła być Grecja, ponie-
waż zarówno przed podbojem przez Rzym, jak i później charakteryzowała się wspo-
mnianą już w kontekście Quidama wyłącznością, oznaczającą początkowo wyklu-
czenie z polis wszystkich „obcych”, a później – niezgodę na ich równouprawnienie. 
Odosobnienie stanowiło bowiem „zasadę, na której oparta była konstytucja greckich 
[miast-]państw” (T 23–24). Ciekawe, że owa „ekskluzywność” wiąże – zdaniem fran-
cuskiego historyka – grecką ideę państwa z rzeźbiarską koncepcją piękna 35. Thier-
ry uważał bowiem, iż sama zasada konstrukcyjna greckich państewek sprzeciwia-
ła się próbom zbliżenia się lub asymilacji społeczności i ludów (T 23). Zasada ta 
może być, w zależności od etapu historycznego, zarówno siłą, jak i znakiem słabo-
ści. Owa grecka wyłączność (i wewnętrzne rozbicie) przyczyniła się i do rozkwitu, 
i do schyłku, a wreszcie do upadku Grecji. Przypomina się tu znów Norwidowski 
opis Zofii z Knidos, uwydatniający wyłączność jej piękna, przyrównanego do zruj-
nowanej świątyni, której nie sposób już przywrócić do pierwotnej doskonałości, 
a która nie może też służyć za podstawę czegoś nowego.

Zupełnie inaczej historyk opisuje rzymską formę polityczną – jego zdaniem – 
„ruchomą i postępową” (T 25), bo ściśle związaną ze zmianami społecznymi doko-
nującymi się w Wiecznym Mieście. Właśnie owa niestabilność, spowodowana przez 
coś, co można by anachronicznie określić jako walkę klasową, rozpętała ruch 
ekspansywny, który doprowadził nie tylko do podboju miast (a później ludów i „in-
nych ludzkich ras” áT 25ñ), lecz także – w miarę upływu czasu i dzięki włączeniu 
tych ujarzmionych, mniej lub bardziej obcych żywiołów – do przeobrażenia samego 
Rzymu. Stał się on „głową prawdziwego społeczeństwa” (T 25), coraz bardziej po-
jemnego. Ten proces społeczny sprawił w końcu, że Rzym stracił swą „własną 
narodowość”. Zasadą Rzymu okazuje się idea zrzeszania (association) (T 30), pod-
czas gdy Grecją, podzieloną na liczne miasta-państwa, rządziła „przemoc”, polega-
jąca na „przeciwstawieniu rasie rasy, człowieka człowiekowi” (T 26). Proces zrze-
szania osiągnął swe apogeum za czasów „dobrych cesarzy” Trajana i Hadriana, 
którzy pochodzili z Hiszpanii, tzn. z prowincji (choć byli przecież Rzymianami w tym 
sensie, że urodzili się w miastach, które urosły z pierwotnych rzymskich kolonii 
wojskowych). Thierry podkreśla „kosmopolityzm” Hadriana: „Wybudował [on] willę 
w Tyburze [tj. Tivoli], która słynęła z tego, że chciał w niej odtworzyć obrazy zabyt-
ków i podobizny najsłynniejszych miejsc w imperium” (T 174). Próbował otaczać 
się „miniaturowym światem rzymskim”. Ten sam motyw pojawia się też w Quidamie, 
a mianowicie w jednym z fragmentów dziennika syna Aleksandra, który przypad-

conquête de l’Angleterre par les Normands). Obaj bracia regularnie publikowali eseje w „Revue des 
Deux Mondes”. 

35 Nieco podobną tezę wysunął J. B u r c k h a r d t  w słynnym dziele Die Kultur der Renaissance in 
Italien w związku z włoskimi miastami-państwami czasów renesansu – zob. tytuł rozdz. 1: Der 
Staat als Kunstwerk (Państwo jako dzieło sztuki).
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kowo trafia w ręce Zofii z Knidos. Owa „rzecz nowa” cesarza („Będzie to jakby hi-
storii zwierciadło, / Będzie to jakby sztuki abecadło, / Ogromne dzieło i praca 
niemała!” áPW-3 98ñ) pozwala również dowartościować prowincje, do których 
„rozchodzą [się] okręty: / To z robotnikiem, to z ciętym marmurem”, przy czym 
Norwid explicite uwydatnia status stolicy jako środka imperium: „Rzym jeden Rzy-
mem, a świat – jego murem” (PW-3 98).

francuski historyk zwraca uwagę na administracyjne zdolności Hadriana, 
związane z jego skłonnością „klasyfikacyjną” (T 175). Istotne dla tendencji spaja-
jącej różnorodne pierwiastki w imperium (m.in. „Miasto” z „prowincją”) okazują się 
tu „osobiste”, „monarchiczne” (T 175) rządy cesarza. Ujednolicenie systemu praw-
nego (zwłaszcza dzięki wspomnianemu również w Quidamie „edyktowi wiecznemu”) 
wiąże się organicznie z rozwojem imperium w kierunku monarchii. Temu „formal-
nemu” procesowi unifikacyjnemu nie towarzyszyło jednak – przynajmniej na po-
ziomie oficjalnie uznanych religii i wierzeń – ożywienie ducha. Tu prowincja wnios- 
ła niewiele, a wpływ Grecji okazał się raczej negatywny. Zdaniem Thierry’ego „grec-
kie idee spowodowały przede wszystkim rozkład religii” (T 302), przy czym historyk 
miał na myśli nie tylko wpływ  greckiej filozofii, lecz także mitologię, której synkre-
tyzm „podważył proste i surowe obrzędy pierwszych Rzymian” (T 302). W obliczu 
wskrzeszenia sił imperium za sprawą jego zjednoczenia się (T 299) zachodził pewien 
paradoks polegający na tym, że istotną rolę w procesie unifikacji duchowej odegra-
ły właśnie religie nie dające się pogodzić z rzymskim modelem społecznym. Cho- 
dzi tu o te wyznania, które nie uległy rzymskiemu synkretyzmowi, lecz zachowa- 
ły swą „wyłączność”, co – w odróżnieniu od jałowej wówczas ekskluzywności grec- 
kiej – w wypadku judaizmu i rodzącego się chrześcijaństwa okazało się ich siłą. 
Właśnie owe wyłączne (i dlatego prześladowane przez władze rzymskie) religie  
mogły – zdaniem Thierry’ego – wypełnić duchową próżnię rzymskiego świata 
(T 306–307). 

Natrafiamy tu na kolejną sprzeczność. Z jednej strony, rozkładowy wpływ filo-
zofii greckiej pozbawił wiarygodności dawne wierzenia politeistyczne, ale z drugiej 
strony, stworzyła ona – zwłaszcza stoicyzm – koncepcję jednej ludzkości (zjedno-
czonej w idei ludzkości), której „dusza” waha się między wątpliwością („negacją 
wszelkiego”) a rodzajem „wiary” („wiary we wszystko”. T 311). Idea ludzkości przy-
oblekła się w ciało dzięki rządom cesarskim. Rozwój imperium zbliżył bowiem 
wszystkie jego ludy (Rzym, Italię i prowincje), choć owa „rewolucja polityczna” nie 
zawsze była pokojowa. Zdaniem Thierry’ego owym wspólnym przeżyciom politycz-
nym i społecznym musiała towarzyszyć „rewolucja moralna”, odwołująca się do 
„uniwersalnego poczucia wzajemnej dobrej woli, równości, braterskiej dobroczyn-
ności” (T 309). Decydujący był tu znów wpływ stoicyzmu, choć niewielu mędrców 
umiało wcielić jego zasady w życie; w większości wypadków religia „dobrej woli” 
pozostawała niejasnym przeczuciem. Jednakże „wszystkie serca otwierały się nań” 
(T 309). Właśnie dzięki tej – wprawdzie mglistej – otwartości chrześcijaństwo mogło 
połączyć ideę „doczesnych rządów Rzymu” z koncepcją „duchowego panowania 
Jezusa Chrystusa”. „Pokój rzymski”, pax Romana, okazuje się nagle „narzędziem 
i symbolem innego pokoju, który sam Bóg poprzez swoje przyjście podarował świa-
tu” (T 331).

Paradoksy procesu jednoczenia rzymskiego imperium, wyłożone przez francu-
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skiego historyka, przypominają (przypadkowo albo nie) konstrukcję Rzymu jako 
centrum starożytnego świata i jego stosunek do peryferii ukazane w Quidamie. 
Rzymowi udało się wykorzystać (choć nie zasymilować) grecką wyłączność, razem 
zresztą z innymi śródziemnomorskimi tradycjami kulturowymi, które – z wyjątkiem 
judaizmu – okazały się jednak mniej „wyłączne” niż Grecja. Dzięki wewnętrznemu 
rozdarciu Wiecznego Miasta, które wyzwoliło wielką energię skierowaną na zewnątrz, 
powstało potężne państwo oparte na przemocy. Nie udało się natomiast Rzymowi 
stworzyć syntezy duchowej składników imperium. Wręcz przeciwnie, to, co rzymskie 
i – w pewnym (anachronicznym) sensie – „narodowe”, samo się zagubiło w trakcie 
zaborczej ekspansji. Rzym stał się przestrzenią pozbawioną własnego ducha, po-
wierzchnią bez głębi. Właśnie taki Rzym zarysowuje Norwid w Quidamie. Odradza-
nie głębi, nadawanie bezdusznemu organizmowi nowego ducha okazuje się zadaniem 
dla tych peryferii, których wyłączność jest – w odróżnieniu od Grecji – jeszcze żywa, 
przede wszystkim dla Judei. Jednakże Izrael był za słaby, by pokonać rzymskiego 
kolosa. Owa słabość wynikała nie tylko z tego, że Rzym dostrzegał (i odrzucał) nie-
poskromioną wyłączność, lecz także z tendencji samego Izraela, by podkreślić włas- 
ną ekskluzywność wobec duchowej pustki Rzymu. Jedynym sposobem przezwycię-
żenia tej niewspółmierności (z jednej strony: rzymska nijakość, z drugiej zaś – ży-
dowska wyłączność) byłaby jakaś nowa wyłączność – wyłączna z punktu widzenia 
Rzymu, choć sama (w odróżnieniu od Izraela) nie ujmująca siebie w ten sposób. 
W tym wypadku postrzeganie jej jako nieprzyswajalnej wyłączności można by – 
z wyższej perspektywy – interpretować jako obietnicę odnowienia uniwersalności 
duchowej. 

Oryginalność poematu Norwida (albo inaczej: poetyckie dopełnienie paradoksu 
wyłożonego dyskursywnie przez współczesnych mu historyków francuskich) pole-
ga na tym, że czytanie Quidama – konkretyzowanie jego ukrytych (choć skądinąd 
również jawnych) sensów – pozwala doświadczyć „na własnej skórze”, jak to, co 
z dominującej perspektywy kulturowej wydawało się „wyłączne”, okazuje się zapo-
wiedzią nowej uniwersalności, pomijaną przez większość mieszkańców Wiecznego 
Miasta, przeczuwaną przez przybysza z prowincji (dla którego perspektywa „impe-
rialna” nie jest czymś oczywistym), ale zrozumiałą dopiero ex post z punktu widze-
nia człowieka „nowoczesnego”, który odgaduje podobny paradoks w otaczającej go 
rzeczywistości, zwłaszcza gdy – jak Norwid – jest emigrantem z peryferii Europy, 
człowiekiem, który dotarł do jej zlaicyzowanego, agnostycznego centrum, do Pary-
ża Napoleona III – stolicy sztuki i nauki, do siedziby Stowarzyszenia Antropologicz-
nego, do redakcji „Revue des Deux Mondes”. Konkretyzacja ukrytych i jawnych 
znaczeń Quidama w świetle niesymetrycznej relacji między peryferią a centrum 
pokazuje, że poemat i teraz – w roku 2021 – nie stracił swej „aktualności”. W dal-
szym ciągu jego lektura – wymagająca niemałego trudu – spełnia rolę „poetyckiej 
instalacji zbawienia”. 
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The Polish Late Romantic poet Cyprian Norwid (1821–1883) is the author of a long and captivating 
narrative poem Quidam (written between 1854 and 1859) in which he focuses on Rome during the reign 
of the emperor Hadrian. In this poem Norwid devotes much attention to the relation between the old, 
gradually declining pagan world (Greece and Rome) and the revealed religions from the Orient (Chris-
tianity and Judaism). This narrative about the time of intellectual and spiritual transition owes its 
originality to a particularly Polish (East Central European) perspective. It appears that the specific 
ambience of Hadrian’s Rome, the interdependence between old and new is illustriously shown by the 
title quidam (meaning Alexander’s son) who has arrived from the periphery of the Empire to its centre. 
A similar “provincial” perspective is sometimes found in contemporary french historiography (Amédée 
Thierry), but it has a different sense. french historians, while somewhat deliberately actualising Roman 
history, tend to identify the fate of the Empire with contemporary france (although Gaul was Rome’s 
province). Norwid’s more complicated attitude is reflected in the construction of the main protagonist 
(Alexander’s son). Due to his origin, he never identifies with Rome, but he feels strongly attracted to 
ancient Greece, although he also notices the absence of vitality of the “exclusive” Greek spirit. Alexan-
der’s son is existentially privileged since he understands the emptiness of his times, but he lacks the 
ability to fill this void with a new life. It is possible to transfer the relation between the Empire’s periph-
ery (the province) and its centre (Rome) to Norwid’s times and to link it with his status as a Polish 
emigré in france, although there exists no full symmetry between these two worlds. The perspective 
of the narrator of Quidam often merges with the point of view of Alexander’s son, but the difference is 
that the former knows more: he can grasp the fate of his main character in the context of “holy history” 
(Heilsgeschichte). Their closeness contributes – on the other hand – to the possibility of a non-political 
actualisation of the poem (going beyond the allegory of Poland: Greece oppressed by its neighbours, 
and Russia as Rome). Norwid’s epoch was—from his “peripheral” point of view—characterised by 
similar intellectual and spiritual emptiness as that in Hadrian’s Rome.
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W 1904 roku Wiktor Gomulicki znaczącym tytułem Norwid humorysta opatrzył 
krótki wstęp poprzedzający po raz pierwszy publikowaną humoreskę poety Klary 
Nagnioszewskiej samobójstwo. Odmawiał tam autorowi Quidama prawa do „śmia-
nia się głośnego, wybuchania śmiechem, pękania i zrywania boków od śmiechu”, 
ponieważ „są to wyłączne właściwości prostaczków i prostaków”, ale przyznawał, 
że „i jemu [tj. poecie] zdarza się – uśmiechnąć...” 1. Precyzował następnie: 

Uśmiech Norwida jest pokrewny angielskiemu humorowi, który wygłasza rzeczy dowcipne z twarzą 
marmurową. Takie znamię nosi zwłaszcza jego uśmiech literacki. [...] Typowym wyrazem ostatniego jest 
nowela pt. Bransoletka, legenda dziewiętnastego wieku. Nie śmiejemy się przy czytaniu jej, ale przeni-
ka nas uczucie błogości, jakbyśmy nasiąkali słońcem... A to jest właśnie najwyższa, najdoskonalsza, 
d o b r o c z y n n a  właściwość humoru. [...] Inny jest uśmiech Norwida – rysownika. Już sama forma 
czynić go musi wyrazistszym, plastyczniejszym. Tu artysta potrąca już niekiedy o satyrę – posuwa się 
nawet do kreślenia karykatur w smaku Orłowskiego, którego dowcip wydawał się cierpki i szyderczy, 
był zaś tylko wyrazem jego przedmiotowej spostrzegawczości, od wszelkich celów ubocznych wolnym 2. 

W 1957 roku Juliusz Wiktor Gomulicki swojemu wprowadzeniu do edycji wspo-
mnianej humoreski nadał równie znaczący tytuł: Norwida „lżejszy kaliber”? 3 Przez 
50 lat, które dzieliły obie te edycje, wątku występowania szeroko rozumianego ko-
mizmu w twórczości autora Assunty niemal zupełnie nie podejmowano 4. Co więcej, 
w ciągu kolejnych blisko 50 lat w coraz liczniejszych pracach norwidologicznych 

* Tytuł niniejszego szkicu nawiązuje do tytułu artykułu Jadwigi P u z y n i n y  „Prawda” w poematach 
Norwida („Studia Norwidiana” t. 9/10 á1991/92ñ), a przyjęty tu sposób opisu leksyki, podporząd-
kowany jej aspektom semantycznym i aksjologicznym – do metody wypracowanej w środowisku 
Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida Uniwersytetu Warszawskiego.

1 W. G o m u l i c k i, Norwid jako humorysta. „Wędrowiec” 1904, nr 1, s. 14. Sama humoreska – w po-
staci oryginalnej, z rysunkami poety i wpisanym w nie tekstem – opublikowana została w dwóch 
częściach: w numerach 1 i 2.

2 Ibidem.
3 J. W. G o m u l i c k i, Norwida „lżejszy kaliber”? „Nowe Książki” 1957, nr 9, s. 553.
4 Charakterystyczne, że gdy S. P i g o ń  opublikował krótki popularny szkic Żarty Cypriana Norwida 

(„Głos Narodu” 1929, nr z 25 XII), to wprost napisał w nim m.in.: „Na derwidowej harfie poetyckiej 
C. Norwida brakuje kilku strun; brak zwłaszcza struny wesela. Tak się już stało, że kategorie es-
tetyczne komizmu i humoru dalekie, prawie że obce były jego organizacji artystycznej” (ibidem, 
s. 467). 
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temat ten także prawie nie istniał (stale prowadzono rozważania wyłącznie nad 
Norwidowską ironią, która jednakże często jest przecież zupełnie niekomiczna i nie 
ma funkcji ludycznej, lecz m.in. wartościującą i poznawczą). Do wyjątków należą 
teksty poświęcone wspomnianym przez Wiktora Gomulickiego, a cenionym już za 
życia poety i przywoływanym w pośmiertnych wspomnieniach o nim 5, karykaturom 
czy innym pracom plastycznym z wątkami satyrycznymi 6. Co ciekawe, nawet w stu-
diach dotyczących Norwidowskich komedii znacznie częściej – i chętniej – pisano 
o ironii niż o komizmie. Dość przypomnieć, że w obszernej monografii O komediach 
Norwida Irena Sławińska humorowi i komizmowi poświęciła zaledwie kilka z raptem 
10 stronic podrozdziału Śmiech, uśmiech, ironia..., podkreślając przy tym, że Nor-
widowska komedia zasadniczo jest „bardzo niekomiczna” 7. 

Jak słusznie stwierdziła Agata Seweryn: „uczeni obcujący z dziełami Norwida, 
nastrojeni na ton wysoki, zachowują śmiertelną powagę nawet tam, gdzie poeta 
zdaje się uśmiechać” 8. Dopiero w ostatnich kilkunastu latach powstały prace, 
których autorzy upominają się o uwzględnianie szeroko rozumianego „żywiołu 
komicznego” w badaniach pism Norwida 9. Przegląd tych prac i przywoływanych 
w nich licznych przykładów bezdyskusyjnie dowodzi, że poeta miał nieprzeciętne 
poczucie humoru, któremu chętnie dawał wyraz w swojej twórczości. Warto przy 

5 Zob. np. P ó ł k o z i c  [A. N i e w i a r o w s k i], Cyprian Norwid. „Kłosy” 1886, nr z 13/25 XI, s. 314.
6 Zob. przede wszystkim: J. S y z d ó ł, Karykatury Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” t. 9/10 

(1991/1992). – A. M e l b e c h o w s k a - L u t y, Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce 
Cypriana Norwida. Warszawa 2001, zwłaszcza s. 203–208. – E. C h l e b o w s k a, „Ipse ipsum”. 
O autoportretach Cypriana Norwida. Lublin 2004, zwłaszcza s. 87–90. – D. P n i e w s k i, Między 
obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida. Lublin 2005. – 
D. P l u c i ń s k a, Norwida gra z odbiorcą – „Klary Nagnioszewskiej samobójstwo”. W zb.: Poeta 
i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida. Red. P. C h l e b o w s k i. Lublin 
2007. – Z. D a m b e k, Kariera szlafroka, czyli wokół karykatur szlachciców Norwida. W zb.: Nor-
wid – artysta. W 125. rocznicę śmierci poety. Red. K. T r y b u ś, W. R a t a j c z a k, Z. D a m b e k. 
Poznań 2008. – D. P l u c i ń s k a, Strategia intertekstualności. Paradygmat komiczno-komiksowy – 
„Klary Nagnioszewskiej samobójstwo”. W: Norwida koncepcja literatury. Obszary dyskursu i rein-
terpretacji: gatunki, kategorie, konwencje. Pułtusk–Warszawa 2013.

7 I. S ł a w i ń s k a, O komediach Norwida. Lublin 1953, s. 218. 
8 A. S e w e r y n, Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej. Lublin 2013, s. 67–68. 

Warto zauważyć, że postawa taka towarzyszy (lub do pewnego czasu towarzyszyła) refleksji nad 
twórczością wielu wybitnych autorów, np. A. Mickiewicza – zob. P. K r a s o w s k a, Humor niechcia-
ny. Wczesna twórczość Mickiewicza w ujęciu dawnych badaczy. „Pamiętnik Literacki” 2009,  
z. 1. K. T r y b u ś (Romantyczny duch klasycyzmu. Uwagi do lektury Mickiewicza i Miłosza. W zb.: 
Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. Red. E. W i e g a n d t, A. C z y ż a k, 
Z. K o p e ć. Poznań 2003, s. 258), nie bez ironii, tak rekonstruuje myślenie badaczy: „Jakoś to nie 
wypada, aby młodzi wiekiem Mickiewicz, Słowacki, Norwid, aby ci wielcy bawili się tylko słowem”.

9 Poza opracowaniami już wymienionymi zob. przede wszystkim: E. K a s p e r s k i, Rzeczy święte, 
rzeczy śmieszne („Pierścień Wielkiej Damy”, „Aktor” Norwida). W: Dyskursy romantyków. Norwid 
i inni. Warszawa 2003. – T. K o r p y s z: Czy Cyprian Norwid miał poczucie humoru? Kilka uwag 
o „komicznej” antroponimii Norwida. „Prace filologiczne” t. 53 (2007); O potrzebie uwzględniania 
kategorii komizmu w badaniach twórczości Cypriana Norwida. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 
t. 5 (2008); „Uśmiech sfinksa”. Żywioł komiczny w twórczości Cypriana Norwida. W: K. R u t k o w-
s k i  [i in.], Czterech dostojnych szamanów. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid. Gdynia 
2016. – E. S k a l i ń s k a, Śmiertelnie poważny? O braku i obecności pierwiastka komicznego 
w twórczości Cypriana Norwida. „Tekstualia” 2019, nr 4. 
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tym podkreślić, że komizm – o rozmaitych wykładnikach językowych i tekstowych 10, 
zróżnicowanym charakterze (od autentycznej radości, afirmatywnego rozbawienia 
czy salonowego, konwencjonalnego żartu, przez dobrotliwy, choć nieco dystansu-
jący humor, po ostrą krytyczną satyrę, a z innej strony: od niekiedy wręcz rubasz-
nych anegdot po elementy groteski 11) i funkcjach (od czysto ludycznej, przez per-
swazyjną i wartościującą, aż po poznawczą) – zaskakująco często występuje w tek-
stach poety, zarówno literackich, jak i nieliterackich, w tym zwłaszcza w listach, 
powstałych we wszystkich okresach jego życia. W związku z tym warto zadać py-
tanie o swego rodzaju „świadomość metakomiczną” Norwida. 

Rzecz jasna, autor Vade-mecum nie był teoretykiem komizmu czy humoru, nie 
stworzył spójnej teorii na ich temat. Co więcej, w jego pismach brak osobnej wypo-
wiedzi, w której szerzej rozpatrywałby te zagadnienia, choć można w nich znaleźć 
fragmenty zawierające refleksję nad częścią pojęć z tego zakresu. Najważniejszym 
źródłem informacji staje się w tej sytuacji Norwidowski sposób używania leksyki 
z pola semantycznego komizmu i śmiechu. Analiza takich kontekstów pozwoli przy-
bliżyć się do rozpoznania, jak poeta rozumiał i wartościował te słowa, odpowiada-
jące im pojęcia oraz wiążące się z nimi postawy i zachowania. Niniejszy szkic jest 
próbą oglądu kolejnego fragmentu tego pola i wpisuje się w nurt badań leksyki 
komicznej Norwida, z której dotychczas omówiono (chronologicznie rzecz ujmując) 
wyrazy: komedia, uśmiech, humor, dowcip, buffo i żart 12 oraz osobno uśmiech i śmiech 
w poemacie Quidam 13, a która wciąż wymaga omówienia całościowego. 

10 Szerzej – zob. np. T. K o r p y s z, Komizm językowy w pismach Cypriana Norwida. Zarys problema-
tyki. W zb.: Język pisarzy jako problem lingwistyki. Red. T. K o r p y s z, A. K o z ł o w s k a. War-
szawa 2009.

11 Na występowanie elementów groteskowych w poemacie Quidam słusznie wskazuje K. S a m s e l 
(Cyprian Norwid w nowelistyce Wacława Bojarskiego. „Colloquia Litteraria” 2019, nr 1), upomina-
jący się o włączenie tej kategorii do badań nad twórczością Norwida i polemizujący z wcześniejszą 
interpretacją wątków komicznych w tym poemacie (zob. T. K o r p y s z, Komizm i śmiech w „Qui-
damie”. Uwagi. W zb.: „Quidam”. Studia o poemacie. Red. P. C h l e b o w s k i. Lublin 2011). Nale-
ży w tym miejscu podkreślić, że kategoria groteski rzeczywiście może być przydatna w interpreta-
cji pewnych fragmentów Quidama, również tych niewskazywanych przez Samsela, jak np. obraz 
spacerów florusa z Pomponiusem, którzy chodzą tak, że inni widzą „dwugłowe ciało”. Można za 
jej pomocą opisywać też choćby część scen balowych w dramacie Za kulisami, a nawet fragmenty 
młodzieńczej noweli Łaskawy opiekun, czyli Bartłomiej Alfonsem. W pracach lingwistycznych po-
święconych szeroko rozumianemu komizmowi w twórczości Norwida groteska nie jest przywoły-
wana świadomie, ponieważ o ile można mówić o jej różnorakich cechach i przejawach tekstowych, 
treściowych czy funkcjonalnych (zob. np. A. G ł ó w c z e w s k i, Komizm w literaturze. Studia 
w perspektywie komunikacyjnej. Toruń 2013, s. 113–138), o tyle nie istnieją jej wyraziste wykład-
niki językowe.

12 Zob. J. C h o j a k, Uwagi o Norwidowskim słownictwie teatralnym. „Prace filologiczne” t. 46 
(2001). – T. K o r p y s z: „Uśmiech” w pismach Cypriana Norwida. W zb.: Człowiek, słowo, świat. 
Red. nauk. J. C h o j a k, T. K o r p y s z, K. W a s z a k o w a. Warszawa 2010; „Humor” w pismach 
Cypriana Norwida. W zb.: W stronę Norwida. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedy-
kowane Profesor Jadwidze Puzyninie. Red. T. K o r p y s z, M. E. R o g o w s k a. Warszawa 2015; 
„Dowcip” w pismach Cypriana Norwida. W zb.: Komizm historyczny. Red. T. K o r p y s z, A. K r a-
s o w s k a. Warszawa 2016; Kilka uwag o „buffo” (nie tylko) w pismach Norwida. W zb.: Ku rzeczom 
niebłahym. Red. nauk. J. C h o j a k, Z. Z a r o n. Warszawa 2018; „Żart” w pismach Cypriana 
Norwida. „Studia Językoznawcze” t. 19 (2020).

13 Zob. K o r p y s z, Komizm i śmiech w „Quidamie”.
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Rodzina słowotwórcza śmiechu w poematach Norwida 14 reprezentowana jest przez 
następujące leksemy: naśmiać się (1 użycie), pośmiewać (1), pośmiewisko (1), roz-
śmiać się (3), śmiać się (9), śmiech (20), śmieszny (5), wyśmiewać się (1), wyśmie-
wany (1) i zaśmiać się (1) 15; łącznie to zatem 10 leksemów w 43 użyciach 16. Co 
ciekawe, najwięcej występuje derywatów czasownikowych, warto więc od nich zacząć 
ogląd całego pola. 

Czynność śmiania się jest w poematach zjawiskiem czy zachowaniem wyraźnie 
ambiwalentnym. Z jednej strony, czasownik śmiać się i znaczna część jego dery-
watów (poza m.in. wyśmiewać się czy naśmiewać się, a także większością użyć 
konstrukcji śmiać się z kogoś/czegoś) konotują stany, zachowania, wypowiedzi, 
uczucia i oceny pozytywne, z drugiej natomiast w wielu sytuacjach są przez Norwi-
da przewartościowywane i stosowane w kontekstach nacechowanych negatywnie 17. 

Zarysowane zjawisko jest wyraziste zwłaszcza w przypadku podstawowego 
czasownika śmiać się. Nazywane tym słowem ludzkie zachowanie podlega jedno-
znacznie dodatniej waloryzacji tylko w dwóch fragmentach poematów Norwida. 
W Assuncie bohater i zarazem podmiot mówiący, przygnębiony śmiercią ukochanej 
kobiety i tęsknotą za nią, przywołuje pozytywne doświadczenia łagodzące ból i ża-
łobę, swego rodzaju sygnały spokoju, dobra, piękna i radości, na które natrafia 
w otaczającym go świecie. Wspomina m.in.:

Odtąd, bywało nieraz, obce dziecię
Do mnie się wdziękiem śmieje niezgadnionym,
Gałązka bluszczu, co nie śni o kwiecie,
Brylantem rosy drży rozpromienionym – [III 293] 18

Z kolei w fantazji Echa osoba mówiąca kreśli wizję przebywania z ukochaną 
kobietą, pełnego pokoju i radości. Wprawdzie obrazowanie wskazuje na jakieś 
minione trudne przeżycia (symbolizowane tu przez ciernie), jednak „łagodne śmia-

14 W związku z tym, że za podstawę przyjęto edycję J. W. Go m u l i c k i e g o, dalej przywoływane są 
użycia leksemów, które występują w tekstach zaklasyfikowanych przez niego do poematów i opu-
blikowanych w tomie 3 Pism wszystkich (zob. przypis 18).

15 Dane za: J. P u z y n i n a, T. K o r p y s z, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida. Na stronie: 
http://www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl (data dostępu: 20 I 2021).

16 W innych tekstach poety znaleźć można jeszcze następujące derywaty z omawianej rodziny: od-
śmiechiwać się, pośmiech, roześmiać się, rozśmiać, rozśmieszać się, rozśmieszyć się, śmieszek, 
śmiesznie, śmieszno, śmieszność i wyśmiany. Rzecz jasna, Norwid stosował też leksykę z rodziny 
słowotwórczej uśmiechu – zob. K o r p y s z, „Uśmiech” w pismach Cypriana Norwida.

17 Na marginesie należy wspomnieć, że ambiwalentna i negatywna ocena śmiechu oraz śmiania się 
ma wielowiekową tradycję filozoficzną i teologiczną. Również w języku polskim już najstarsze źró-
dła poświadczają dwa odmienne znaczenia czasownika śmiać się, które D. B a n a s i a k  (Rozwój 
semantyczny leksemów „śmiać się” i „śmiech”. W zb.: Komizm historyczny, s. 60) nazywa „fizjolo-
gicznym” oraz „intencjonalnym” i rekonstruuje następująco: objawiać wesołość, radość za pomo-
cą odpowiedniego głosu lub mimiki’ oraz drwić, szydzić z kogoś, lekceważyć kogoś, coś’.

18 Cytaty z tekstów Norwida i odwołania do nich za: C. N o r w i d, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst 
ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 1–9. Warszawa 1971–1976; 
dalej podawane są jedynie numery tomów (cyframi rzymskimi) i stronic (cyframi arabskimi) w na-
wiasach.
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nie się” w bliżej nieokreślonej przyszłej rzeczywistości jest tu bez wątpienia warto-
ściowane pozytywnie:

Moja złota – ty kochasz – jeżeli... jeżeli...
Kochasz i gwiazdę, która mię ze światem dzieli,
Ze światem t y m, którego ranić nieraz trzeba
Dla t a m t y c h  światów – powiedz – nachylisz mi nieba
Do piersi, i za pokój dadzą ci anieli
Pokój, i żyć będziemy, i będziem się śmieli
Łagodnie na tych cierniach okwitniętych biało,
Jakby, jakby już wszystko po-zmartwychwstawało... [III 541]

W obu kontekstach osoba, która się śmieje, doświadcza autentycznej radości, 
pogody ducha, jest szczęśliwa i ma afirmatywny stosunek do świata oraz do innych 
ludzi.

Już nie tak oczywiste wartościowanie można przypisać czynności śmiania się 
w dwóch kolejnych cytatach. W innej części przywołanej fantazji mowa m.in. o emi-
grancie 19, do którego (a właściwie „któremu” – taką bowiem rekcję poeta tu stosuje) 
śmieją się kobiety, „u paryskiej szepcząc toalety” (III 541) 20. Nie jest jasne, czy ko-
biety swoim śmiechem wyrażają przyjazny stosunek do bohatera, pozdrawiają go 
w ten sposób lub np. kokietują go, czy też raczej wyśmiewają się z niego. Charak-
terystyczną dla staropolszczyzny, w XIX wieku już niezbyt częstą, celownikową 
rekcję „śmiać się komu” według słownika wileńskiego (gdzie została ona opatrzona 
kwalifikatorem „przestarzale”) stosuje się w dwóch znaczeniach: zarówno naśmiewać 
się, żartować, szydzić’, jak i uśmiechać się do...’ 21. 

Podobnie niejasny jest status śmiechu w XIV pieśni poematu Quidam, w której 
nieznany z imienia „senator siwy” – a więc jedna z najważniejszych postaci w Rzy-
mie, osoba w podeszłym wieku, można domniemywać, że doświadczona i szano-
wana – spotyka modnego i popularnego młodzieńca. Senator ten:

Za Pulchrem widząc rzesze i pochodnie, 
Śmiał się i palec podnosił leniwy 
W kształt V, co znaczy: „w i t a j” – i jest modnie. [III 148]

Nie wiadomo, czy śmiech senatora powinno się uznać za szczery, czy też za 
udawany; czy śmieje się on do Luciusa Pomponiusa, chcąc go pozdrowić i dać wyraz 
swojej sympatii lub mu się przypodobać, czy też raczej śmieje się z niego i z towa-
rzyszących mu „rzesz i pochodni”. Niezależnie od interpretacji widać, że sam sena-
tor jest opisywany z krytycznym dystansem – ulega on przecież modom, poza tym 
pierwszy pozdrawia niewątpliwie młodszego od siebie i stojącego niżej w hierarchii 
społecznej Pulchra, wreszcie: okazuje się człowiekiem leniwym. Z pewnością wszyst-
ko to rzutuje także na ocenę samej czynności śmiania się senatora. 

19 J. W. G o m u l i c k i  widzi w nim generała Władysława Zamoyskiego – zob. III 768. 
20 Rzeczownik toaleta oznacza tu prawdopodobnie tzw. gotowalnię (tego określenia używa poeta 

w noweli Łaskawy opiekun áIV 383ñ oraz w dramacie Aktor áVI 12ñ), czyli specjalny mebel z lustrem 
służący do ubierania się, układania włosów itp. bądź też osobne pomieszczenie do takich celów.

21 Zob. Śmiać się. Hasło w: Słownik języka polskiego. Wyd. M. O r g e l b r a n d. Red. A. Z d a n o w i c z 
[i in.]. T. 2. Wilno 1861. Na stronie: https://eswil.ijp.pan.pl (data dostępu: 23 VIII 2021; dalej: słownik 
wileński).
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Jako skomplikowany pod względem aksjologicznym trzeba ocenić śmiech 
„zniszczonego narodu” w humoresce Co słychać? i co począć? Wprawdzie śmianie 
się może tam być oznaką zadowolenia, radości czy wręcz szczęścia, ale jest to czyn-
ność wyuczona, niejako wymuszona, a więc sztuczna, powodująca, że wykonujący 
ją ludzie bardziej przypominają automaty niż żywe, wolne i twórcze istoty – z tego 
też względu ich zachowania są opisywane z jednoznacznie krytycznym dystansem 
autora: 

Tak, zniszczonemu rzeknij narodowi,
By się zbogacał tylko jak najprędzéj,
A złoto mając, resztę postanowi,
Historii ustrój doda do pieniędzy.
Ucz go, by jednym krokiem się przerzucał
Z fatalnych jatek dziejów do warsztatów,
Nauczysz, by się tak śmiał, jak zasmucał,
I zbawisz ludzkość... lecz automatów! [III 632]

Pozostałe konteksty zawierające czasownik śmiać się są już wyraźnie negatyw-
nie nacechowane, choć nacechowanie to jest zróżnicowane, różnorodny jest też 
charakter samej czynności śmiania się. W VI pieśni Quidama Zofia czyta rękopis 
Epirczyka i bierze początkowe słowa za wypowiedź skierowaną do siebie. Gdy 
orientuje się, że to apostrofa do mądrości, zaczyna „śmiać się [...] z zazdrości” (III 95):

– „Z o f i o!” – greckie były słowa –
Tu zatrzymała się: „Szkoda zachodu! –
Mówiąc – za długa rzecz: rozboli głowa –
Dalej: „Z o f i j o! – znaczy tu: m ą d r o ś c i!” –
I śmiać się bardzo poczęła z zazdrości –
Komu? – mądrości? – więc, kończąc czytanie
Rzekła: „Nie do mnie!” – z gniewu czy z radości. [III 95]

Śmiech jest tu oznaką zdenerwowania, ale też rozczarowania, a nawet złości – 
emocji wyraźnie negatywnych. Z kolei w poemacie Assunta bezimienny bohater, 
gdy dowiaduje się o planach wydania Assunty za mąż za przypadkowego mężczyznę, 
któremu ma to pomóc „ustatkować się” (III 282), kreśli taką oto hipotetyczną sce-
nę z ich przyszłego życia:

„[...] Swarzyć się poczną – od siebie odwykać
I nienawidzić się albo unikać...

11
Aż dnia pewnego, człek szlachetny, trzeci
Ja – oto, wnijdę po kwiaty... o porze
Zniewag – i zgromię oboje jak dzieci:
Mąż się porywa w gniewie i uporze,
Zamęt – gwałt – alić broń w ręku zaświeci,
Trącę rewolwer i trupem położę...
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Mordercą będę! – będę osądzony!...” –
I tu począłem się śmiać jak szalony. [III 284]

Także w tym przypadku śmiech to oznaka zdenerwowania, może nawet wzbu-
rzenia i złości, ma on też zamaskować prawdziwe, a skrywane uczucia bohatera do 
Assunty i jego ocenę planów Damy, która snuje całą intrygę małżeńską. 
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Wyraźnie negatywnie wartościowana jest postawa „rubasznego strażnika”, 
który śmieje się z więźnia we fragmencie tłumaczonego przez Norwida poematu 
Benvenuta Celliniego. Śmiech stanowi tu oznakę wyższości, być może pogardy, 
a także niemal nieograniczonej władzy, jaką strażnik ma nad skazańcem, i prze-
konania, właściwie pewności, że jego nadzieje na jakikolwiek ratunek są płonne. 
Postawa strażnika jest, rzecz jasna, oceniana negatywnie, co podkreśla też charak-
teryzujący go przymiotnik 22:

Więc – skoro zacne ty poczynasz dzieło,
Wraz niech cię porwą i zamkną złośnicy
(Lecz nie wiedz, skąd by się ratunku wzięło).
Owszem – niech jeszcze skradną cię w ciemnicy,
A ty, grób czując, patrz, jako się śmieje
Rubaszny strażnik, pijąc twą nadzieję... [III 663]

W ostatnim kontekście zawierającym omawiany leksem występuje predykat 
śmiać się z [kogoś, czegoś], który XIX-wieczne leksykony opisują wprawdzie jako 
wieloznaczny, ale jego podstawowy sens w słowniku wileńskim wyeksplikowany 
został jako naśmiewać, się, żartować, szydzić z kogo, czego’, ma on więc wyraźnie 
negatywne nacechowanie. Aktualizowane jest ono również w niepozbawionym iro-
nii fragmencie Pięciu zarysów:

Ktokolwiek pisze rzeczy, jak one się dzieją,
Ten stawa się c y n i k i e m  – kto, jak się dziać mogą,
Ten bywa w i z j o n a r z e m; radzi się zeń śmieją,
I bardzo słusznie – trzecią zaś kto idzie drogą,
Czyli kto pisze, jak się rzeczy dziać powinny,
Ten bywa nawet z d r a j c ą  – to niemniej jest słusznie,
Bowiem zdradza nałogi. [III 484]

Jak widać z przytoczonych cytatów, czasownik śmiać się bywa w poematach 
Norwida używany w kontekstach różnorodnych semantycznie i aksjologicznie, czę-
ściej wszakże waloryzowanych negatywnie; nierzadko okazuje się on wówczas prze-
jawem czyjejś postawy agresywnej, skierowanej przeciw komuś, a ocenianej przez 
nadawcę jednoznacznie krytycznie. Podobnie stosuje poeta derywaty od tego lekse-
mu, którym – ze względu na ich różnorodność – warto przyjrzeć się nieco bliżej. 

Wyraźnie pozytywnie wartościowane są dwa użycia czasownika rozśmiać się 23. 
W Quidamie Mistrz Jazon „prawie rozśmiał się jak dziecko” (III 219), gdy jego gość 
gwałtownie wzbraniał się przed umyciem mu nóg. Można przypuszczać, że to za-
chowanie rozbawiło Maga, wprawiło go w dobry nastrój, którego wyrazem był właśnie 
naturalny, szczery, niemal dziecięcy śmiech. Znacznie trudniejszy do interpretacji 
jest metaforyczny fragment poematu Salem – pojawia się tu wizja przyszłości: 

[...] stawy,
Które się w Imię Boże z-kościeliły,
Przetrwały wrzawę sławy i nie-sławy,
I są – i w muszkuł, i w drgające żyły,

22 Rubaszny w słowniku wileńskim w odniesieniu do człowieka znaczy przede wszystkim z gruba 
wesoły’, a w odniesieniu do wypowiedzi czy zachowania – gruby, grubiański’. 

23 Czasownik ten w słowniku wileńskim ma dwa znaczenia: wpaść w śmiech, zaśmiać się’ oraz  
rozpogodzić się’.
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I w rękawicę skóry rosnąć muszą,
Aż się to ramię kędyś spotka z duszą,
Cało-żywotem roz-śmieje człowieczem,
Krzyżem podeprze – i wymachnie mieczem! [III 508]

Omawiany czasownik (zapisany z charakterystycznym dywizem rozdzielającym) 
ma tu, jak widać, sens metaforyczny, a cały obraz odnosi się do jakiejś bliżej nie-
określonej, ale wyraźnie pozytywnie ocenianej przyszłości, w której zapanują pokój, 
harmonia i radość. 

Trzecie użycie czasownika rozśmiać się należy interpretować inaczej. W znanym 
fragmencie Promethidiona Konstanty trywializuje wypowiedź Bogumiła o fryderyku 
Chopinie i sprowadza ją do żartu dość niskich lotów, co spotyka się z charaktery-
styczną reakcją zebranych: 

Tu się rozśmiało wielu – co już znaczy,
Że najzupełniej prawda okazaną
I że mówiący pięknie się tłumaczy –
I – już o sztuce tu nie rozmawiano. [III 343]

Śmiech uczestników dyskusji jest wyrazem ich autentycznego rozbawienia, ma 
charakter ludyczny, wydaje się więc czymś pozytywnym. Jednakże cała scena opi-
sana została z niewątpliwym krytycznym dystansem, a z perspektywy podmiotu 
mówiącego ta reakcja stanowi oznakę braku umiejętności prowadzenia poważniej-
szej i głębszej refleksji, płytkiego, prymitywnego stosunku do sztuki, niedojrzałości, 
zasługuje więc na ocenę negatywną.

Podobnie waloryzowany jest niewystępujący we współczesnej polszczyźnie le- 
ksem pośmiewać. W słowniku wileńskim brak jego definicji, a w stosownym haśle 
autorzy odsyłają do czasownika wyśmiewać, który definiują następująco: śmiechem 
szyderczym naganiać, okazywać śmiechem i słowami drwiącemi, że coś jest śmiesz-
ne, nienaturalne, nierozsądne, wadliwe, lub takim się wydaje’. Norwid w poemacie 
Wita-Stosa pamięci estetycznych zarysów siedem opisuje scenę męczeństwa mnicha 
Łazarza w trakcie ikonoklazmu wywołanego przez cesarza Leona III. Oprawcy za-
konnika, „któremu Pan zasię / dał dar (treść wieczną wyobrażać w czasie / Przez 
sposób pęzla)”, nie tylko torturują go, lecz także „pośmiewają w twarz” (III 528), 
czyli wyśmiewają go, szydzą z niego. Nie ma wątpliwości, jak autor ocenia to zda-
rzenie i jak wartościuje sam czasownik.

Bardzo interesujące jest jedyne Norwidowskie użycie leksemu naśmiewać się, 
odniesionego – w Rzeczy o wolności słowa – do Boga: „N a ś m i e j e  s i ę  z  n i c h 
k i e d y ś  S a m  J e h o w a!” (III 599). Słowa te są parafrazą fragmentu Psalmu II; 
w tłumaczeniu Wujka brzmi on: „Który mieszka w niebiesiech, naśmieje się z nich: 
a Pan szydzić z nich będzie”, w Biblii Tysiąclecia ma zaś postać: „Śmieje się Ten, 
który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa”. Bóg został tu ukazany ja- 
ko Ten, kto, świadom swojej wszechmocy i skutków ludzkich działań, z lekcewa-
żeniem patrzy na bunt przeciw sobie i przeciw mesjaszowi. Opisywany śmiech 
można traktować jako „wyraz ironii wobec bezrozumnej postawy człowieka” 24, 

24 Zob. komentarz w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków 
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pragnącego zmienić porządek świata, po swojemu go urządzić, w pewien sposób 
konkurować ze Stwórcą.

Czasownik wyśmiewać się zawsze konotuje czyjąś negatywnie wartościowaną 
przez podmiot używający tego słowa postawę wobec drugiego człowieka. Postawę 
agresywną, charakteryzującą się poczuciem wyższości i brakiem zrozumienia, 
chęcią sprawienia komuś przykrości czy wręcz cierpienia. W tym kontekście zaska-
kujący jest fragment Quidama, w którym pojawia się jedyne Norwidowskie użycie 
tego leksemu. Oto w chwili swojej paradoksalnej, przypadkowej śmierci syn Ale- 
ksandra, upadając na rzymski bruk, mówi: 

Na targu – konać – jak w ojczyźnie 
Konać – wyśmiewa się z siebie ironia. [III 211]

Antropomorfizowana (jak w kilku innych Norwidowskich tekstach) ironia śmie-
je się tu sama z siebie, a przyczyną jej reakcji okazuje się tragiczny, a zarazem 
banalny splot zdarzeń, który doprowadził do niezawinionej śmierci młodzieńca. 
Trudno jednoznacznie zinterpretować tę frazę 25 i ogólniej problem „ironizowania 
ironii” 26; dla niniejszych rozważań istotne pozostaje to, że wyśmiewanie się stano-
wi tu wyraz krytycznego dystansu.

Ostatnim czasownikowym derywatem jest leksem zaśmiać się, który występu-
je w utworze Pięć zarysów (III 483). „Z cicha” zaśmiał się tam gość przybyły na 
zbiorowe czytanie dramatu Williama Szekspira po tym, gdy przedstawił alternatyw-
ny rozwój akcji tego dramatu. Wymowa owego śmiechu okazuje się nieoczywista: 
można go uznać za wyraz samozadowolenia, satysfakcji z udanej prowokacji lek-
turowej, ze względu na kontekst można go też jednak, jak się wydaje, traktować 
jako gorzko ironiczny komentarz do przewrotności świata.

Warto przyjrzeć się teraz rzeczownikowi śmiech, który w poematach Norwida 
występuje aż 20 razy. Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego szkicu nie 
sposób dokładnie omówić wszystkich tych kontekstów, można natomiast poczynić 
pewne wstępne obserwacje.

Śmiech bywa w badanych utworach wyrazem dobrego nastroju, autentycznej 
wesołości, rozbawienia, zabawy i jest wówczas wartościowany pozytywnie. Tak 
dzieje się np. w Weselu, w obrazie tańczących gości weselnych (III 9) 27, a ponadto  

oryginalnych z komentarzem. Oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego 
Pawła. Częstochowa 2009, s. 1128. Cytaty z Biblii Tysiąclecia także za tym wydaniem.

25 P. C h l e b o w s k i  („Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem” – próba nowej lektury poematu. W: Po-
lihymnia CN. Studia i szkice interpretacyjne. T. 2. Lublin 2019, s. 123), polemizując z wcześniejszym 
odczytaniem E. Bieńkowskiej, pisze: „Nie jest to przecież komentarz o fatalnej sile ironii losu: 
zderzeniu ludzkiego pragnienia z materią świata, ale głęboka myśl o redukcji z historii – przypad-
ku, o redukcji z przestrzeni czasu – bezcelowości i bezsensu. Czymże jest bowiem naśmiewająca 
się z siebie ironia w zestawieniu z całą sytuacją Epirczyka, jak nie »poważnym serio«, które odsła-
nia swe najpełniejsze oblicze – właśnie na Placu Przedajnym, pośród targowiska próżności, na 
rzymskim bruku”.

26 Zob. S. S t ę p i e ń, „Powieść” Cypriana Norwida – próba ironizowana ironii romantycznej. W zb.: 
Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid. Red. T. K o r p y s z  [i in.]. Warszawa 2012. 

27 Omawiany rzeczownik występuje tu w interesującym rozbudowanym szeregu: 
Tańczący [...]
W całej wszech-tęczy blasku oczy swe kąpali,
Każdy się w stu zwierciadłach oglądał naiwnie; 



ROZPRAWY I ARTYKUŁY100

w innym miejscu tego poematu, gdzie mowa o stałym przenikaniu się radości 
i śmiechu oraz smutku i żałoby w życiu człowieka, a zarazem o tym, że:

w pewnym względzie cnotą wesołość swobodna,
Gdy rola czasów krwawo orze się, niepłodna... [III 11] 28 

Najprawdopodobniej tak też należy interpretować „śmiechy” z utworu Ziemia, 
którym symboliczna „gałęź oliwna” będzie „pieśni dodzwaniać łabędzie” (III 30), 
a więc śmiechy, które wkrótce bezpowrotnie się skończą. Również podobny „do 
dalekich grzmotów”, czyli głośny, tubalny, śmiech Maionotów z Epimenidesa (III 65) 
jest czytelnym sygnałem ich dobrego humoru, ale też ogólniej: ich usposobienia, 
przyjaznej, afirmatywnej postawy wobec świata. Radość, zabawa czy nawet wesołość 
nie były obce także Jazonowi – jak pisze Norwid w Quidamie, bohater ów „nie stro-
nił i śmiechów” (III 127). W tymże poemacie „Aleksandra syn, z śmiechem czy bolem” 
sam siebie pyta, za kogo wziął go spotkany nocą człowiek, który atakował posąg 
Apollina (III 144). Kontrastowe zestawienie (powtórzone w kolejnym wersie) oraz 
szerszy kontekst i w tych przypadkach każą interpretować śmiech jako wyraz ra-
dości czy może raczej rozbawienia, choć cytat wskazuje też na to, że sam bohater 
jest zmieszany i niepewny swojego stanu i swoich uczuć. 

Nie w pełni jasne wydaje się dwukrotne użycie omawianego rzeczownika w Ful-
minacie, gdzie mowa m.in. o tym, co wydarzy się, gdy świata dosięgnie „gniew Boży”, 
który „Posady wstrząśnie skłamanych pierw gmachów, / Strach z śmiechu robiąc, 
lub śmiechy ze strachów”. Ze względu na paralelizm, a zwłaszcza szerszy kontekst 
wskazujący na radykalne zmiany i przewartościowania, jakie nastąpią, gdy „gniew 
ów Boży wybuchnie koniecznie” (III 547), można sądzić, że i w tych kontekstach 
śmiech jest wartościowany pozytywnie, jako oznaka radości, zadowolenia czy 
szczęścia. 

W niektórych Norwidowskich użyciach śmiech bywa z różnych względów walo-
ryzowany wyraźnie negatywnie. Tak dzieje się np. w poemacie Pompeja – opisany 
tam „leniwy klucznik” stał na schodach „z winnym gronem, / Rwąc ziarna i rzuca-
jąc w śmiechu na rozpustę” (III 23). Śmiech stanowi tu sygnał bezmyślności klucz-
nika, dla chwilowej wątpliwej rozrywki marnującego cenne owoce. Z kolei w Quida-
mie opisywani przez Norwida z wyraźnym krytycznym dystansem „Artemidora 
uliczni czciciele” śmiechem kończą trudne rozmowy nieidące po ich myśli – takie, 
w których nie mogą kogoś przekonać do swoich racji (III 92). Śmiech okazuje się 
tu zatem nieautentyczny, nie wynika z rozbawienia, lecz jest sposobem maskowa-
nia własnej niewiedzy i niepewności. W innym fragmencie tego poematu mowa 
o Rzymianinie mającym poczucie wyższości nad podbitymi Grekami; niekiedy 
sięga on do greckich utworów, lecz traktuje je z lekceważeniem. Poeta pisze o nim: 

słuchał bajek spisanych w Homerze, 
Tak – jak komedii przeciw-sokratejskiej, 
Dowcipnej, że aż śmiech nieledwo bierze. [III 137] 

Śmiechów, brylantów, drobnych grzecznostek, opali, 
Westchnień, szmaragdów, kwiatów fałszywych, rumieńców, 
Atłasów białych... chaos!... [III 9] 

28 Wprawdzie „śmiechy” przekształcą się kiedyś w metaforycznie rozumiane „siano uwiędniętych 
kwiatów” (III 12), jednak ten obraz nie zmienia pozytywnego wartościowania samego śmiechu.
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„Rzymski szlachcic” słucha „bajek” tak jak komedii, w której wyśmiewa się So- 
kratesa: jego poglądy, jego sposób filozofowania, wreszcie – jego samego 29. Taki sto- 
sunek do bardzo dla Norwida ważnego i niezwykle przezeń cenionego filozofa 30 wska- 
zuje na wyraźny autorski dystans wobec opisywanej postaci. Dystans ten wzmac-
nia przymiotnik dowcipny, będący tu, jak się wydaje, quasi-cytatem, oraz wyraże-
nie „śmiech nieledwo bierze”, które można uznać za swoisty metatekstowy autorski 
komentarz i odczytywać ironicznie: jako zawoalowany wyraz krytyki Norwida wobec 
wyśmiewających się z Sokratesa, ale też z greckiej kultury.

Kolejnym przykładem użycia rzeczownika śmiech aktualizującym jego negatyw-
ne konotacje jest fragment rozważań jednego z bohaterów Quidama – Barchoba, 
który po trzech latach nauki u Jazona zostaje odesłany do Judei. Przypomina sobie 
wówczas słowa mistrza na temat Wiecznego Miasta. Słowa, jak można się domyślać, 
niezbyt pochlebne, obnażające prawdę o Rzymie i wieszczące jego upadek. Wspo-
mnienie to „śmiech mu do warg przyzywało, / Jak zakazany owoc” (III 170). Czy 
jest to śmiech wynikający z poczucia wyższości, swego rodzaju triumfalizmu tego, 
który widzi przyszłość, czy też może raczej śmiech politowania? Nie sposób jedno-
znacznie odpowiedzieć na te pytania – tak czy inaczej, śmiech wiąże się z negatyw-
nymi emocjami Barchoba wobec Rzymu. Taką interpretację wzmacnia jeszcze 
porównanie „jak zakazany owoc”, sugerujące, że ten typ zdystansowanego, może 
nieco kąśliwego śmiechu raczej nie powinien się pojawiać na ustach ucznia wiel-
kiego filozofa, jednocześnie zaś odsyłające do biblijnego obrazu grzechu pierworod-
nego, a więc obrazu silnie kulturowo (i językowo) związanego z negatywnymi oce-
nami i takim wartościowaniem.

Negatywnie wartościowany śmiech dwukrotnie pojawia się w opisach kolejnej 
bohaterki Quidama, Elektry. Jednym z sygnałów krytycznego dystansu podmiotu 
mówiącego do tej diwy jest animalistyczne porównanie jej do „owcy znużonej” 
(III 198) oraz również dehumanizująca ją fraza: 

gdyby nie pewne ruszenie 
Ramion i silny śmiech, z diwy takowej 
Byłoby bardzo przystojne stworzenie. [III 198]

Ów „silny śmiech” – czyli, jak wolno sądzić, śmiech zbyt głośny, nieskrępowa-
ny, przesadnie swobodny, a przy tym pusty – Elektry jest zachowaniem, które 
kłóci się z jej obrazem jako diwy. W innej scenie Lucius Pomponius Pulcher wyrzu-
ca sobie i kobiecie, że przed śmiercią Jazona nie napisał listu do Zofii. Elektra 
wyraźnie bagatelizuje całą sytuację, proponuje oszustwo (użycie jakiegoś starego 
listu skierowanego do niej), po czym „z śmiechem” wybiega z komnaty (III 224). Jej 
wyrażającą się m.in. właśnie w śmiechu niefrasobliwość w obliczu wspomnianej 
sytuacji i obojętność na tragedię podkreśla jeszcze swego rodzaju zabawa w cho-
wanego, w którą bohaterka usiłuje wciągnąć Pomponiusa, co ten z pewnym znie-
cierpliwieniem komentuje okrzykiem: „Ż a r t y!” (III 224). W obu przypadkach śmiech 
Elektry jest, jak widać, wartościowany negatywnie. 

29 Najprawdopodobniej chodzi tu o Chmury Arystofanesa, które są ostrą filipiką antysokratejską. 
30 Szerzej – zob. T. M a c k i e w i c z, Sokrates Norwida. Kontekst – recepcja – kontynuacja. Warszawa 

2009.
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W Promethidionie Wiesław bardzo krytycznie komentuje zachowanie współto-
warzyszy, którzy „mistycyzmem” i „urojeniami głów bezczynnych” nazwali jego 
wypowiedź o sacrum i sprowadzili ją do kilku żartów: 

[...] – czemu milczycie? 
Czemu po śmiechu każdym – taka próżnia? 
Czy nie zabito w lesie tym podróżnia? –
Czemu ta cichość, jakby po przestępstwie?
Otóż znów powiem wam, j a, n a t r ę t  n u d n y,
Że to po drwinach z prawdy – po odstępstwie! [III 453]

Śmiech okazuje się tu oznaką płytkości umysłowej, powierzchowności w wi-
dzeniu świata, beztroskiej, bo naiwnej i przesadnej wesołości wobec skomplikowa-
nych problemów, braku umiejętności, ale i potrzeby zmierzenia się z nimi. 

Nie w pełni jasny jest obraz z poematu Salem, gdzie mowa o artyście, który 
tworzy wielkie dzieła, poruszające najważniejsze prawdy, dotykające sfery sacrum. 
Norwid zaznacza, że takie próby podejmowali inni:

Niejeden stroił tak i dośpiewywał,
I odepchnięty poszedł, gdzie miliony...
A ś m i e c h  i  r o z u m  rytm jego rozrywał,
I pruł, i na krzyż parł rozramieniony. [III 508]

Podkreślony przez poetę szereg „śmiech i rozum” można odczytywać, jak się 
wydaje, jako niechętną, krytyczną postawę odbiorców, którzy taką twórczość wy-
śmiewają lub próbują przyjmować tylko rozumowo, odrzucają ją, skazując artystę 
na cierpienie. 

Wyrażenie śmiech z [kogoś, czegoś], podobnie jak przywoływany już predykat 
śmiać się z [kogoś, czegoś], najczęściej oznacza wyśmiewanie się – agresywne, na-
pastliwe bądź łagodne, dobroduszne – z kogoś lub czegoś i w tym sensie jest war-
tościowane negatywnie. Tak też należy rozumieć omawiany rzeczownik we frag-
mencie poematu Pieśni społecznej cztery stron (III 344), w którym podmiot z po-
błażliwym politowaniem obserwuje ludzkie konflikty (nazywa je „pociesznymi”) 
i ciągłą potrzebę odróżniania się od innych:

Tylko śmiechu nie odmieniem
Z tych pociesznych swarów,
Co nie warte (z przeproszeniem)
I smyczy ogarów! [III 344]

Analogiczne konotacje ma zwykle wyrażenie śmiech [kogoś] bierze – jest ono 
używane, by podkreślić krytyczny dystans podmiotu, jego wyższość wobec czegoś, 
co ocenia on jako niewłaściwe i/lub błahe, niezasługujące na uwagę, w sensie pry-
marnym i wtórnym: niepoważne. Norwid stosuje taką konstrukcję w XI pieśni Rze-
czy o wolności słowa, w znanym fragmencie ostro rozgraniczającym osoby, działal-
ność, powinności itp. „autora” i „wulgaryzatora”. Traktowanie tego drugiego jako 
pełnoprawnego twórcy zasługuje tylko na wyśmianie: „Aż śmiech bierze (podobny 
Annibala śmiechom) / Przyznawać autorstwo... komu? – pieśni echom!...” (III 593) 31.

31 Wyrażenie „śmiech Annibala” odsyła najprawdopodobniej do mającej swoje źródła w przekazach 
Plutarcha anegdoty o tym, jak Hannibal, chcąc dodać otuchy swoim żołnierzom przed bitwą pod 
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Ogląd Norwidowskich użyć rzeczownika śmiech w poematach trzeba uzupełnić 
o jeszcze jeden leksem rzeczownikowy z omawianej rodziny, czyli o wyraz pośmie-
wisko, którego jedyne wystąpienie znaleźć można w XI pieśni Rzeczy o wolno- 
ści słowa. Poeta pisze tam o antropomorfizowanym cynizmie, wyśmiewającym 
wolność słowa, a nawet więcej: inicjującym to, by także inni z niej kpili. Posta- 
wa taka jest, rzecz jasna, waloryzowana jednoznacznie negatywnie:

Widzę – że, skoro Wolność-słowa jest w ucisku,
To, co jej wzięto, Cynizm daje pośmiewisku
I Ironia to bierze w opiekę macoszą,
Mówiąc: „Nie znieśli prawdy, niech poświst jej znoszą”. [III 597]

Na koniec warto przyjrzeć się jeszcze dwóm derywatom przymiotnikowym z pola 
słowotwórczego śmiechu. W przypisie do Promethidiona Norwid akcentuje, że „Wy-
śmiewane ludowe kantyczki częstochowskie ważną rolę w sztuce narodowej ode-
grają” (III 464). Określenie wyśmiewany należy rozumieć jako lekceważony, kry-
tykowany, uznawany za coś niegodnego uwagi, niepoważnego’, aspekt ludyczny 
jest więc tu albo w ogóle nieobecny, albo też wyraźnie drugoplanowy. Co ciekawe, 
podobnie dzieje się w większości użyć przymiotnika śmieszny, któremu w Norwi-
dowskich poematach można zazwyczaj przypisać znaczenie dziwny, dziwaczny, 
zaskakujący’ i/lub nieistotny, błahy, niepoważny’ 32. Najbardziej wyrazisty okazu-
je się niewątpliwie kontekst z Rzeczy o wolności słowa: 

Bynajmniej śmieszną rzeczą znaleźć k s z t a ł t  m a m u t a,
K o p i o w a n y  z  n a t u r y  p r z e z  s p ó ł c z e s n e  d ł u t a. [III 568]

Jednakże również w Pięciu zarysach, w których pytanie: „Neron czy w Limbach 
jeszcze dotychczas ma siedzieć?”, zostaje nazwane „śmiesznym” (III 491), oraz 
w Fulminancie, gdy czytamy o „żołdakach”, że „ujęcie każde szersze lub myśl wznios- 
ła? – / Są śmiesznym w marszach zbytkiem, jak otyłość!” (III 551), omawiany  
leksem oznacza przede wszystkim coś niewartego uwagi, błahego. Jedynie wtórnie 
można tu widzieć także element ludyczny, który da się wyeksplikować jako zasłu-
gujący (najwyżej) na wyśmianie’. Ten sam aspekt semantyczny dostrzegalny jest 
w wypowiedzi bohatera Assunty: 

Jest u Proroków, iż „c z ł o w i e k  p o c z c i w y
W  d a r z e  m i e ć  b ę d z i e  ż y w o t a  w s p ó l n i c ę” – 
Nie powiedziano, że umysł fałszywy, 
Lub łotra, wieńczyć pośpieszą dziewice –
Inaczej rycerz albo pasterz tkliwy
W zysku musiałby odnieść rozpustnicę,
Rzecz jest tak śmieszna, jak niedogmatyczna... [III 283]

Tu jednak na pierwszym planie zaktualizowane zostaje, jak wolno sądzić, przede 
wszystkim znaczenie dziwny, dziwaczny, zaskakujący’. 

Kannami, żartował ze znacznie liczniejszych przeciwników, wyśmiewał ich i tym samym deprecjo-
nował.

32 „Niepoważny” nie w znaczeniu komiczny, wywołujący radość, wesołość’, lecz niemający należytej 
powagi i na nią niezasługujący’.
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Ludyczny sens wyjątkowo można przypisać przymiotnikowi śmieszny we frag-
mencie Wesela, w którym Norwid przywołuje anegdotę z życia Antonia Canovy:

A kto ten posąg widział, ten przypomniał pewno
Z życia Canovy oną śmieszną rzecz i rzewną,
Jak brał łachmany na się i sakwy podróżne,
Stając, gdzie H e b e  jego dawała jałmużnę. [III 9]

Zachowanie znakomitego rzeźbiarza, którego poeta żartobliwie nazywa dalej 
„spóźnionym Grekiem” (III 9), jest zaskakujące, ale przede wszystkim anachronicz-
ne, a przez to śmieszne, tj. wywołujące śmiech. Jednak nie śmiech agresywny, 
szydzący, lecz raczej dobrotliwy, co podkreśla także zestawienie omawianego przy-
miotnika z leksemem rzewny.

3

Dotychczasowe rozważania, a zwłaszcza przywołane przykłady dowodzą, że leksy-
ka z pola słowotwórczego śmiechu w Norwidowskich poematach to niezbyt licz- 
ny, ale bardzo interesujący zbiór jednostek, które są przez poetę stosowane w róż-
nych sensach i można z nimi wiązać różnorodne wartościowanie. Nierzadko przy 
tym dopiero głęboka, drobiazgowa analiza łączliwości oraz szerszego kontekstu, 
skonfrontowana z XIX-wiecznym słownikowym opisem, pozwala odtworzyć aktu- 
alizowane kontekstowo znaczenia i ich różnorakie aspekty. Norwid także w tym  
przypadku okazuje się autorem wyczulonym na niuanse językowej semantyki 
i pragmatyki, a przy tym kreatywnie je wykorzystującym, stale poszukującym jak 
najlepszych środków wyrazu. W odniesieniu do tak ambiwalentnego aksjologicznie 
zjawiska, jakim jest śmiech, wyjątkowo istotne staje się rekonstruowanie autor-
skiego stosunku do niego, uwidaczniającego się w sposobie używania omawianych 
tu słów przez poetę. Przeprowadzone w artykule swego rodzaju minianalizy szcze-
gółowe można podsumować kilkoma obserwacjami uogólniającymi.

Bardzo istotne dla właściwego pojmowania przywoływanych w niniejszym szki-
cu kontekstów, a także dla rekonstruowania świadomości metakomicznej Norwi- 
da, jest to, że – podobnie jak w przypadku leksyki z rodziny słowotwórczej dowci- 
pu, humoru czy żartu, a także wyrazów z rodziny słowotwórczej uśmiechu – tylko 
w części użyć śmiech i jego derywaty wiążą się z szeroko rozumianą kategorią ko-
mizmu czy radości i zabawy. Nawet wówczas jednak sam akt śmiechu i śmiania 
się stosunkowo rzadko ma charakter czysto ludyczny i jest oznaką afirmatywnego 
stosunku nadawcy do rzeczywistości, jego dobrego humoru, rozbawienia lub też 
czyjąś reakcją na coś zabawnego, żartobliwego (zob. np. III 9, 219, 293). W niektó-
rych kontekstach można przy tym mówić nie tyle o krótszym bądź dłuższym, ale 
wyraźnie ograniczonym czasowo konkretnym zachowaniu, ile raczej o swego ro-
dzaju stałej, a przynajmniej długotrwałej postawie czy dyspozycji. Przykładami 
służą dwa użycia czasowników rozśmiać się i śmiać się (zob. odpowiednio: III 508 
i 541) – opisywane nimi akty śmiechu sygnalizują wewnętrzny pokój, głęboką, 
autentyczną radość, pogodę ducha, a także szczęście.

Znacznie częściej jednakże ten, kto się śmieje, zostaje oceniony negatywnie. 
Niekiedy przyczyną takiej waloryzacji śmiechu jest to, że czyjeś wypowiedzi i za-
chowania są skierowane przeciwko komuś lub czemuś, stanowią przejaw nazna-
czonej wyższością postawy agresywnej wobec drugiego człowieka lub też jakichś 
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zjawisk czy zdarzeń (zob. np. III 484); taki charakter ma przy tym większość dery-
watów czasownikowych (np. naśmiać się, pośmiewać i wyśmiewać się). Niekie- 
dy z kolei śmiech okazuje się nieco paradoksalnym (choć z perspektywy psycholo-
gicznej i fizjologicznej niejako naturalnym, łatwo wytłumaczalnym jako reakcja 
obronna) wyrazem emocji negatywnych: złości, gniewu, zdenerwowania, zazdrości 
(zob. np. III 95, 284). Czasem wreszcie śmiech jest opisywany z krytycznym dy-
stansem ze względu na to, że stanowi objaw czyjejś niefrasobliwości, płytkości 
intelektualnej, braku wrażliwości na innych (zob. np. III 23, 224). 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wartościowanie omawianych słów niejed-
nokrotnie pozostaje nieoczywiste i zależy od tego, z czyjej perspektywy śmiech 
i śmianie się są przedstawiane, jaka jest w danym przypadku najważniejsza in-
stancja nadawcza. W kilku kontekstach zachowania określane leksemami z pola 
śmiechu stanowią wprawdzie przejawy czyjegoś rozbawienia, dobrego nastroju, 
radości, zabawy, ale podmiot mówiący ocenia takie zachowanie negatywnie ze 
względu na to, do kogo lub do czego się ono odnosi bądź też czy jest autentyczne, 
czy też wymuszone. Tak dzieje się np. w Promethidionie (zob. III 434, 453) i w hu-
moresce Co słychać? i co począć? (zob. III 632).

Interesujące w omawianej grupie słów są także użycia przymiotnikowe. W zna-
komitej ich większości aspekt ludyczny okazuje się albo w ogóle nieobecny, albo 
też wyraźnie drugoplanowy. Leksem śmieszny w poematach Norwida rzadko nazy-
wa coś wesołego, zabawnego czy też radosnego (zob. np. III 9), zazwyczaj można 
mu przypisać znaczenie dziwny, nietypowy, zaskakujący’ i/lub nieistotny, błahy, 
niezasługujący na uwagę, niepoważny’ (zob. np. III 283, 551, 568) 33. 

Jak widać, leksyka z analizowanego pola słowotwórczego w poematach Norwi-
da w większości przypadków jest aksjologicznie nieobojętna, wiele – choć pośred-
nio – mówi zatem o stosunku poety do śmiechu i do śmiania się: do ich podmiotów 
i obiektów, do ich typów i funkcji, do sytuacji, w których się one pojawiają. Warto 
w związku z tym podjąć pogłębioną refleksję nad innymi derywatami i ich użyciami 
we wszystkich tekstach poety, ale też ogólniej: nad całym polem semantycznym 
wciąż jeszcze zbyt mało opisanego szeroko rozumianego „żywiołu komicznego” 
w twórczości Norwida. Analiza takiej leksyki nie tylko ułatwi właściwą interpretację 
wielu fragmentów tej twórczości czy też pozwoli przybliżyć się do rekonstrukcji jego 
świadomości metakomicznej, ale też może przyczynić się do lepszego poznania 
Norwidowskiego świata wartości, w którym różnorako waloryzowany komizm zda-
je się zajmować istotne miejsce.
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“LAUGH” IN NORWID’S POEMS

The paper offers an insight into a family of a root word śmiech (laugh) in Cyprian Norwid’s poems. The 
family is composed of 10 lexemes, namely naśmiać się (have a good laugh), pośmiewać (spend some 

33 Podobnie w idiolekcie poety funkcjonuje leksem żart i jego derywaty. Szerzej – zob. K o r p y s z, 
„Żart” w pismach Cypriana Norwida. 
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time laughing), pośmiewisko (laughing stock), rozśmiać się (make laugh), śmiać się (átoñ laugh), śmiech 
(laughter), śmieszny (laughable), wyśmiewać się (laugh somebody sick), wyśmiewany (laughed) and 
zaśmiać się (give a laugh), used 43 times in total. In only a part of their uses, the words above refer  
to a broadly understood category of the comic or joy, but even in such instances laugh and laughing 
have only occasionally purely ludic character and are positive. Much more often the one who laughs  
is given negative values since their statements and behaviours prove to be against someone or some-
thing, they manifest aggressive and marked by superiority attitude towards the other person or  
certain wonders or occurrences, while laughing as such tends to be either non-authentic behaviour  
or a signal of negative emotions or stances. In their uses as adjectives, the ludic aspect is either  
absent or markedly of secondary importance, and the lexeme śmieszny (laughable) oftentimes is as-
signed the meaning weird, bizarre, surprising’ and/or trivial, not worthy of attention.’
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„POEZJE” CYPRIANA NORWIDA Z 1863 ROKU  
JAKO ŚWIADECTWO AUTORECEPCJI

We wstępie do Pism wszystkich Cypriana Norwida ledwie napomknął Juliusz Wik-
tor Gomulicki o Poezjach z 1863 roku, dając jednak wyraz przekonaniu o wysokiej 
wartości tomu 1. Ocenę rzucił nawiasowo, demaskując mechanizm nieżyczliwej 
poecie „krytyki koteryjnej” 2. Za sprawą jej milczenia – stwierdzał: 

nie doczekawszy się po wydaniu Poezyj Norwida, stanowiących bez wątpienia jakiś przełomowy punkt 
w dziejach całej nowożytnej poezji polskiej, ani jednej recenzji – [lipski wydawca Brockhaus] zrezygno-
wał w 1866 r. z ogłoszenia ich drugiego tomu, jeszcze bardziej rewelacyjnego aniżeli poprzedni 3. 

Sformułowanie „jakiś przełomowy punkt” wydaje się niespójne logicznie: skoro 
„jakiś”, to raczej nie „przełomowy”. Przełom zakłada przecież zmianę spektakular-
ną, bez dwóch zdań. Po namyśle przychodzi wszelako skonstatować, że Gomulic-
kiego nie tyle zawiodło wyczucie językowe, ile wypowiedział on dwie kwestie naraz: 
przełomu de facto nie było, bo nikt w latach sześćdziesiątych XIX wieku Norwidow-
skiego zbioru nie uznał za wydarzenie literackie, ale kiedy się patrzy już z perspek-
tywy XX-wiecznej, „przełomowość” nie podlega dyskusji: wszak Zenon Przesmycki 
przejął się twórczością Norwida właśnie dzięki lekturze utworów zgromadzonych 
w lipskiej książce. 

Rzucona nawiasem uwaga o Poezjach nie została we wstępie rozwinięta, a kon-
cepcja edytorska zrealizowana w 11-tomowej edycji nie sprzyjała zastanawianiu 
się nad lipskim wydaniem jako dziełem autorskim. W całościowym opus z lat 
1971–1976, podobnie jak w nieukończonych przez Przesmyckiego Pismach zebra-

1 Tom ukazał się w listopadzie 1862, ale z datą: 1863. 18 XII pisano do C. Norwida z Lipska, infor-
mując o przekazaniu Poezji do sprzedaży kilka tygodni wstecz. Zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a, 
E. L i j e w s k a  (przy współudz. M. P l ut y), Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 2. 
Poznań 2007, s. 107.

2 J. W. G o m u l i c k i, wstęp w: C. N o r w i d, Pisma wszystkie. T. 1: Wiersze. Cz. 1. Zebrał, tekst 
ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. Warszawa 1971, s. XIII. 
„Koteryjność” życia literackiego nie tylko Norwidowi szkodziła. W „Przeglądzie Poznańskim” z 1863 ro- 
ku (t. 35, s. 185) czytamy o typowych dla polskiej prasy „taktykach milczenia” wobec znaczących 
publikacji, które nie zgadzały się z „wyobrażeniami” propagowanymi na łamach poszczególnych 
tytułów, i „podnoszenia wysoko lada nędzoty odtwarzającej zdawkowe, w ich kole popłacające 
zdania”.

3 G o m u l i c k i, op. cit., s. XIV. Brak recenzji nie był powodem zrezygnowania wydawnictwa z dalszej 
współpracy z Norwidem (badacze zwykle upatrują przyczyn w niesprzyjającej sytuacji międzyna-
rodowej – konflikcie prusko-austriackim z 1866 roku). 
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nych i Wszystkich pismach, chodziło bowiem o udostępnienie Norwidowej spuścizny, 
której większą część wydobyto z manuskryptów po śmierci poety. Obaj edytorzy 
podkreślali niezwykłość tego przypadku i nietypowość stojącego przed nimi zada-
nia 4. Ilościowa przewaga dorobku rękopiśmiennego nad drukowanym skłoniła ich 
do niwelowania różnicy między utworami wydanymi za życia autora a zachowany-
mi w brulionach do czasu ich pośmiertnego udostępnienia. Wszystkie poniekąd 
sprowadzali do formy rękopiśmiennej, Norwida zaś postrzegali jako zabłąkanego 
w XIX-wieczne realia „człowieka jutra” 5. 

Uprzywilejowanie manuskryptu sprawiło, że mimo wysokiej oceny lipskiego 
wydania Poezji Gomulicki nie zachował jego układu w Pismach wszystkich. Zdecy-
dował się pójść w ślady Przesmyckiego, który ewentualność przedruku zawartości 
tomu z 1863 roku kategorycznie odrzucił: 

Nie widzieliśmy natomiast możliwości ani powodu zachowania w niepodzielnej i niezmiennej cało-
ści tomu Brockhausowskiego, jako raczej antologicznego, a pod względem chronologii, zwłaszcza w czę-
ści lirycznej, nazbyt bezładnego. [...] Nie tyle dbał w nim [Norwid] – rzecz prosta, o następstwo chrono-
logiczne, ile o przedstawienie wszystkich rodzajów i typów swojej twórczości. Weszły tu zatem nie tylko 
poezje, lecz i dramat, i proza epicka (legendy i nowele), i nawet proza dydaktyczna (O sztuce dla Polaków). 
Materiał ten cały musieliśmy rozbić, wszystko poza liryką i epiką powydzielać do odpowiednich tomów 
naszej edycji, w pozostałych zaś działach pism wierszem uporządkować następstwo w czasie 6. 

Jak widać, Przesmyckiemu nie brakowało argumentów, by zawartość Poezji 
rozdysponować wedle własnego planu. Uznał lipski tom za antologię, prezentującą 
możliwości pisarskie Norwida wedle klucza gatunkowego, nie za osobne dzieło 
autorskie. Przeszkadzał też Miriamowi achronologiczny układ treści w Poezjach, 
choć edytor sam przecież widział konieczność odstępstw od chronologii, by una-
ocznić całości „projektowane”, lecz nie wydane przez poetę 7. Domniemywał ponad-
to, że ponieważ oferta z Lipska przyszła niespodziewanie (Norwid początkowo 
planował wydrukować tam jedynie Krakusa), zawartość tomu kompletowana była 
w pośpiechu, z materiału, który autor „miał pod ręką” 8. Przesmycki sądził zatem, 

4 Zob. ibidem, s. VII. Gomulicki szacował, że 2/3 utworów (nie licząc listów, notatników etc.) w wy-
daniu stanowiły „pisma pośmiertne”. O Gomulickim jako edytorze wypowiada się P. C h l e b o w- 
s k i  w artykule „Wszystkość nadciąga”. O Gomulickiego edycji kompletnej „Pism” Norwida – kilka 
uwag („Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2019, nr 14).

5 Z. P r z e s m y c k i  (M i r i a m), Uwagi wstępne. (Pism wierszem dział pierwszy). W: Wybór pism 
krytycznych. Oprac. E. K o r z e n i e w s k a. T. 2. Kraków 1967, s. 261.

6 Ibidem, s. 272. 
7 Zob. ibidem, s. 271.
8 Zob. ibidem. Innego rodzaju obiekcje wobec edycji Brockhausa formułowała J. R u d n i c k a  (Jak 

Brockhaus wydawał Norwida. „Studia Norwidiana” t. 8 á1990ñ), zestawiając teksty wydrukowane 
w Poezjach z zachowanymi autografami. Z porównania tego wynikało, że Norwid nie zrobił ostatniej 
korekty, lecz scedował ją na wydawnictwo, czyli na E. Ł. Kasprowicza. Podobne obserwacje poczy-
niła wcześniej J. P u z y n i n a  (Słowo Norwida. Wrocław 1990, s. 26–27) w odniesieniu do tekstu 
Dwóch męczeństw. Według umowy zawartej z pisarzem wydawnictwo zobowiązywało się, co praw-
da, do niewprowadzania zmian w tekstach oraz ich układzie, a także do sukcesywnego przekazy-
wania ich do autorskiej korekty. Rudnicka przypuszczała, że tarapaty finansowe skłoniły poetę do 
darowania sobie pracy nad korektą. Nie sądziła natomiast, by wydawnictwo ingerowało również 
w kompozycję zbioru. Dodam, iż byłoby to dalekie od stylu zachowań Norwida, gdyby nie skomen-
tował on zbytniej samowoli edytora, w razie gdyby takiej się dopuszczono.
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iż presja czasu mocno ograniczyła Norwidowi pole do pracy koncepcyjnej. W oko-
licznościach bardziej sprzyjających – dawał do zrozumienia – powstałaby całość 
zupełnie inna. Co ciekawe jednak, chociaż edytor zrezygnował z uszanowania in-
tegralności Poezji, zainspirował się ich układem, komponując tom A Pism zebranych: 

Same natomiast działy, mniej lub więcej wyraźnie zaznaczone, sam sposób klasyfikacji i grupowa-
nia utworów przejęliśmy i zastosowali w tomie A jako z jednej strony, wyraz architektonicznych inten-
cji poety, z drugiej zaś, jako ułatwiające orientację uwydatnienie kilku równoległych w nim, od r. 1847 
do 1863, prądów twórczych. Tak powstały: Krąg ideowy, reprezentowany naczelnie w tomie Brockhau-
sowskim przez Pięć zarysów i broszurę o sztuce, a obejmujący u nas wszystkie zebrane poematy, 
w których poeta wyraził swe poglądy filozoficzne, estetyczne, społeczne i polityczne; Krąg liryczny 
i okolicznościowy, którego nazwę nawet przejęliśmy wprost z Poezyj lipskich; wreszcie Krąg „Quidama”, 
uwydatniony tam wyraźnie przez samego poetę w pewnych ugrupowaniach końcowych, a skupiający 
u nas wszystkie rzeczy osnute na tle tych koniunkcji cywilizacji starożytnej z chrześcijańską, które, 
przez połączenie elementów plastycznych, ideowych i mistyczno-uczuciowych, specjalnie zawsze pocią-
gały Norwida 9. 

Przesmycki zaniechał więc przedruku Poezji, ale ich „architekturę” zastosował 
do większej liczby tekstów, nadając intencji autorskiej wyższą sankcję porządku-
jącą. Nie zgodził się, żeby potraktować tom lipski jako przemyślaną całość, pochy-
lając się równocześnie z pietyzmem nad dziełami w fazie projektu. 

Obydwaj edytorzy odmówili wydaniu Brockhausowskiemu statusu dzieła, bo – 
i nie jest to powód błahy – komplikowało im pracę nad scalaniem spuścizny Nor-
wida. Ich decyzje odnośnie do naruszenia integralności Poezji nie były w żadnym 
razie pochopne, ale i niebezkosztowe. Z pola widzenia czytelników Pism zebranych 
oraz Pism wszystkich usunęli tym sposobem najobszerniejszy tekst wydany za 
życia Norwida i przezeń autoryzowany 10. W konsekwencji na znaczeniu zyskało 
Vade-mecum, choć zdefektowane i w wielu miejscach dyskusyjne co do rekonstruk-
cji woli autora. Zaaranżowany przez norwidologów tryumf Vade-mecum po śmierci 
autora przyćmił sukces publikacyjny jego Poezji, sukces polegający na tym, że 
w ciągu miesiąca udało się Norwidowi wstępnie przygotować do druku pokaźnych 
rozmiarów tom o zawartości, która pozwalała określić stanowisko poety na tle tra-
dycji literackiej i wobec zagadnień aktualnych 11. Brak reakcji ze strony krytyków 
literackich na edycję lipską zapewne ułatwił Przesmyckiemu i Gomulickiemu jej 
zmarginalizowanie: skoro Poezje przeszły niedostrzeżenie, to w gruncie rzeczy nie 
zaistniały publicznie 12. Jednak z mojego punktu widzenia publikacja nieporówny-

  9 P r z e s m y c k i  (M i r i a m), op. cit., s. 272–273.
10 Kwestia autoryzacji przez Norwida została upubliczniona już w 1862 roku, w związku z wymianą 

myśli na łamach lwowskiego „Dziennika Literackiego” (nr 42), w artykule Rozprawa z księgarzem 
lipskim, odnośnie do zarzutów pod adresem wydawnictwa Brockhausa o bezprawne przedruki. 

11 Dnia 5 II 1862 z oficyny Brockhausa wyszła propozycja opublikowania tomu Poezji Norwida, pod 
koniec marca rękopis trafił do Lipska. Zob. T r o j a n o w i c z o w a, L i j e w s k a, op. cit., s. 64. 
W parę dni później poeta dosłał jeszcze kilka wierszy. Wtedy też zapewne przypomniał wydawcy, 
by drukowano wszystko bez zmian i w autorskim układzie (ibidem, s. 73). 

12 Na Poezje warto by spojrzeć przez pryzmat niegdysiejszych rozważań J. S ł a w i ń s k i e g o  (Kryty-
ka jako przedmiot badań historycznoliterackich. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Red. ... 
Wrocław 1974, s. 16–17) o definicji „faktu literackiego”. Tomów Brockhausowskiej serii z reguły 
nie recenzowano. Na łamach „Przeglądu Poznańskiego” (ukazywał się do 1865 roku włącznie) żaden 
z nich nie został poddany ocenie. W lwowskim „Dzienniku Literackim” (1861, nr 42, s. 308; 1862, 
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walna z poprzednimi pod względem rozmiarów i rozpiętości problemowej, w dodat-
ku przypadająca w połowie, jak się miało okazać, drogi pisarskiej Norwida, chociaż 
nie wzbudziła zainteresowania odbiorców, przedstawia nieocenioną wartość po-
znawczą jako wydarzenie pierwszorzędnej wagi w jego biografii twórczej: Norwid 
awansuje na autora Poezji w oczach własnych i cudzych 13. 

Ale rzecz nie sprowadza się wyłącznie do operacji wizerunkowej. Poezje, scala-
jące dorobek z kilku lat, są efektem szczególnego rodzaju doświadczenia pisarskie-
go, a zarazem świadectwem autorecepcji 14. Intensywna, pomyślnie zakończona 
praca podziałała też niewątpliwie niczym impuls twórczy, stymulujący kolejne 
poczynania artystyczne. Czytając i redagując dzień po dniu wiele stronic przez 
siebie napisanych, Norwid miał wyjątkową okazję do pogłębionego obcowania z sa-
mym sobą jako autorem, do kontaktu z własnym stylem, do rozpoznania jego 
wyróżników. Uzyskał także możliwość, by zobaczyć każdy z tekstów opracowywanych 
z myślą o druku wśród innych o tym samym przeznaczeniu, zapewne odkrywając 
wcześniej nieoczywiste związki między nimi. „Architektura” tomu, która tak silnie 
przemówiła do Przesmyckiego, byłaby więc efektem konfrontacji autora z własną 
twórczością. Stwierdzenie Miriama, że Poezje, złożone z tekstów, które pisarz miał 
akurat w bezpośrednim zasięgu, nie stanowią całości godnej utrwalenia, łatwo 
obrócić również na ich korzyść. Norwid dysponował bowiem przede wszystkim li-
terackim materiałem z końcówki lat pięćdziesiątych i z 1861 roku. Jedynie cykl 
Pięć zarysów powstał między 1847 a 1852 rokiem, co zresztą nie przydaje mu 
osobnego kolorytu. Uwaga z wiersza Rzeczywistość, oznaczonego datą: 1847, 
o młodości upływającej na „czytaniu / Telegraficznych depesz o różnym powstaniu 
[...]” i o rachubie „Od ostatnich do tylko co zaszłych wypadków [...]” (DW-4 149) 15, 
stosuje się także do lat nieco późniejszych. Prasa, niezależnie od miejsca wydawa-
nia i języka, wciąż donosiła wtedy o czasie przejścia i zamętu, z którego wyłoni się 

nr 9, s. 72) odnotowano tom 6, przy 7 nieco obszerniej przedstawiano intencje wydawcy. W nume-
rze 7 z 1863 roku zaanonsowano Poezje Norwida. W „Bibliotece Warszawskiej” (t. 1, s. 196) poin-
formowano o wydaniu Norwidowych Poezji oraz zapowiedziano kolejne pozycje. Proponowano też, 
jakie powinny jeszcze zostać uwzględnione w serii. Stąd wniosek, że prasa wywoływała zaintere-
sowanie serią, nie zaś jej poszczególnymi elementami. 

13 W nekrologach pisano o Norwidzie jako o autorze dzieł drukowanych, w tym właśnie tomu lipskie-
go. Na edytorskim usunięciu Poezji z pola uwagi publicznej wiele traci nie tylko Norwid, ale też 
obraz historii literatury późnego romantyzmu. Traktując Poezje jako dzieło, mamy szansę obraz 
ten zmodyfikować. O Poezjach w kontekście późnoromantycznym pisałam w artykule Pożegnania 
z romantyzmem. 1859–1863 (w zb.: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywat-
nością. Dyslokacje. Red. U. K o w a l c z u k, D. W. M a k u c h, D. M. O s i ń s k i. Warszawa 2019).

14 O autorecepcji tak pisał E. B a l c e r z a n  (Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty. Toruń 
2013, s. 170): „Z autorecepcją mamy do czynienia wtedy, gdy literatura rozpoznaje samą siebie – 
w strukturach swoich własnych dzieł i za pomocą tych samych środków, jakie jej służą równocze-
śnie do wielu innych celów czy efektów”. Sporo uwagi poświęcił procesom autokomunikacyjnym, 
odnoszącym się do utworów in statu nascendi. Nie uwzględnił jednak sytuacji, kiedy one poniekąd 
rodzą się ponownie, gdy pisarz włącza je do nowej całości. 

15 Skrótem DW odsyłam do Dzieł wszystkich C. N o r w i d a: DW-4 = t. 4: Poematy. 2. Oprac. S. S a-
w i c k i, P. C h l e b o w s k i. Lublin–Warszawa 2011; DW-11 = Listy. 2. Przekł. W. K w i a t k o w s k i, 
Sz. B a b i ń s k i. Oprac. J. R u d n i c k a. 2016. Po skrócie podaję, po dywizie, numer tomu, a na-
stępnie stronice. Wyjątkowo w funkcji podkreślenia w cytatach z tego wydania pozostawiam kur-
sywę, którą wprowadzili jego edytorzy.
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jakiś nowy ład czy nieład – polityczny, społeczny, moralny. Wojna krymska odsło-
niła anachroniczność systemu rosyjskiego, wymuszając reformy, dojrzewała idea 
zjednoczenia Włoch, które skutkowało konfliktem między papieżem a ruchem 
narodowym, w Stanach Zjednoczonych Ameryki nabrzmiewały problemy na tle 
niewolnictwa, wywołując wojnę domową, Chiny stanęły otworem dla ekspansji 
europejskiej... Wobec obfitości produkcji literackiej i większej jej dostępności (pra-
sa, tanie serie wydawnicze) intensywnie zastanawiano się również nad misją lite-
ratury i powołaniem pisarza. W polskim piśmiennictwie komentowano dogasanie 
romantyzmu, ale też i jego życie pozagrobowe. Mniej krytycznie aniżeli w pierwszej 
połowie XIX wieku oceniano klasycyzm porozbiorowy 16. 

W Poezjach Norwida, traktowanych jako całość, nad sprawami polskimi wyraź-
nie dominują zagadnienia odnoszące się do „ludzkości chrześcijańskiej”. Tych 
pierwszych zresztą nigdy nie rozważa się w izolacji od drugich. Analogicznie roze-
grana została też relacja między odległą przeszłością a teraźniejszością. Zarówno 
w Quidamie z fabułą osadzoną za panowania cesarza Hadriana, jak i w wierszach 
„okolicznościowych” 17, poświęconych opisywanym w gazetach bohaterom teraź-
niejszości – emirowi Abd el-Kaderowi, Johnowi Brownowi, papieżowi Piusowi IX, 
„Żydom polskim” – niepokoją te same pytania o kierunek, w jakim zmierza świat, 
i o busolę etyczną, która pomagałaby w dokonywaniu wyborów życiowych. Ponieważ 
wymienione ujęcia dają się zaobserwować w Poezjach, nie zaś tylko w pojedynczych 
utworach „zbiorowego wydania”, mogą być odtąd postrzegane jako cechy Norwido-
wego stylu. Należy do nich także wielogłosowość wypowiedzi literackiej, z którą 
czytelnik ma do czynienia od wstępnych Prób poczynając, a na Polce kończąc 18. 

Zarządzanie karierą

Jeśli rozpatruje się przebieg kariery artystycznej Norwida w zestawieniu z „wielko-
ludami” romantycznymi i twórcami rówieśnymi 19, przychodzi zauważyć, że nie 
spieszyło mu się do obszerniejszej prezentacji swego dorobku literackiego. Trudno 
w poczynaniach autorskich poety, z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku, 
rozpoznać posunięcia, które wskazywałyby na budowanie pisarskiego wizerunku 
i prestiżu wedle praktykowanych ówcześnie zasad. Adam Mickiewicz zadebiutował 

16 Widać to w prasowych reakcjach na śmierć K. Koźmiana w 1856 roku.
17 W skład Poezji wchodził zbiór pt. Harfa, czyli liryczna i okolicznościowa część poezyj.
18 Wskazane tu wyróżniki stylu myślenia Norwida badacze jego twórczości opisywali już po wielekroć, 

nie wiążąc ich jednak z wydaniem Poezji jako kluczowym momentem w procesie samookreślenia 
autorskiego. 

19 Pisząc o karierze, mam na myśli jej tradycyjne rozumienie – jako strukturalnej własności organi-
zacji bądź profesji czy, ogólniej mówiąc, jako zjawiska społecznego – oraz nowsze, które uwzględnia 
subiektywne aspekty kariery. W pierwszym – akcent pada na zależność wyobrażeń o karierze od 
wartości uznawanych w społeczeństwie. W drugim zakłada się niepowtarzalność kariery, która 
tworzy sekwencję jednostkowych aktywności, postaw, zachowań w życiu zawodowym. Teoretycy 
kariery w ujęciu podmiotowym uwzględniają wpływ doświadczeń związanych z pracą zawodową 
na holistycznie traktowaną jakość życia jednostki. Zob. A. C y b a l - M i c h a l s k a, Kariera jako 
„własność” jednostki – rozważania teoretyczne nad definicyjnym credo. „Kultura. Społeczeństwo. 
Edukacja” 2012, nr 1, s. 193–197. 
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prasową publikacją Zimy miejskiej w 1818 roku, a już w latach 1822–1823 pokazał 
się jako autor dwóch tomów Poezji o zróżnicowanej gatunkowo zawartości. Juliusz 
Słowacki zadebiutował w 1830 roku Hugonem, w pierwszych zaś latach paryskich 
wydał aż trzy tomy Poezji. Widać tu, że obaj wymienieni twórcy starali się jak naj-
szybciej wylegitymować publikacjami o tytułach jednoznacznie odsyłających do ich 
statusu poety. Poezje pełniły funkcję cokołu, na którym dumnie stawał autor-poeta. 
Z kolei Teofil Lenartowicz, bliski metrykalnie Norwidowi, zadbał o skojarzenie swe-
go nazwiska z bardziej skonkretyzowanymi tytułami utworów. Wydał najpierw dwa 
tomiki Polskiej ziemi (w obrazkach) (1848), po czym zabieg ten powtórzył, ogłaszając 
Lirenkę w 1855 roku, a w roku 1859 – Nową lirenkę. Z tymi dwoma ostatnimi zbio-
rami udało się Lenartowiczowi też na zawsze powiązać własną osobę, co skutkowa-
ło upowszechnieniem się apozycji „autor Lirenki” 20. Tytuły pierwszych jego zbiorów 
wskazywały na duchowy patronat Wincentego Pola jako twórcy Pieśni o ziemi naszej. 
Szczęśliwy pomysł na siebie miał i sam Pol, zaczynając drogę literacką Pieśniami 
Janusza 21.

Zważywszy na przychylny odbiór wierszy z okresu warszawskiego, Norwidowi 
powinno było zależeć na szybkim skompletowaniu utworów o zbliżonym charakte-
rze w książce autorskiej. Narcyza Żmichowska, podobnie jak on zaliczana w latach 
czterdziestych XIX wieku do młodych talentów, już w roku 1845 zebrała swój do-
tychczasowy dorobek w pierwszym tomie Wolnych chwil Gabrieli, który na długi 
czas ukonstytuował jej tożsamość pisarską. Warszawski „cygan”, Seweryn fillebron, 
zdobył się na wydanie Poezji w 1847 roku, ze wstępem „początkowego poety”, świa-
domego swoich ograniczeń, ale przekonanego o doniosłości społecznej tworzenia 
wierszy, nawet nie najwyższego lotu 22. 

W zestawieniu z podanymi przykładami „zarządzania karierą” wybory Norwida 
nie tłumaczą się jasno. Czy dlatego nie zabiegał o szybkie wydanie tomiku autor-
skiego, że najpierw wiązał swoją drogę życiową raczej ze sztuką niż z literaturą? 
Jego Poezje ukazały się dopiero po 20, z małym okładem, latach aktywności w dzie-
dzinie literackiej i bardziej za sprawą szczęśliwego trafu niż metodycznej realizacji 
planów artystycznych. Utwory większych rozmiarów publikowane przezeń między 
debiutem a „pierwszym wydaniem zbiorowym” wyglądały na wywołane okoliczno-
ściami: Pieśni społecznej cztery stron, ukazała się w Poznaniu w 1849 roku z datą 
w podtytule: 1848; Zwolon, wydrukowany tamże w 1851 roku, zdaniem Norwida, 
z winy księgarza zbyt późno, bo „monologia” pisana była „słowem prędkiem [...]. / 
Przy łunach, które tu i ówdzie błysły” 23; Promethidion w tym samym roku, w Pary-

20 Z czasem Lirenka dała też asumpt do metaforycznego określania T. Lenartowicza mianem „lirnika 
mazowieckiego”. Zob. m.in. A. J. M i k u l s k i, Lirnik mazowiecki. Teofil Lenartowicz i jego utwory. 
Lwów 1906. – H. B i e g e l e i s e n, Lirnik mazowiecki. Jego życie i dzieła. W świetle nieznanej ko-
respondencyi poety. Warszawa–Lublin–Łódź 1913. 

21 Nie mógł W. Polowi wybaczyć odstępstwa od stylu i hierarchii wartości J. K. U j e j s k i  w swoim 
oskarżycielskim „liście spod Lwowa”: O Januszu i Panu Wincentym Polu, z 1860 roku. 

22 S. G. f i l l e b r o n, Poezje. Warszawa 1847, s. VII. Podobnie jak Norwid z wydaniem zbiorowym 
ociągał się R. Z m o r s k i, jego Poezje ukazały się dopiero w Lipsku, w 1866 roku, u Brockhausa. 
W krótkim słowie wstępnym autor informował, że czyni zadość naleganiom, by zebrać „rozproszo-
ne poezje” (ibidem, s. V).

23 C. N o r w i d, Zwolon. (Monologia). W: Pisma wszystkie, t. 4: Dramaty, cz. 1, s. 31. 
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żu, z pytaniem skierowanym pod własnym adresem: „Gorzką taką pracę dlaczego-
żeś przedsięwziął?...” (DW-4 98). Z Czarnych kwiatów wynika, że proza ułożyła się 
w całość pod wpływem śmierci Paula Delaroche’a w 1856 roku, a więc w roku pu-
blikacji cyklu. 

Nie widać tu starań o uwypuklenie rysów tożsamości autorskiej. Działań, któ-
re winny mieć na celu konstruowanie siebie jako autora na sprawdzoną modłę, 
należałoby się dopatrzeć wyłącznie w tytułach Zwolon i Promethidion, kojarzących 
się nieuchronnie z Irydionem Zygmunta Krasińskiego. Trzeba przy tym pamiętać, 
że on sam – co do przebiegu pisarskiej kariery – był przypadkiem jedynym w swo-
im rodzaju: przez lata realizował koncepcję anonimowego autorstwa, rezygnując 
z tradycyjnie pojętej sławy 24. Ponieważ zaś Krasiński zaprzeczał, jakoby spod jego 
pióra wyszły kolejne dzieła, dopiero po śmierci poety dało się pomyśleć o ich zebra-
niu i wydaniu imiennym. Czy stosunek do własnej twórczości autora Irydiona nie 
zaważył na Norwidowej niechęci do podejmowania starań o scalanie swego dorob-
ku? Dość, że gdyby nie inicjatywa Antoniego Zaleskiego, zaprzyjaźnionego z Nor-
widem jeszcze w latach czterdziestych XIX wieku żmudzkiego szlachcica, który 
latem 1858 zgłosił się do niego z projektem zebrania rozproszonych pism w książ-
kowej edycji, on sam może nawet żadnych kroków w tej sprawie by nie poczynił 25. 
Przychodzi też na myśl, iż właśnie te zakończone fiaskiem przymiarki do wspomnia-
nej idei pozwoliły Norwidowi skutecznie zareagować na propozycję Brockhausa. 
Nieoczekiwana oferta z Lipska padła na grunt przygotowany krzątaniną wokół 
poprzednich widoków na edycję zbiorową. 

Owocne fiasko 

Ślady niedopełnionej przyjacielskiej inicjatywy zachowały się w listach. Zaleski 
postanowił wydać własnym sumptem dzieło kolegi i wspomóc go kwotą z ewentu-
alnej sprzedaży 26. Pomysłu nie udało się zrealizować, ale propozycja Zaleskiego 
stworzyła Norwidowi okazję do obejrzenia się za siebie, skatalogowania tytułów 
i miejsc publikacji, do przypomnienia sobie o zalegających utworach przesłanych 
do druku, lecz niewydanych, albo też do sformułowania kilku myśli na temat włas- 
nego dorobku literackiego i pozycji społecznej pisarza. Powtarza się w listach do 
korespondentów uwaga odnośnie do rozproszenia własnej, wieloletniej już twór-
czości na łamach licznych tytułów prasowych: „po latach blisko dwudziestu roz-
rzucania pism moich po wszystkich dziennikach ojczystych [...]”, „poezje moje przez 
lat przeszło dziesiątek po wszystkich pismach polskich zamieszczane [...]”, „poezje 
moje porozrzucane od lat tylu [...]”, „moje poezje, od lat około dwóch dziesiątek 
rozrzucane po wszystkich dziennikach [...]”, „moje pisma od lat kilkunastu we 

24 Zob. E. D ą b r o w i c z, Romantyzm ziemi przechodów. Próby terytorialnej historii literatury. Biały-
stok 2019, rozdz.: Poeta infamis. 

25 W okresie między inicjatywą A. Zaleskiego a ofertą Brockhausa przymierzył się Norwid do „pism” 
czy „dzieł”, które miał wydać W. Pomian Zakrzewski. Zob. wiersz List do Walentego Pomiana Z., 
napisany w 1859 roku, opatrzony później notką: „Zwierzając mu rękopisma, następnie w XXI tomie 
B. P. P. wyszłe” („Chimera” t. 1 á1901ñ, z. 2, s. 185).

26 A. Z a l e s k i, list do J. I. Kraszewskiego, z 12 XII 1858. Cyt. za: C. N o r w i d, Pisma wszystkie, 
t. 8: Listy 1839–1861, s. 550–551 (Metryki i objaśnienia). 
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wszystkich pismach krajowych będące [...]” 27. Trzy elementy znaczeniowe w cyto-
wanych fragmentach są dla poety istotne: długi staż autorski, rozproszenie dorob-
ku oraz jego rozlokowanie po „wszystkich” periodykach w kraju. W listach towa-
rzyszących inicjatywie Zaleskiego nie przedstawia więc Norwid siebie jako pisarza 
niedrukowanego. Mimo że wspomina również o utworach, które utknęły w redak-
cjach, eksponuje wszelako te opublikowane. Podkreśla swoją obecność, jeśli nie 
wszechobecność na łamach prasy, a stąd i w czasie bieżącym. 

Utrwalony w listach obraz autora „rozrzuconych” poezji nie powstał ad hoc, 
z potrzeby chwili. Znajdziemy go również w dedykacji do utworu Psalmów-psalm 
jako „Pieśni społecznej” poszyt trzeci  z 1850 roku, zamykającego „myśli całokształt”, 
której poszczególne cząstki „wichry” wyrywały Norwidowi „spod ręki” (DW-4 75). 
Obraz ten pojawia się także w przypisie (gwiazdkowym) do wspomnianego poema-
tu, przekazanego Augustowi Cieszkowskiemu. Co ciekawe, Norwid odnosi się tam 
do idei tomu zbiorowego: 

Nie było mi nigdy tak pomyślnie, ażebym pisma moje, od lat tylu po różnych czasopismach roz-
rzucone, wydał razem, czym mógłbym (jak to inni czynią) przyzwyczaić do mowy o ciemność oskarża-
nej – bo już dziś mi niełatwo innej mowy się uczyć. [DW-4 88]

Zarzuty o „ciemność” zostały powiązane z brakiem obszerniejszego wydania 
dzieł Norwidowych, które pozwoliłoby czytelnikom oswoić się ze stylem autora. 
Prezentacja idiomu pisarskiego miała być ogólnie przyjętym celem takich edycji. 

W cytowanym przypisie Norwid uznaje celowość tego rodzaju przedsięwzięcia 
edytorskiego ze względu na recepcję. Wydałby też swój tom poezji – „jak to inni 
czynią” – gdyby sprzyjały okoliczności. Ale przecież nie sprzyjały nigdy. „Dzisiejszy” 
Psalmów-psalm jest czwartym ogniwem „pieśni”, poprzedzonym przez Wigilię, Pieśni 
społecznej cztery stron i Trzy pytania, z których tylko dwa pierwsze trafiły do dru-
ku bezpośrednio po wyjściu spod pióra poety, w dodatku każde z osobna. 

Listy z 1858 i początku 1859 roku pozwalają zauważyć radykalizację podejścia 
Norwida do kwestii zbiorowego tomu. Otóż kilkakrotnie sformułował w nich myśl, 
że taka edycja nie jest sprawą autora, lecz obowiązkiem społecznym. W związku 
z tym on sam nawet nie musiał się poczuwać do wdzięczności wobec inicjatorów 
przedsięwzięcia. Jeśli się poczuwał, to wiedziony zwykłym ludzkim odruchem. 
Zgłaszał też obiekcje do pomocy zaoferowanej mu przez rodzonego brata: „szwank 
czyni sobie, rzeczy, prawdzie, ktokolwiek czyni co prywatnymi drogi, jeźli to powin-
no było publicznymi robić się!” (DW-11 292). Uznając edycję zbiorową za wspólno-
towy obowiązek względem twórcy, miał autor Quidama zapewne w polu widzenia 
inicjatywy podobne do tej Antoniego Zaleskiego. W roku 1841 Edward Raczyński 
wydał dwa tomy Poezji Józefa Bohdana Zaleskiego. W przedmowie dowiadujemy 
się o popularności „wieszcza” wśród czytelników, pozostającej w sprzeczności ze 
stosunkiem autora do własnego dzieła. Musiała się pojawić „znakomita Polka”, by 
czytelnicy mogli poznać twórczość Józefa Bohdana Zaleskiego „w całej ozdobie”:

27 C. N o r w i d: list do M. Trębickiej, z czerwca [?] 1858. DW-11 226; list do A. Zaleskiego, sprzed 
13 VIII 1858. DW-11 242; list do M. Kleczkowskiego, z 13 VIII 1858. DW-11 245; list do J. I. Kra-
szewskiego, z listopada–grudnia 1858. DW-11 280; list do T. Lenartowicza, ze stycznia 1859. 
DW-11 292. 
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On przecież przez skromność mało się udzielał, i nawet poezje, które dziś na widok publiczny 
wychodzą, byłyby jeszcze długo, długo w tece jego spoczywały, a może kiedyś i zaginęły, gdyby głos 
znakomitej Polki nie był ich wyrwał niejako z więzienia. Przysłane na moje ręce, wydaję na świat, jako 
ozdobę literatury naszej w tym mocnym przekonaniu, że czarowny ich dźwięk u niejednego z czytelników 
naszych ukołysze na chwilę przynajmniej czarne troski lub podwyższy radość i nadzieję 28.

Również Lenartowicz kobiecie zawdzięczał wydanie warszawskie swoich poezji 
w 1858 roku 29. Można odnieść wrażenie, że i Antoni Zaleski proponując Norwido-
wi zebranie jego poezji, ukrył własny udział finansowy w przedsięwzięciu, wymy-
ślając jakąś hojną damę z Litwy, gotową wziąć na siebie koszt edycji. Anonimowa 
donatorka bardziej przystawała do roli reprezentantki społeczeństwa świadomego 
swoich obowiązków względem poety aniżeli przyjaciel. 

Zestawienie listów poruszających wątek wydania zbiorowego pozwala odnotować 
to, co się w nich powtarza, ale zobaczyć też, jak myśl piszącego ewoluuje. Nawią-
zując do propozycji Antoniego Zaleskiego z lata 1858, Norwid ogląda planowany 
tom od strony czytelników. Nie wątpi, że tacy by się znaleźli i że lektura przynio-
słaby im pożytek poznawczy. Pisze w liście do przyjaciela:

nie byłoby niekorzystnym, aby publiczność miała przed oczyma ciąg jakiejkolwiek pracy przerywanej 
biegiem wypadków, które całymi narodami trzęsły, pokoleniami rzucały z kraju w kraj – mogłaby wtedy, 
ciąg takiej pieśni podruzgotanej rozpatrując, nauczyć się rozeznawania, co jest pracą ducha walczące-
go, a co pisaniem atramentem. [DW-11 242]

Co dawniej autor określał jako poezje „rozrzucone”, w liście cytowanym nazwał 
„pieśnią podruzgotaną”, zaniedbując zresztą metaforyczną zgodność obu członów 
formuły i polemizując z Mickiewiczowską „pieśnią gminną”, która zawsze „ujdzie 
cało”. Odbiorca napotykający wcześniej jedynie odpryski „pracy przerywanej”, nie 
miał szansy odróżnić intencji autorskiej od destrukcyjnego piętna „biegu wypad-
ków”. Tom zbiorowy nie służyłby więc odbudowaniu dzieła „podruzgotanego”, ale 
odsłaniałby przed czytelnikiem obraz ponawianych – mimo przeszkód – zmagań 
twórczych autora. Jego pracę, lecz nie osobę. Swój przypadek traktował Norwid 
jako pouczające exemplum, nie zaś jako własne nieszczęście. 

Perspektywę autorską przedstawił piszący we wspomnianym liście pobieżnie. 
Ustalał zakres swoich praw: chciał poprzedzić zebraną zawartość tomu „przemową”, 
zastrzegał też konieczność „małych sprostowań”. Po stronie autora bowiem kontakt 
z „podruzgotaną” twórczością w pełniejszej odsłonie nie zmieniał zgoła niczego: „Nie 
uważałbym za poetę pisarza, który by w ciągu prac swych miał co do retraktowania, 
ale pewna ogółu korekta należy się zawsze autorowi” (DW-11 242). Poznawczo 
zyskiwał na wydaniu zbiorowym jedynie czytelnik. Samowiedza twórcy sprawiała 
wrażenie od dawna mocno ugruntowanej i nieweryfikowalnej. Czytamy dalej w tym 
samym liście:

za cały wieniec mój poczytuję sobie, iż nic dla nikogo osobiście ani dla druku nie pisałem, ani za pie-
niądze drukowałem, ani żadnych łatwości pozycji, stosunków, koteriów itd. nie używałem – pieśń mą, 

28 E. R a c z y ń s k i, przedmowa w: J. B. Z a l e s k i, Poezje. T. 1. Poznań 1841, s. [II].
29 Zob. B i e g e l e i s e n, op. cit., s. 54: „Talent autora Lirenki zajaśniał w zbiorku Poezyj, ogłoszo- 

nym za staraniem przyjaciółki poety, znanej autorki Belejowskiej, w dwu częściach (w Warszawie 
1858 r.)”.



ROZPRAWY I ARTYKUŁY116

jakkolwiek połamana jest, tym samym właśnie całą mając, iż atramentem mało pisaną była. [DW-
11 242–243]

Wyznanie to można by potraktować jako manifest autorskiej wewnątrzsterow-
ności. W ostatnim liście do Antoniego Zaleskiego w wiadomej sprawie – z połowy 
grudnia 1858, w liście-„testamencie” 30, kwestia autorska przedstawiała się już 
skrajnie inaczej. Norwid nie tylko cedował na adresata napisanie wstępu, ale zo-
bowiązywał go ponadto do zawarcia tam myśli o znaczeniu wydania zbiorowego dla 
poety. Jak czytamy we wspomnianym liście:

po pewnej dobie pracy poeta i artysta, nie widząc zbiorowego obrazu swej rzeczy względem publiczności, 
nie jest w stanie dalej trwać, i tym sposobem zabiera się człowiekowi więcej niż utwory, bo twórczość. 
[DW-11 285]

Rozważając tom zbiorowy od strony korzyści dla czytelnika, Norwid dostrzegał 
szansę uobecnienia autora jako spoiwa „pieśni podruzgotanej”, w liście testamen-
towym okazywało się, że „zbiorowy obraz” jest potrzebny samemu artyście jako 
warunek kontynuowania pracy twórczej. Jeśli przez pryzmat zacytowanego zdania 
spojrzeć na Brockhausowską edycję Poezji i jej następstwa, to należałoby wniosko-
wać, iż do napisania Vade-mecum pobudziła Norwida nie sama możliwość konty-
nuacji współpracy z lipskim wydawnictwem, lecz właśnie „zbiorowy obraz”, który 
wyłonił się z Poezji w sposób inspirujący dla samego autora. 

Edycja lipska

Gomulicki podkreślał, że Poezje Norwida z 1863 roku nie wywołały żadnych recen-
zji, i obciążał tym sumienie nieżyczliwych krytyków. Ale powód braku rezonansu 
mógł być całkiem inny, jeśli się pominie nawet okoliczności nie sprzyjające zainte-
resowaniu literaturą w czasie powstania styczniowego i w latach następnych. Wy-
dania Brockhausowskie, ujęte w serię „Biblioteki Pisarzy Polskich”, zazwyczaj nie 
pobudzały recenzentów do chwytania za pióro. Seria była tak pomyślana, również 
co do oprawy, że nie potrzebowała rekomendacji krytyków w drodze do publiczno-
ści 31. Sięgając po kolejne tomy serii, wywiązywano się z powinności patriotycznej. 
W ramach „Biblioteki” ukazywały się bowiem reedycje dzieł autorów o znanych 
nazwiskach bądź teksty ważne jako świadectwo polskich doświadczeń doby roz-
biorowej. Pierwszy tom z 1860 roku wypełniły Poezje Stefana Garczyńskiego. „Wy-
dawca” unosił się nad dziełem bezsprzecznie wybitnego, lecz „smutnym przezna-
czeniem losu” zapomnianego poety 32. Edycja lipska przywracała mu należne 
miejsce na Parnasie, potwierdzone swego czasu autorytetem Mickiewicza:

30 Zob. C. N o r w i d, Testament literacki z 1858 r. Wydał i objaśnił T. P r z y p k o w s k i. Kraków 1935.
31 Wynika to z inseratu zamieszczonego Katalogu książek polskich nowych, znajdujących się u F. A. Brock- 

hausa w Lipsku, który cytował B. Z a k r z e w s k i  w artykule Mickiewicz i wydawnictwa Brockhau-
sa („Pamiętnik Literacki” 1998, z. 4). W ramach „Biblioteki” miały się ukazywać „dzieła autorów 
znanych zaszczytnie i zasłużonych w literaturze polskiej, a których te utwory albo nie istnieją 
w całkowitym zbiorze, albo zupełnie zostały wyczerpane w handlu księgarskim” (cyt. za: ibidem, 
s. 187–188). 

32 f. A. B r o c k h a u s, przedmowa w: S. G a r c z y ń s k i, Poezje. Lipsk 1860, s. V. 
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Mistrzowi to wielkiemu na chwałę i pamiątkę poświęcam to nowe wydanie jego tworów. Niechaj 
wędrówka onych po świecie narodowym naprawi niesprawiedliwość losu: niech to imię: S t e f a n  G a r-
c z y ń s k i  – zabłyśnie powtórnie ponad krainami, dla których działał; niech zabłyśnie jako meteor 
kraju polskiego w obłokach Parnasu, na tronie sławy, na dumę i zaszczyt rodaków 33. 

Ze wstępu w inicjalnym tomie serii można wnosić, że każdy kolejny miał zada-
nie analogiczne: uobecnić autorów tworzących polski Parnas. 

Wątłą recepcję Poezji Norwida warto by powiązać z inną jeszcze okolicznością 
niż dotąd rozważane. W „Dzienniku Literackim” z 1862 roku oskarżono wydawnic-
two Brockhausa o żerowanie na polskich autorach i ich rodzinach. Chodziło o sa-
mowolne wydanie Pism Mickiewicza. Publicznie żądano od oficyny, by uzyskała 
pozwolenie na druk od spadkobierców i stosowne oświadczenie dołączyła do edycji. 
W razie odmowy:

nikt z Polaków tego wydania nabywać nie powinien, ani też żaden księgarz je sprzedawać. 
Pisma zaś wszystkie polskie upraszamy, aby podobną przestrogę powtórzyły w swoich kolumnach 34. 

Niewykluczone, że wezwanie do bojkotu odniosło praktyczny skutek i objęło 
nie tylko tomy Mickiewiczowskie. W każdym razie Brockhaus, obawiając się szko-
dliwych dla siebie następstw awantury, przesłał odpowiedź na artykuł w lwowskim 
piśmie. Zapewniał o szlachetnych celach, dla których powołano „Bibliotekę Pisarzy 
Polskich”, miała ona „obznajomić nie tylko publiczność warstw wyższych, ale i nis- 
kich z najlepszymi i najzbawienniejszymi utworami polskiej literatury, przy po-
prawnym i ozdobnym ich wydaniu oraz najniższych cenach” 35. 

Norwid podpisał umowę z oficyną Brockhausa, otrzymał honorarium. Jego 
Poezje, wydane jako tom 21 „Biblioteki”, dołączyły do Pism Juliusza Słowackiego 
(t. 2–5), Obrazków caryzmu Jakuba Gordona (t. 6), Pamiętnika historycznego o wy-
prawie partyzanckiej do Polski w roku 1833 Karola Borkowskiego (t. 7), Pism Ada-
ma Mickiewicza (t. 8–12) i Pism Michała Czajkowskiego (t. 13–20). Jak widać, 
niekoniecznie trzeba było tworzyć poezję, żeby znaleźć się w gronie autorów reko-
mendowanych przez „Bibliotekę”. Oprócz „wieszczów” trafiali się pamiętnikarze. 
Nie w każdym tomie odzywał się też egzaltowany „Wydawca”. Memuary Gordona 
zostały poprzedzone przedrukiem recenzji Lucjana Siemieńskiego. Historię wspo-
mnieniową Borkowskiego zapowiadały dwie przedmowy autorskie, do pierwszego 
i drugiego – aktualnego – wydania. Obszerne wstępy towarzyszyły również utworom 
Czajkowskiego (Wernyhora, Kirdżali, Powieści kozackie i gawędy, Owruczanin, 
Stefan Czarniecki, Hetman Ukrainy), „przejrzanym i poprawionym”. Przypominając 
czytelnikom swego Wernyhorę, pisarz opowiadał, że „myśl o Kozaczyźnie”, która 
ukierunkowała jego życie przeszło 30 lat temu, odziedziczył po przodkach: 

moje marzenie przeobrażało się w teorię, w system, którego ja byłem pisarzem i ja musiałem być wyko-
nawcą; bo nikt się nie znalazł, kto by się chciał podjąć tej pracy dla Kozaczyzny – dla Polski. 

Rzuciłem w świat polski powieści kozackie, Wernyhorę, Ukrainki, Hetmana Ukrainy i inne pisma 
tegoż samego ducha, dążące do tego samego celu; i po tym moim programacie udałem się na Wschód 36.

33 Ibidem, s. VI.
34 Wydania Brockhausa. „Dziennik Literacki” 1862, nr 32, s. 256.
35 Rozprawa z księgarzem lipskim, s. 336.
36 M. C z a j k o w s k i, Dnia 10 sierpnia 1861 roku. Na statku rosyjskim Chersonez naprzeciw Świętej 



ROZPRAWY I ARTYKUŁY118

W „systemie” zawierał się klucz do powikłanej, „dziwnej” biografii Czajkowskie-
go 37, stanowiącej z kolei niezbędny kontekst interpretacyjny dla kozackich powieści. 

Norwid, prawie najmłodszy wśród autorów „Biblioteki” (później urodził się tyl-
ko Maksymilian Jatowt używający pseudonimu Jakub Gordon), nie opatrzył swoich 
Poezji przedmową. Gdyby taką sporządził, znalazłaby się w niej zapewne informacja, 
że w prezentowanym zbiorze większa część utworów ma charakter pierwodruku. 
Jest to ewenement w serii, biorąc pod uwagę pozostałe 20 tomów. Wydawałoby się, 
że przedmowa w tej sytuacji była manewrem ze wszech miar pożądanym. Dlaczego 
Norwid jej nie przygotował, jak czynili wszyscy żyjący autorzy tomów „Biblioteki”? 
Nic na ten temat nie wiemy. Może zabrakło mu czasu, a może nie chciał pisać 
tekstu, który trąciłby „atramentem”? A może dlatego, że w Poezjach nie brak wstę-
pów organicznie związanych z poszczególnymi utworami: Próby. (Jako wstęp do 
„Zarysów obyczajowych pięciu”), Do A. Z. – dedykacja przed Bransoletką, Do kry-
tyków przed Krakusem, wstęp do Epimenidesa, Do Z. K. przed Quidamem. Zresztą, 
jeśli inicjalnym Próbom przyjrzeć się – wbrew podtytułowi – w kontekście całego 
zbioru, problem wstępu przestanie, na dobrą sprawę, doskwierać 38.

Wiersza tego Norwid nie opatrzył datą, co nie jest w Poezjach regułą. Edytorom 
nie udało się jej ustalić ponad wszelką wątpliwość. Rozważali rok 1856, lecz też 
lata: 1860, 1861–1862. Jeśli przyjąć tę ostatnią hipotezę, Próby należałyby do 
grupy utworów najbliższych czasowo pracy nad „architekturą” tomu lipskiego. 
Autor Poezji nie zdążyłby się więc zanadto oddalić od autora wspomnianego wiersza. 
Łączyłaby ich nie tylko więź intelektualna, ale i bliskość wynikająca ze wspólnego 
horyzontu doświadczeń. Rzeczą niewątpliwą jest natomiast, że wyznaczenie Próbom 
miejsca inicjalnego stanowi wyrazisty gest autorecepcyjny. 

Pierwszy wiersz zawiera idee i obrazy, które będą wracały w innych utworach 
zbiorowego wydania. W toku lektury Poezji czytelnik nauczy się także śledzić mo-
tywikę harficzną. Nie przeoczy jej na pewno, bo „harfę” zawiera tytuł anonsujący 
zestaw wierszy lirycznych i okolicznościowych. Kilkakrotnie pojawia się w inicjalnych 
Próbach, jest więcej niż rekwizytem w Krakusie. W ostatnim wierszu zbioru – Pol- 
ka – zobaczymy dwóch harfiarzy uczestniczących w osobliwym agonie. 

Nierówny pojedynek między poetą ulaurowanym a poetą wzgardzonym przez 
słuchaczy wygląda wręcz na ilustrację do końcowych partii Prób: 

Lecz nie tu koniec prób – ja wyznam – oni
Poczekać zechcą na harfy rozpadek,
Na spopielenie tej, co grała, dłoni,
By tylko kamień i Bóg był ci świadek. [DW-4 144] 39 

Góry (Mont. Athos). Przedmowa w: Wernyhora. Wieszcz ukraiński. Powieść historyczna z roku 1768. 
Wyd. 3, przejrz. i popr. Lipsk 1862, s. VII.

37 M. C z a j k o w s k i  był autorem dzieła biograficznego Dziwne życia Polaków i Polek (Lipsk 1900).
38 W Uwagach edytorskich do Prób (DW-4 322) uwzględnia się ewentualność, że wedle intencji au-

torskiej wiersz był także wstępem do całości. Obszerny artykuł poświęcił Próbom M. B u ś  (Uwa-
gi o „Próbach” Norwida. „Studia Norwidiana” t. 19 á2001ñ), wyzwalając „piękny” ów wiersz z ogra-
niczających przystęp do nich związków z Zarysami obyczajowymi. 

39 fragmentowi temu zdają się odbrzmiewać wersy z Quidama C. N o r w i d a  (w: Pisma wszystkie, 
t. 3: Poematy, s. 219): 

A potem z dziwnym na twarzy wyrazem
Ku arfie poszedł czerwono okrytej, 
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W „harfy rozpadku” daje się usłyszeć dalekie echo „pieśni podruzgotanej” z listu 
do Antoniego Zaleskiego. Jest też ów „harfy rozpadek” odwróceniem motywu porzu-
cania lutni, ciskania bardonu – znanego z twórczości poetów starszego pokolenia. 

Obraz oceanicznej przestrzeni „bez końca” (DW-4 142) z inicjalnego wiersza 
dopełnia się oceanem z „legendy” Cywilizacja, a „miejska” strofa zapowiada Quida-
ma, którego bohater na początku poematu staje u bram Rzymu. 

Wiersze pierwszy i ostatni tworzą rodzaj metatekstowej ramy zbioru. Sama ich 
pozycja nakazuje lekturę pod kątem akcentów autorecepcyjnych 40. Jeden z nich 
polega na wskazaniu harfy jako atrybutu poety – autora Poezji. Tak oto Norwid 
sięgał po wypróbowany przez innych twórców sposób autoprezentacji czy autodefi-
nicji. W najbliższym otoczeniu służył mu za punkt odniesienia Lenartowicz ze swo-
ją lirenką. Harfa, którą czytelnik napotyka w Poezjach po wielekroć i w różnych 
odsłonach, była łącznikiem z tradycją psalmiczną, a więc i z Krasińskim, lecz aktu-
alizowała też więź ze Słowackim 41. Twórczość ich obu zajmowała Norwida w kontek-
ście zagadnienia „stanowiska poety w społeczeństwie”, podnoszonego w prelekcjach 
z 1860 roku 42. Wydane rok później wykłady były swego rodzaju wstępem do Poezji. 

Drugie istotne – z uwagi na autorecepcję – zagadnienie stanowi relacja między 
poezją a jej twórcą. Kiedy Norwid pisał w liście o „pieśni podruzgotanej”, wiązał ją 
z kataklizmami historycznymi rewolucyjnych lat czterdziestych XIX wieku. Plano-
wany w 1858 roku zbiór miał pokazać czytelnikom, że destrukcja nie dosięgła pod-
miotowości autorskiej. W świetle wstępnego utworu z lipskiego tomu inaczej rzecz 
się prezentuje. Poezja „żywa” rodzi się w morderczych, a przy tym i poniżających 
próbach, które wystawiają na szwank i widok całe człowieczeństwo poety, w wymia-
rze cielesnym i duchowym: 

Jeśli więc w łunach tych ciebie zobaczę
Nieodmienionym i z gwiazdą na czole, 
Której ci z włosem nie wydrą rozpacze; [DW-4 144]

Przemawia do wyobraźni brutalność gestu wydzierania włosów z głowy (o ileż 
mocniejsze jest wydzieranie od zleksykalizowanego wyrywania) i jego groteskowość 
w zestawieniu z „gwiazdą na czole”, przejętą od autora Nie-Boskiej komedii. Podob-
nie drugi harfiarz z Polki, nim zacznie pieśń pochwalną, musi obnażyć przed słu-
chaczami swoją bezsilność:

Gdy drugi wszedł śpiewak stroną drugą,
Harfę wlekąc swą – czy zniechęcenie,
Czy może był dnia onego chory? – 43 

Mówiąc „gdybyż się serce stało głazem
Miałoby taki kształt!” [...]. 

40 W perspektywie autorecepcyjnej można by odczytać też np. „pierwiastki klasyczne” w Poezjach, 
omówione przez R. f i e g u t h a  (Zaproszenie do „Quidama”. Portret poematu Cypriana Norwida. 
Kraków 2014, s. 217–230).

41 Harfę jako motyw spajający Poezje omawiam szerzej w artykule Pożegnania z romantyzmem 
(s. 141–142). Lektura według klucza harfy prowadzi także do Krasińskiego. O relacji Norwid–Kra-
siński pisał obszernie f i e g u t h  (op. cit.).

42 C. N o r w i d, O Juliuszu Słowackim. W: Pisma wszystkie, t. 6: Proza, cz. 1, s. 408. Twórczość obu 
romantyków przemyślał Norwid w związku z pytaniem: „co jest poeta?”, na użytek prelekcji wygło-
szonych w 1860 roku.

43 C. N o r w i d, Polka. W: Jw., t. 1, s. 360.
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Próby zaczynają się modlitewnie: „Błogosławione pieśni malinowe [...]”, „Błogo-
sławiona jest gorycz wiośniana [...]”, „Błogosławione jest i obce dalej [...]” (DW-4 141), 
itd. Ich czytanie przychodzi bez trudu. Oddech łatwo zestraja się z tokiem wiersza. 
Nie tylko za sprawą układu wersyfikacyjnego, ale też dlatego, że w pierwszej strofie 
znajdujemy takie słowa: „Odetchnąć dosyć, by odetchnąć Bogiem!” (DW-4 141). 
Czytamy „Odetchnąć”, oddychając. Odetchnięcie przynosi ulgę. Dźwiękonaśladow-
cza zbitka głosek w powtórzonym słowie „odetchnąć” pozwala zaznać odetchnięcia, 
poczuć na własnym podniebieniu uwalniane z płuc powietrze.

Z kolei po dziewiątym „błogosławieństwie”: „Błogosławione wszystko to – i nie 
to –” (DW-4 143), oddech ulega zmąceniu: 

Ale czy będę błogosławić tobie,
O! miasto wielkie – serc i kwiatów grobie? – [DW-4 143] 

W mieście oddech nie łączy z Bogiem. Oddychanie nie jest tym samym, co 
odetchnięcie: „oddychając, cudze chłoniesz tchnienia [...]” (DW-4 143). W mieście 
wdychasz cudze oddechy. Dusisz się nimi, co uzmysławia natłok dźwiękonaśla-
dowczych głosek.

Autor Prób w pierwszej ich części dowodzi, że mógłby tworzyć „pieśni malinowe”, 
„pieśni kalinowe” (DW-4 141) (jak autor Lirenki), czerpiąc inspirację z natury. Pro-
blem polega jednak na tym, iż wyzwaniem dla współczesnego poety jest „wielkie 
miasto” (odwrotność „małego światka” Lenartowicza). W Poezjach strofa ta zdaje 
się anonsować Quidama, najokazalszy element w lipskim tomie. Do „wielkiego 
miasta” przybywa młody bohater poematu i kończy życiową próbę przypadkową, 
miejską śmiercią. 

Gdyby Norwid opublikował swój rzymski poemat osobno, znaczyłby on przede 
wszystkim przez odniesienie do twórczości Krasińskiego. Jako element Poezji ujaw-
nia najpierw związki z otoczeniem tekstowym, wynikającym z lokalizacji w edycji 
Brockhausowskiej. 
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CYPRIAN NORWID’S “POEZJE” (“POETRY”, 1863)  
AS TESTIMONY Of AUTORECEPTION

The article is devoted to a Leipzig edition of Cyprian Norwid’s Poezje (Poetry, 1863) published by friedrich 
Arnold Brockhaus. Editors of the poet’s writings did not consider the volume to be an integral entity 
that should be included into the edition of Norwid’s entire output. This decision, though understand-
able on the grounds of editorship, overshadows his most crucial publication achievement, also impor-
tant from an autoreceptive perspective. Poezje (Poetry) is therefore the first edition of Norwid’s collected 
poems that allowed him a confrontation with his own writing style and consideration of his own creative 
path. Poezje (Poetry), published as volume 21 of “Biblioteka Pisarzy Polskich” (“Library of Polish Writ-
ers”), defined its author as a mature writer, conscious of his vocation and workshop (indication to the 
harp as to a poet’s attribute, to “great city”—a place of trial for a poet and poetry). It also seems reason-
able that composing the collection offered Norwid a stimulus to new creative investigations which he 
realised in Vade-mecum.
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„NASZŁE Z MGIEŁ SKANDYNAWY” O NORWIDZIE I PEWNEJ DEBACIE

Na początku roku 1857 Cyprian Norwid przesłał Teofilowi Lenartowiczowi kilku-
stronicową notatkę zatytułowaną O broszurze „Polska i panslawizm”. Do Albumu. 
Zdaniem Józefa Wiktora Gomulickiego, wydawcy Pism wszystkich Norwida, jest to 
swego rodzaju dopowiedzenie do listu poety z 19 X 1856 (PW-8 295–297), skiero-
wanego do Lenartowicza (PW-7 671) 1. Notatka Norwida, nie przeznaczona do dru-
ku, odnosi się do zamieszczonej w „Przeglądzie Poznańskim” w 1857 roku rozpra-
wy Polska i panslawizm, której autorką była Dionizja z Iwanowskich Poniatowska 2. 
Jej artykuł, opublikowany anonimowo, dotyczył – głośnej w swoim czasie – pracy 
Henryka Kamieńskiego, Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Polską i Mo-
skalami 3. Książka Kamieńskiego, niełatwa w odbiorze, ujmowała tytułową proble-
matykę w sposób skomplikowany i finezyjny zarazem. Krótka uwaga Wojciecha 
Karpińskiego oddaje to skomplikowanie bardzo trafnie:

Przyświecało tej książce wiele celów: obrona Zachodu i szantaż wobec Zachodu, chęć podboju 
Rosji i wyprowadzenie warunków, pod którymi byłby możliwy sojusz z Rosją. Sympatia wobec ludu 
rosyjskiego, nienawiść wobec despotyzmu i przekonanie o wielkości polskiej tradycji pozwoliły Kamień-
skiemu na podjęcie tej intelektualnej rozgrywki. Zdawał sobie sprawę z jej niebezpieczeństw, ale uważał, 
że położenie ojczyzny i chwila dziejowa tego wymagają: trzeba głośno mówić całą prawdę 4. 

1 Skrótem PW odsyłam do edycji: C. N o r w i d, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem 
i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 1–10. Warszawa 1971–1973. Liczby po 
łączniku oznaczają numery tomu, pozostałe stronic. 

 Notatka miałaby zostać dosłana T. Lenartowiczowi nie wcześniej niż w lutym 1857. Odpowiedź 
daną D. Poniatowskiej można umieścić wśród glos, którymi C. N o r w i d  odnosił się do poznanych 
treści, lecz swoje opinie pozostawiał w kręgu prywatnym, jak np. dopiski na egzemplarzu broszu-
ry Pożegnanie pułkownika Adama Kozłowskiego przez towarzyszów na progu nieśmiertelności 
(Paris 1874; datowanie na podstawie komentarza G o m u l i c k i e g o  áPW-7 672ñ) przesłane 
B. Zaleskiemu (PW-7 190–192).

 Cytat przytoczony w tytule artykułu pochodzi z wiersza C. N o r w i d a  Do publicystów Moskwy 
(PW-2 186).

2 O tej postaci piszę szerzej w pracy Dionizja Poniatowska – „sawantka” z Kijowszczyzny („Pamiętnik 
Literacki” 2020, z. 3). W niniejszym artykule korzystam ze szkicu D. P o n i a t o w s k i e j  Polska 
i panslawizm („Przegląd Poznański” t. 24 á1857ñ. Na stronie: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
publication/92694/edition/105199?language=pl ádata dostępu: 10 VI 2020ñ), do którego odwo-
łuję się stosując skrót P; liczby po skrócie wskazują numery stronic.

3 H. K a m i e ń s k i, Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Polską i Moskalami. Paryż 1857.
4 W. K a r p i ń s k i, Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu. Wyd. 2. Lublin 1999, s. 7. Zob. 

A. N o w a k, Henryk Kamieński – autor „Rosji i Europy...” „Przegląd Historyczny” 1985, z. 4. – 
B. Ł a g o w s k i, wstęp w: H. K a m i e ń s k i, Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją 
i Moskalami. Warszawa 1999 (tu także bibliografia). O pojmowaniu Rosji jako barbarii przez Ka-



ROZPRAWY I ARTYKUŁY122

Recenzja Poniatowskiej, stosunkowo obszerna, należała do – nielicznych wów-
czas – rozbudowanych i opublikowanych wypowiedzi na temat książki Kamieńskie-
go. Jak wiadomo, o tej książce pisał w prywatnym liście do autora Zygmunt Kra-
siński, co wielokrotnie bywa przywoływane w studiach i artykułach poświęconych 
twórcy Nie-Boskiej komedii. Rozprawka Poniatowskiej natomiast, choć pod wieloma 
względami interesująca, utonęła w niepamięci, a zasługuje na wydobycie z niej 5. 
Moim celem nie jest jednak badanie odbioru idei zawartych w dziele Kamieńskiego. 
Jego książka stanowi tylko punkt odbicia, prowadzący do dialogu Norwida z au-
torką recenzji. Równocześnie jest to punkt niezwykle ważny – Kamieński organizo-
wał na nowo, w każdym zaś razie odmiennie niż słyszymy to w głosach wielu innych 
pisarzy, myślenie na tematy wówczas najbardziej istotne: niepodległości Polski, roli 
Rosji i Zachodu, także, pośrednio, charakteru Słowian oraz roli całej Słowiańsz-
czyzny. To oczywiście zagadnienia często podejmowane, z ogromną literaturą 
przedmiotu, do której będę odwoływać się w miarę potrzeb. 

Odczytanie uwag Norwida – spowodowanych artykułem Poniatowskiej – wyma-
ga najpierw odnotowania i objaśnienia okoliczności dotyczących jego powstania 
oraz stanowisk zajmowanych przez aktorów rozpisanej na wiele głosów, i toczonej 
w różnych miejscach, debaty na temat Polski i Rosji, a w szerszym planie: Słowian 
i Słowiańszczyzny. Bardzo istotny – i wart dalszych analiz – wydaje się splot po-
szczególnych odmian romantycznej „myśli słowiańskiej” z przekonaniami natury 
metapolitycznej (oraz czysto politycznej), a także etycznej autorów biorących udział 
w tej debacie. Niezbędnym uzupełnieniem, niekiedy zaś podstawowym kontekstem 
bywały też okoliczności natury biograficznej, kontakty i osobiste przyjaźnie czy 
animozje. Notatka przesłana Lenartowiczowi przez Norwida, poświęcona rozprawie 
Poniatowskiej, wymaga więc najpierw naszkicowania wymienionych okoliczności. 
Tym bardziej że włączona w pośredni sposób do norwidologii Poniatowska i pozo-
stawione przez nią pisma zasługują na uwagę same w sobie, jako przykłady pew-
nego stylu myślenia i przekonań.

W połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku kontakty Norwida z Lenartowiczem 
były intensywne, tylko w roku 1855 poeta skierował do Lenartowicza dwa wiersze – 
Teofilowi i [Ty mnie pieśni pokornej nie wołaj], w roku następnym pojawiły się dwa 
kolejne utwory: [Na jakie stać mię, Bracie – takie piszę listy] i Do Teofila Lenartowi-
cza. Listy, jakie wówczas Norwid słał do przebywającego we Włoszech autora Zło-
tego kubka, pełne były wzmianek o ich pracach plastycznych i literackich, a także 
o wszelakich aktualnościach artystycznych 6. Norwid nie tylko dzielił z Lenartowi-

mieńskiego pisze P. K u l i g o w s k i  w książce Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka 
pojęć (1832–1888) (Kraków 2020, s. 190–192; pomijam tu obszerne passusy w opracowaniach 
poświęconych Wiośnie Ludów, A. Mickiewiczowi, E. Dembowskiemu, J. Słowackiemu i innych). 
Z reakcji współczesnych Kamieńskiemu na szczególne wyróżnienie zasługują refleksje Z. K r a-
s i ń s k i e g o  (Uwagi nad dziełem o Rosyi, Europie i Polsce á1857ñ. W: Pisma. Wyd. Jubileuszowe. 
Oprac. J. C z u b e k. T. 7: Pisma filozoficzne i polityczne. Kraków 1912), niepublikowane przez 
autora, a przesłane H. Kamieńskiemu w liście. 

5 Wspomina o niej dość szeroko K a r p i ń s k i  (op. cit., s. 91–95) i pisze nb. o „anonimowym autorze”. 
Badacz analizuje także K r a s i ń s k i e g o  Uwagi nad dziełem o Rosyi, Europie i Polsce (s. 96–102). 
Zob. też J. f i e ć k o, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu. Poznań 2005, s. 441–446. 

6 Zob. szczególnie C. N o r w i d a  listy do T. Lenartowicza z 23 I i 19 X 1856 oraz do J. Zaleskiego 
z 20 VI tego roku (PW-8).
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czem oburzenie na rodzaj poetyckiego pamfletu, za który obaj uważali poemat 
Karola Balińskiego Śpiewakowi „Mohorta” bratnie słowo 7, ale zapowiadał w liście 
(z ok. 20 VI 1856) do Józefa Bohdana Zaleskiego odpowiedź, jaką otrzyma od niego 
Baliński (PW-8 264), będącą również obroną poezji i postawy Lenartowicza. Podob-
ny ton słyszymy we wspomnianym liście do niego z 19 X, w którym Norwid pisał 
z aprobatą o antyamnestyjnym wierszu Lenartowicza, wydanym w formie oddziel-
nej broszury w Paryżu 1856 roku – stosunek do amnestii zarazem łączył tych dwóch 
poetów, jak i dużą część polskiej emigracji, wzmacnianą np. przez stanowisko 
Józefa Bohdana Zaleskiego 8. Na marginesie warto jeszcze dodać, że w połowie lat 
pięćdziesiątych XIX wieku, po powrocie do Europy Norwid uczestniczył także w in-
nych ważnych dyskusjach i polemikach – swój protest wobec przyjęcia amnestii 
carskiej wykładał w wielu listach do różnych adresatów 9, równie żywo reagował na 
wydarzenia zaszłe po śmierci i w dniu pogrzebu Adama Mickiewicza, a w 1857 roku, 
oprócz odpowiedzi na artykuł Poniatowskiej, podjął polemikę z rozprawą Juliana 
Klaczki Sztuka polska. Żywioł polemiczny wybrzmiewał też w tym samym roku 
w artykule Lenartowicza zamieszczonym na łamach „Przeglądu Poznańskiego”, na 
temat panslawizmu, związanym bezpośrednio z wydaną w 1856 roku książką księ-
cia Iwana Gagarina La Russie sera-t-elle catholique? 10

Norwida łączyły także z Lenartowiczem – jak wiadomo – zainteresowania ma-
larstwem i własne prace malarskie, rzeźbiarskie, rytownicze itp., często wykony-
wane na zamówienie. Niepowodzenia na tym polu spotykające obu artystów wyni-
kały nieraz z niedbałości lub nierzetelności kontrahentów i takiej sytuacji dotyczy 
przywoływany już list Norwida z 19 X 1856 do autora Lirenki przebywającego 
w Rzymie. Norwid wspomina o zamówieniach na prace plastyczne, jak wolno sądzić, 
ostatecznie nieodebranych i niezapłaconych, które za pośrednictwem Lenartowicza 
złożyło mu kilka osób, wśród nich Aurora Buturlinowa, szwagierka Poniatowskiej. 
Spowinowacenie obu kobiet, ich bliskie kontakty możliwe choćby przez sezonowe 
zamieszkiwanie w Rzymie to tylko drobny trop biograficzny, mały kamyczek w bo-
gatej mozaice życia towarzyskiego, artystycznego i naukowego, jakie toczyło się 
w połowie XIX wieku wśród polskiej emigracji i okresowo przebywających w jej 
kręgu przybyszów z ziem polskich. Norwid miał zresztą możliwość poznać Ponia-
towską wcześniej, poprzez Zaleskich (Józefa Bohdana i Józefa), z którymi była 
spokrewniona i zaprzyjaźniona. Dyskusje prowadzone wtedy na emigracji i w kra-
ju nad „kwestią słowiańską”, wychodzące z różnych, często całkowicie odmiennych 
względem siebie, stanowisk ideowych i politycznych 11, projektujące miejsce i przy-

  7 K. B a l i ń s k i, Śpiewakowi „Mohorta” bratnie słowo. Londyn 1856. Na stronie: (https://polona.
pl/item/spiewakowi-mohorta-bratnie-slowo,MTA5NzA5MTY/10/#info:metadata (data dostępu: 
27 X 2020). Autor w czytelny dziś jeszcze sposób ostro skrytykował J. B. Zaleskiego, Norwida 
i Lenartowicza (ibidem, s. 4–5) za odstąpienie od powołania poety i obywatela.

  8 Pisałam o tym szerzej w artykule Cyprian Kamil Norwid i Bohdan Zaleski, czyli to, co wspólne mię-
dzy pokoleniami (w zb.: O Norwidzie komparatystycznie. Red. M. S i w i e c. Kraków 2019, s. 200–
201).

  9 Zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k  (przy współudz. J. C z a r n o m o r s k i e j), Kalendarz 
życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1. Poznań 2007, s. 689.

10 Zob. ibidem, s. 676.
11 Tu ogromna literatura przedmiotu; podaję jedynie monografie i prace przeglądowe z zawartą w nich 

bibliografią: A. N o w a k, Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku. Kra- 
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szłą rolę Polski w świecie Słowian, w oczywisty sposób dotykały kolejnych wielkich 
tematów – Rosji i Zachodu, ich politycznych, ideowych i społeczno-moralnych 
aspektów. Wyłaniały się z tych dyskusji, oprócz prób zarysowania planu działania 
„tu i teraz”, zarówno wizje przyszłości, jak i zwrot ku przeszłości, ku badaniom 
historycznego, geograficznego, także moralnego stanu Słowian i Słowiańszczyzny. 
Krąg wspomnianych znajomości Norwida w połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku 
oraz w okresie późniejszym, do którego trzeba dopisać jeszcze franciszka Duchiń-
skiego i Bronisława Zaleskiego, można potraktować jako istotny, choć nie jedyny 
oczywiście obszar bezpośrednich inspiracji, lektur, rozmów i polemik – wśród nich 
formowało się podejście Norwida do tego zagadnienia. 

Temat słowiański nieuchronnie wywoływał temat Rosji, a w poglądach i pismach 
filozofów, historyków polskich etc. pojawiał się też jako zadanie, wręcz konieczność 
definiowania tożsamości kultury i ustroju społeczno-politycznego, powszechnych 
na ziemiach polskich. W okresie po wojnie krymskiej – wtedy przypada publikacja 
pracy Poniatowskiej i odpowiedzi Norwida – polska myśl polityczna i kulturalna 
stawała wobec innej wizji Rosji i Słowiańszczyzny niż poglądy wyrażane w tej mie-
rze wcześniej, w epoce mikołajowskiej 12. „Rosja Bakunina”, a także wynikająca 
z koncepcji rosyjskiego rewolucjonisty wizja Polski (mowa tu o broszurach Micha-
iła Bakunina z 1861 i 1862 roku), była żywo odebrana oraz komentowana przez 
środowisko bliskie i Norwidowi, i Poniatowskiej. Z inicjatywy tego środowiska 
zrodziła się opublikowana w Paryżu w 1862 roku broszura Bronisława Zaleskiego 
Michał Bakunin i odezwa jego „Do przyjaciół rosyjskich i polskich”, przez Litwina 13 – 
została ona w jakiś przynajmniej sposób zainspirowana przez Józefa Bohdana 
Zaleskiego, czytała ją jeszcze przed drukiem Poniatowska 14. Bronisław Zaleski, jako 

ków 1998. – A. W i e r z b i c k i, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku. 
Warszawa 2009. – P. E b e r h a r d t, Polski panslawizm jako idea geopolityczna. „Przegląd Geo- 
polityczny” 2014, t. 7. – M. G r ą c k a, Myśl narodnicka a polski ruch niepodległościowy. Powstanie 
styczniowe w prozie Nikołaja N. Złatowratskiego. „Acta Polono-Ruthenica” t. 1 (2016), nr 21. Na 
stronie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1872/1447 (data dostępu: 
13 XI 2020). Stosunek Norwida do koncepcji Mickiewicza poświęconych Słowiańszczyź- 
nie wymagałby odrębnego omówienia; w tym miejscu poprzestanę na przywołaniu celnej intuicji 
K. T r y b u s i a  (Epopeja w twórczości Cypriana Norwida. Wrocław 1993, s. 33–34, passim) zwią-
zanej z pisanym w latach pięćdziesiątych XIX wieku Quidamem, który swoją formą i tematyką 
kwestionuje optymizm Mickiewiczowskiej „epopei słowiańskiej”.

12 Zob. A. N o w a k, Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem stycznio-
wym. „Przegląd Historyczny” 1991, z. 1. Autor wskazuje na trzy kolejno dominujące obrazy Rosji 
i związane z nimi wizje Polski: to Rosja carska, liberalna, rewolucyjna.

13 B. Z a l e s k i, Michał Bakunin i odezwa jego „Do przyjaciół rosyjskich i polskich”, przez Litwina. 
Paryż 1862. Na stronie: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/284825/edition/268090/
content (data dostępu: 13 XI 2020).

14 Zob. J. B. Z a l e s k i e g o  list do B. Zaleskiego, z 10 III 1862, z Paryża (w: Korespondencja. Wyd. 
D. Z a l e s k i. T. 3. Lwów 1902), w którym, zapoznawszy się z postawą adresata wobec tez M. Ba-
kunina, namawia przyjaciela do podjęcia polemiki: „W Twoim wczorajszym liście do mnie o Baku-
ninie tkwi wątek do obszernej pracy o charakterystyce duchowej Moskwy i Polski, tak potrzebnej 
na dobie. – Duchińskiego roboty niesklejone dotąd, pedanckie i nieraz ekscentryczne, Twój zaś 
pogląd byłby wyższy i prawdziwszy, bo oparty na znajomości rzeczywistej politycznej Moskwy, a nie 
etnograficznej i kopalnej” (ibidem, s. 91). W korespondencji z tego samego czasu, m.in. z 7 IV 1862, 
skierowanej do D. Poniatowskiej przebywającej w Hyères, deklaruje przekonanie, że „bitwa” z Mo-
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były zesłaniec, wydał się wręcz idealnym kandydatem do podjęcia polemiki z rosyj-
skim publicystą i życzliwym Polakom rewolucjonistą właśnie dlatego, że dogłębniej 
niż inni polscy emigranci mógł zrozumieć istotę zagrożenia ukrytego w przyjaznych, 
niewątpliwie też szczerych słowach Bakunina, kierowanych do Polaków.

Osią dyskusji (i jabłkiem niezgody) wydaje się pojęcie wolności. Bronisław Za-
leski wywodzi, że lud rosyjski w niewoli nie zdołał wyrobić w sobie poczucia obywa-
telstwa i sprawiedliwości, zatem jego „wola” nie oznacza tego samego, co polska 
„wolność”. Polski publicysta opiera swoją obserwację na różnicach w rozwoju histo-
rycznym obu nacji, moskiewskiej i polskiej, nie widzi jednak w nich – w odróżnieniu 
np. od Duchińskiego – fatalistycznego determinizmu. Przyznaje Rosji prawo urzą-
dzenia się według jej potrzeb, ale ostro protestuje przeciwko zamiarowi nałożenia 
na wszystkich (w tym Polaków) identycznych rozwiązań. Szczególne zaniepokojenie 
wywołuje – odczytana z pisma Bakunina – wizja ujednolicenia (przez „prawo topora 
i munduru”) systemu społecznego, w którym miałaby zapanować rosyjska „obszczy-
na” (własność wspólna), gdyż polska tradycja, wywodził autor broszury, od bardzo 
dawna zna i rozwija jej przeciwieństwo, czyli własność indywidualną 15. Tym samym 
pisarz protestuje też wobec Bakuninowej koncepcji zrównania chłopów rosyjskich 
i włościan zamieszkujących ziemie Rzeczypospolitej, gdyż ci drudzy cechują się 
przywiązaniem do ziemi i miejsca, natomiast Rosjanin żyje pragnieniem przestworu 
i pędzi życie w wędrówkach, które są najczęściej ucieczkami. Wreszcie, konkluduje 
Bronisław Zaleski, lud rosyjski w niewoli nie zdołał wyrobić w sobie poczucia oby-
watelstwa i sprawiedliwości, jest koczowniczy i nieprzewidywalny.

 W zapalnej kwestii tzw. ziem zabranych Bronisław Zaleski zarzuca kłamstwo 
historiografiom rosyjskim, którzy w szlachcie polskiej napływającej na Litwę i Ruś 
widzieli obcych przybyszów, a ich poddanych zaliczali do narodu rosyjskiego 16. 
Pisarz broni też wielonarodowej, federacyjnej wizji dawnej Polski, broni przekona-
nia, że Rzeczpospolita budowała swoje terytorium i siłę na drodze unii i traktatów, 
a nie – jak twierdzą rosyjscy historiografowie – podbojów. Autor broszury nie ukry-
wa nadużyć szlachty, lecz podkreśla otwartość stanu szlacheckiego na inność et-
niczną i religijną współziomków. 

Pisząc o narodzie i narodowości, Bronisław Zaleski dystansuje się od tak po-
pularnych w środowisku polskim (i nie tylko) dociekań archeologicznych, od teorii 
o (jakoby) uralskim pochodzeniu Rosjan, etc. W istocie bowiem prezentuje roman-
tyczne rozumienie narodu i narodowości, wyznaczone nie przez pochodzenie et-
niczne i nie za sprawą zajmowanego terytorium, ale przez kulturę. Wyrażała ona, 
jak w koncepcjach wielkich romantyków, ducha narodowego ustanowionego przez 
pojęcia wykształcone we wspólnocie doświadczeń historycznych. Jego atrybutami 
są niepochwytność i tajemniczość, objawiane przez opowieści, pieśni i wszelkie 
formy przekazu tradycji:

skwą o Ruś i Litwę rozstrzygnie się w „sferze duchowej” (ibidem, s. 96). J. B. Z a l e s k i  w liście 
do B. Zaleskiego z 27 VI 1862 donosi adresatowi, że rękopis broszury jest już w jego rękach, że go 
aprobuje najbliższe otoczenie, a w nim także „pani Hyerska”, czyli Poniatowska (ibidem, s. 102).

15 Zob. B. Z a l e s k i, op. cit., s. 27. Różnice w podejściu do własności mocno akcentował Kamieński, 
były one też osią rozważań f. Duchińskiego.

16 Zob. G r ą c k a, op. cit., s. 32 n.



ROZPRAWY I ARTYKUŁY126

Ponad tym wszystkim góruje jeszcze duch narodowy; coś tajemnego, co się ściśle określić nie da, 
ale co stanowi jedyną prawdziwą i wiekuistą spójnię. Są to służące narodowi pojęcia o wielu rzeczach 
niebieskich i ziemskich, o społeczności, prawie familii, własności, władzy, są pewne upodobania, zwy-
czaje, pewne zdolności umysłowe, nawet wady, pewien, że tak powiemy, promień światła z odpowiada-
jącymi mu cieniami. Wyrabia się to wszystko powoli, z biegiem historii, i kiedy raz dojrzeje, już prze-
istoczyć się nie da; może ulec chwilowemu zaćmieniu, wpływowi zewnętrznych okoliczności, ale tylko 
na krótko 17.

O ile z Bronisławem Zaleskim łączyło Norwida głębokie porozumienie i chyba silna 
duchowa więź – jak pozwala myśleć napisany u schyłku życia wiersz Do Bronisława 
Z. – o tyle kontakty poety z Duchińskim kreśliły nieregularną linię zmiennych re-
lacji zaciekawienia i pobłażania, niekiedy zaś też irytacji 18. Duchiński, urodzony 
i wychowany na Ukrainie (m.in. przez bazylianów w Humaniu, a także na uniwer-
sytecie w Kijowie), od wczesnej młodości poszerzał wiedzę na temat Rusinów, ich 
kultury i przynależności do Słowiańszczyzny. Zainteresowania te ożywiały jego 
prace naukowe i publicystyczne aż do śmierci (w 1892 roku), choć częste podróże 
i różne miejsca zamieszkania, w tym dwukrotnie w Turcji – nieszczególnie sprzy-
jały spokojnym i gruntownym studiom. Mimo to Duchiński, osiadłszy ostatecznie 
we francji, wydawał dużo tekstów, udzielał się jako wiceprezes francuskiego To-
warzystwa Etnograficznego i wygłaszał wykłady. Tematem głównym niemal wszyst-
kich pism Duchińskiego była kwestia słowiańska, z akcentem położonym w wy-
znaczanych przez nią ramach na status ziem rusińskich – sprawie tej poświęcił 
swoje najważniejsze dzieło, czyli Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich 
i Moskwy 19. Podstawowe myśli w nim zawarte powtarzał wielokrotnie, co przyczy-
niało mu zarówno zwolenników 20, jak i przeciwników. Szczegółowo objaśnia to 
autor wstępu do 3-tomowego wydania dzieł Duchińskiego przez polską placówkę 
w Rapperswilu. Norwid znał Duchińskiego osobiście, bywał na jego wykładach – 
kontakty między nimi były intensywne na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku. 
Poniatowska, jak świadczy jej korespondencja, a także wspomnienia pióra Sewe-
ryny Duchińskiej, wręcz czuła się uczennicą etnografa i historyka w jednej osobie, 
spędzała wiele czasu na rozmowach z nim i dyskusjach związanych również z jej 
własnymi pracami historycznymi. 

Oś koncepcji Duchińskiego stanowi przekonanie o zasadniczej odrębności dwóch 
cywilizacji, europejskiej oraz azjatyckiej, z których pierwsza jest depozytariuszem 
wolności i prawa, druga odznaczać się ma bezprawiem i despotyzmem. Autora naj-
bardziej jednak interesują konkretne ucieleśnienia tych wielkich bloków kulturowych 

17 B. Z a l e s k i, op. cit., s. 38.
18 Wymowny przykład stanowi ironiczne zakończenie Dopisków na egzemplarzu broszury „Pożegnanie 

pułkownika Adama Kozłowskiego”, przesłanych B. Zaleskiemu przez N o r w i d a: „Spółcześnie 
Polacy mają D u c h i ń s k i e g o, a Amerykanie mają J o h n a  B r o w n a  (murzyńskiego), a Araby 
A b d - e l - K a d e r a  w Damaszku!!!” (PW-7 192).

19 f. D u c h i ń s k i, Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy. Paryż 1868.
20 T. G r a b s k i, wydawca Pism f. D u c h i ń s k i e g o  (T. 1–3. Rapperswyl 1901. Na stronie – t. 1: 

https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/27694?id=27694 ádata dostępu: 
27 X 2020ñ), we wstępie do t. 1 wspomina też o entuzjazmie B. Trentowskiego i A. Gillera, którzy 
przypisywali Duchińskiemu nowatorstwo w podejściu do cywilizacji jako pochodnej położenia 
geograficznego, klimatu i działań ludzkich. 
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i politycznych – czyli Słowiańszczyzna i Moskwa, to między nimi przebiega granica 
mentalna, polityczna i ustrojowa. Granicą fizyczną jest Dniepr, co też w stanowczy 
sposób oddziela dawną Ruś Kijowską od Rosji, nazywanej konsekwentnie Moskwą, 
i zarazem łączy tę pierwszą z pozostałymi ziemiami słowiańskimi, szczególnie pol-
skimi, w jedną historyczną i kulturową całość 21. Rozpatrywany z perspektywy 
koncepcji politycznych, jakie pojawiały się na emigracji, rozpisany na wiele dzieł 
wywód Duchińskiego włącza się w spór o ziemie zabrane, którego wcześniejszą od-
słoną była polemika Bronisława Zaleskiego z Bakuninem. Podkreślając różnice 
między cywilizacjami powstałymi w wyniku obranego sposobu życia, Duchiński 
akcentował równocześnie doniosłość czynników duchowego i kulturowego dla po-
wstania, a potem utwierdzenia tych odmienności. Zamiłowanie do osiadłego, rolni-
czego trybu życia oraz – biegunowo przeciwne – upodobanie w życiu wędrownym, 
kupieckim i koczowniczym miały stanowić niezaprzeczalną granicę oddzielającą 
Słowian od plemion turańskich. Omawiając te i inne różnice, był Duchiński zarazem 
przeciwnikiem (popularnych wówczas) teorii poligenezy, czyli wielu źródeł rozmaitych 
rodzajów rodu ludzkiego, która – jego zdaniem – służyła jedynie usprawiedliwianiu 
niewolnictwa i kolonizacji 22. Jak zauważa autorka pracy dotyczącej pojęcia rasy, 
w koncepcji Duchińskiego nie determinizm rasowy, lecz charakter obranego trybu 
życia, korespondujący z klimatem i ukształtowaniem terenu, miał decydujące zna-
czenie dla formowania się społeczności ludzkich, szczególnie ich mentalności. Hi-
storyk sądził bowiem, że umiłowanie rolnictwa i przywiązanie do ziemi ojczystej 
sprzyjały wyrobieniu pojęcia wartości prawa (stąd konstytucyjny system rządów 
u ludów indoeuropejskich), własności ziemskiej, poszanowania wolności i godności 
człowieka. formę życia społecznego charakterystyczną dla ludów aryjskich stanowił 
federalizm, rozumiany jako dobrowolne połączenie wolnych z wolnymi. Tam nato-
miast, gdzie panował żywioł kupiecko-pasterski, praworządność była słabo rozwi-
nięta, dominowało „przywiązanie [bardziej] do osób niż do ziemi, niż do prawa”. 
Powstały więc warunki sprzyjające rozwojowi samodzierżawia jako formy rządu 23.

Czytelnika przyzwyczajonego do rozumienia relacji polsko-rusińskich / polsko-
-ukraińskich przez pryzmat ograniczania, jeśli nie wręcz tłumienia przez żywioł 
polski tożsamościowych aspiracji Rusinów, musi uderzyć przekonanie Duchińskie-
go, wypowiedziane na otwarcie roku szkolnego w 1857 roku, i stale powracające 
w jego późniejszych pismach, o wartości tożsamości odrębnej, różniącej się od in-
nych, którą autor ten nazywa „prowincjonalizmem”:

21 f. H. D u c h i ń s k i  (O stosunkach Rusi z Polską i z Moskwą, zwaną dzisiaj Rosją [...]. W: jw., t. 1, 
s. 41) pisał: „Rozwój historyczny Słowian naddnieprzańskich i naddniestrzańskich do XIV wieku 
jest d ą ż e n i e m  i c h  d o  z l a n i a  s i ę  z  N a d w i ś l a n a m i, i pod tym względem należy do 
historyi polskiej, a jest zupełnie obcy historyi moskiewskiej”. Podobne przekonanie wyrażała Po-
niatowska, wcześniej przedstawiał je J. Lelewel. Zob. A. W i e r z b i c k i, Historiografia polska doby 
romantyzmu. Wrocław 1999, s. 158. Na marginesie: koncepcja Dniepru jako granicy etniczno-
-kulturowo-politycznej z pewnością zasługuje na odrębne studium.

22 Zob. K. W r z e s i ń s k a, Ariowie i Turańczycy. Poglądy Franciszka H. Duchińskiego na temat rasy 
i cywilizacji. „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2015, nr 46, s. 50–51. O posługiwaniu się 
terminem „rasa” w polskim piśmiennictwie XIX wieku zob. też J. N o w a k, Specyfika polskiej re-
fleksji romantycznej nad rasą i pojęciami pokrewnymi. Jw., 2019, nr 51. 

23 W r z e s i ń s k a, op. cit., s. 52. 
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Jedność Polski, osnuta na jedności pochodzenia głównych jej mieszkańców, na jedności ducha 
i charakteru ich oświaty, jeszcze przed połączeniem się, – ta jedność, rozwijająca się następnie tak 
silnym połączeniem się w ciągu pięciu wieków, otoczona nadto czterdziestu milionami Niemców i czter-
dziestu milionami Moskali, nie lęka się wyrabiania prowincjonalizmu, jak nie lęka się indywidualizmu 
w pojedynczych ludziach; – i owszem, jedność Polski nie wzmogła się siłą podbojów żołdackich, lecz siłą 
wyrobienia się prowincjonalizmów i osobistości, czyli wolności w pojedynczych swych mieszkańcach 24.

Podejmując polemikę z artykułem Poniatowskiej, Norwid wpisywał się więc w znacz-
nie szerszy kontekst dyskusji, wśród których książka Kamieńskiego była wprawdzie 
bardzo ważnym, ale też tylko jednym z ogniw. Wspominał o niej Józefowi Bohda-
nowi Zaleskiemu w liście z 16 VII 1857 w sposób zastanawiający:

Pojawiły się dwie książki po polsku: jedna gruba, druga maleńka. 
Gruba o R o s j i, napisana jest tak, że nim światli czytelnicy (którzy jej nie potrzebują) odgadną jej 

cel, to szary koniec czytelników wyrżnie pierw onych światłych. 
Książeczka zaś maleńka, Rękopism w Marsylii znaleziony 25, jest pełną prawd zacnym ludziom 

znanych i tak napisanych, że tylko ci właśnie zacni czytać je będą. Te dwa sposoby pisania, jak potrwa-
ją jeszcze latek pięć, zaiste że ciekawy plon czujni słudzy odniosą. [PW-8 311]

Podszyty dwuznaczną intencją komentarz Norwida o „światłych” czytelnikach, 
którzy nb. pojawiają się w jego pismach najczęściej osnuci ironią, nieszczególnie 
dziwi, uwagę budzi natomiast gorzka wymowa obrazu „szarego końca czytelników”, 
którzy mają „wyrżnąć” tych pierwszych, czytelników, którzy żywo zdają się przypo-
minać Mickiewiczowskich „cichych, ciemnych, małych ludzi” 26. Czy jednak rzeczy-
wiście o nich, Mickiewiczowskich „maluczkich” tu idzie? A może na „szarym końcu” 
Norwid umieszcza czytelników (i recenzentów) rozprawy Kamieńskiego, którzy 
oskarżają go o panslawizm? Są to pytania nie tylko o jeden passus z listu do Józe-
fa Bohdana Zaleskiego, ale i o myśli poety, jakie w owym czasie kierował w stronę 
wielkich, politycznych i historiozoficznych projektów. Na początku wszakże trzeba 
przedstawić krótkie przypomnienie dokonanych już ustaleń na temat pojmowa- 
nia przez Norwida tak wtedy żywotnych zagadnień Rosji i Słowiańszczyzny w rela-
cji z Polską, jej historią i kulturą. W syntetycznym opisie stanowiska Norwida 
w „sprawie słowiańskiej” Grażyna Halkiewicz-Sojak zwraca uwagę na dwie fazy 
intensywnego zainteresowania pisarza tą kwestią, najpierw na przełomie lat czter-
dziestych i pięćdziesiątych XIX wieku, a później po powstaniu styczniowym 27. 

24 D u c h i ń s k i, O stosunkach Rusi z Polską i z Moskwą, zwaną dzisiaj Rosją [...], s. 72–73. „Prowin-
cjonalność”, jako znak łączności z kulturą Rusinów, znajdowała oczywiście wyraz w deklaracjach 
i twórczości poetów tzw. szkoły ukraińskiej, ale co ciekawsze, była też na emigracji narzędziem 
przekazywania założeń politycznych – przykładem może być mowa księcia Adama Czartoryskiego 
wygłoszona po ukraińsku na posiedzeniu Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 
w 1855 roku (zob. A. A. Z i ę b a, „Zbiegostwa”. Dylematy ideowe XIX-wiecznych patriotów na 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. W zb.: Formuły patriotyzmu w Europie wschodniej i środkowej 
od nowożytności do współczesności. Red. A. N o w a k, A. A. Z i ę b a. Kraków 2009, s. 138). 

25 „Książeczka [...] maleńka” została wydana pod kryptonimem „B” w 1857 roku. Zob. T r o j a n o w i-
c z o w a, D a m b e k, op. cit., s. 669.

26 A. M i c k i e w i c z, [Gęby za lud krzyczące...]. W: Dzieła poetyckie. T. 1: Wiersze. Oprac. Cz. Z g o-
r z e l s k i. Wyd. 6. Warszawa 1982, s. 334.

27 G. H a l k i e w i c z - S o j a k, Norwidowski wariant tematu słowiańskiego na romantycznym tle. 
„Studia Norwidiana” t. 31 (2013) (tu także zwięzły wykład na interesujący mnie temat w odniesie-
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Norwid, podobnie jak wiele osób zajmujących się ową problematyką, wiąże sprawę 
polskości z refleksjami o etnosie i kulturze Słowian, tym jednak, co odróżniało 
poetę, zdaniem autorki, od piszących wówczas na ten temat, była analiza polskiej 
kultury i historii z obu, z reguły rozdzielanych przez innych, perspektyw: historio-
zoficznej lub historyczno-archeologicznej: 

Oryginalność Norwida na romantycznym tle polegała na tym, że nie zdecydował się na wybór jed-
nej z tych postaw. Starał się je łączyć w różnych proporcjach: czasami w Norwidowskiej kreacji podmio-
tu przeważa spojrzenie z wysokości wieków, a kiedy indziej – pielgrzyma pochylającego się nad napo-
tkanymi w drodze drobiazgami 28.

Autorka uznaje, że utwory powstałe na przełomie lat czterdziestych i pięćdzie-
siątych XIX wieku, czyli misterium dramatyczne Wanda, poematy Niewola i Pieśni 
społecznej cztery stron, poruszające temat tożsamości narodu lokowanej w głębokiej 
perspektywie historyczno-mitycznej i rozpatrujące problem wolności, znalazły 
kontynuację w dziełach późniejszych, kiedy Norwid podejmował „archeologiczne” 
badania nad słowem (Słowem) i kierował uwagę ku hermeneutyce mitów narodo-
wych (O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych posiedzeniach áz dodatkiem 
rozbioru „Balladyny”ñ, Fortepian Szopena). Halkiewicz-Sojak wskazuje (podobnie 
jak Mieczysław Inglot, choć z innych przesłanek wywodzący wnioski) na szczególne 
zainteresowanie poety mitologią piastowską i wyprowadzonymi z niej ideami „środ-
ka” i „koła”, symbolami tożsamości nie tylko w wymiarze zdefiniowanym przez mit, 
ale także w wymiarze historycznym. Połowa lat pięćdziesiątych XIX wieku, czas po 
powrocie Norwida do Paryża, odznaczający się zaangażowaniem w różnorodne, 
ważne dla emigracji tematy o charakterze politycznym, moralnym czy artystycznym 
pozwoli też może uzupełnić nasze wyobrażenie dotyczące dynamiki myśli poety 
związanej ze „słowiańskością”, z Polską w centrum, myśli zasadniczo rozpiętej, jak 
wskazuje Halkiewicz-Sojak, między wizją historiozoficzną rzutowaną w przyszłość 
a „archeologią” mitu i historii. 

Artykuł Poniatowskiej był bezpośrednią reakcją na głośną wówczas książkę Kamień-
skiego i zawarte w niej tezy, które autorka przedstawia na samym początku tak: 

Moskwa wszystkiemu, co czyniła i co czyni, jest najzupełniej niewinną, bo jest najzupełniej bez-
myślną. Nie wie, co czyni. Chciwości wcale nie ma i nie zna prześladowania rodu przez ród. Cięży 
barbarią swoją nad Polską i nad Europą całą jak cięży kamień. Nic więc za złe mieć jej nie można. [P 29]

Streszczając w taki sposób założenia pisarza, Poniatowska od razu eksponuje 
(prawdziwą? rzekomą?) prorosyjskość i antyzachodniość idei przedstawionych 
w rozprawie, o winie Zachodu decydować miałoby bowiem to, że czyniąc źle, czyni 
to z premedytacją, w pełni świadomie. Muszę tu dodać, że wśród współczesnych 

niu do czołowych autorów polskiego romantyzmu). Zob. też A. M. D w o r a k, Rosja: Azja czy Eu-
ropa? Rozważania o świadomości inteligencji polskiej XIX wieku jako kontekście ideowym twórczo-
ści Cypriana Norwida. Jw., t. 37 (2019). – M. I n g l o t, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy (Słowac-
ki–Norwid). „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” t. 51 (2011), szczególnie 
s. 98–207. – S. R z e p c z y ń s k i, Norwid, Czaadajew i problem europeizacji Rosji. W zb.: O Norwi-
dzie komparatystycznie.

28 H a l k i e w i c z - S o j a k, op. cit., s. 31.
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Kamieńskiemu książka wzbudziła opinie tym gorętsze, im bardziej zdawano sobie 
sprawę, że jej zawartość jest bardzo zróżnicowana, bogata i – wbrew pobieżnym 
odczytaniom – wcale niejednoznaczna. Recenzentka nie odmawia tej książce po-
ważnych wartości poznawczych, wręcz przeciwnie, utrzymuje, iż sposób, w jaki 
autor przedstawił stosunki własnościowe i ekonomiczne w Rosji, jest wielkim atu-
tem rozprawy; w Poniatowskiej głęboki opór budzą natomiast idee dotyczące dia-
gnozy teraźniejszości i projektów na przyszłość, związane z Polską, Rosją i zachodem 
Europy. Poniatowska nie zgadza się więc z przekonaniem, iż ludność polska w dziel-
nicach włączonych do Prus i Austrii jest bardziej narażona na niebezpieczeństwo 
wynarodowienia niż pozostająca pod władzą Rosji. Recenzentka argumentuje, że 
już samo nadanie ziemi chłopom pogłębia ich świadomość narodową, a ponadto 
trudniej jest zaborcy odebrać własność wielu, gdy tymczasem, jak dalej dowodzi 
autorka, konfiskowanie przez władze rosyjskie dóbr z reguły zajmujących dużą 
powierzchnię rolną, pasterską, etc., oznacza zarazem bezpowrotną utratę ziemi na 
rzecz zaborcy. Poniatowska nie kwestionuje przy tym trudności życia, jakich do-
świadczają Polacy w Poznańskiem i w Galicji, jednak jest przekonana o różnicy 
skali: w Rosji „krzywda na większy rozmiar spełnia i prędzej, wieczyściej kraj wyna-
radawia”, autorka przypomina o likwidacji „tysięcy wiejskich szkółek”, o poborze 
szlachty do wojska, o „zaludnianiu” Syberii (P 32) i innych, na w pół dzikich obsza-
rów imperium mieszkańcami Litwy i Rusi (tak nazywa te dzielnice), którym władze 
odebrały ziemię, o prześladowaniach unitów. Poniatowska nie poprzestaje wszakże 
na skargach i porównaniach, nie zamyka się w obrębie myśli o szczególnym ucisku 
pod zaborem rosyjskim, lecz kieruje ostrze polemiki w sedno koncepcji Kamieńskie-
go, czyli w jego wizję roli Polski wobec Rosji i caratu. Pomińmy zawarty w tytule 
recenzji „panslawizm”, w rozumieniu autorki to oczywiście formuła oskarżająca, 
skoncentrujmy się na argumentach, którymi odpiera wywód Kamieńskiego. 

Poniatowska przede wszystkim odrzuca – widoczne w rozprawie Kamieńskiego – 
przekonanie o szczególnym posłannictwie Polski wobec Rosji, które miałoby Rosję 
„przemienić”, Polsce zaś dać wolność pod berłem jakichś przyszłych, szlachetniej-
szych carów. W zaistnienie tych ostatnich po prostu nie wierzy, a w przeświadcze-
niu o misji, w założeniu dobroczynnego (jakoby) oddziaływania całych narodów na 
inne narody upatruje albo pychę (tak czyni Rosja), albo zabieg z góry skazany na 
niepowodzenie. Głównie dlatego, że dobro dokonuje się przez jednostki, że zmiana 
Rosji (Moskwy) – zdaniem recenzentki – może nastąpić wyłącznie przez akty prze-
miany poszczególnych ludzi, które nazywa nawróceniem: „Do tego Moskwa przyjść 
by tylko mogła drogą nawrócenia się jednostek” (P 35). Odrzuca też – uznając je za 
naiwne – przekonanie Kamieńskiego o spodziewanej wdzięczności Rosji, gdyż według 
Poniatowskiej Moskwa uważa Polskę bądź za „prowincję buntowniczą”, bądź, jak 
w przypadku przymusowego poboru do rosyjskiego wojska, za prowincję opieszale 
spełniającą naturalny obowiązek wobec centrum. Przypomina także rozpowszech-
nione w Europie kłamstwo dyplomacji rosyjskiej, jakoby to car Aleksander I był 
orędownikiem powstania Królestwa Polskiego, i przytacza na dowód tego kłamstwa 
świadectwo Nikołaja Turgieniewa, uczestnika obrad kongresu w Wiedniu oraz opi-
nię dyplomaty brytyjskiego. 

Bogaty w różne wątki tekst Poniatowskiej chcę w tym miejscu zawęzić do dwóch 
zasadniczych kwestii, które autorka rozpatruje na kanwie książki Kamieńskiego 
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i w odniesieniu do niej. Pierwsza sprawa to okcydentalizm jako idea wyrastająca 
ze światopoglądu i przekonania o ustrojowej, mentalnej i duchowej przynależności 
Polski do Zachodu. Poniatowska wydobywa więc z myśli Kamieńskiego stworzoną 
przez niego perspektywę „zalewu kozackiego”, który w intencji pisarza mógł stać 
się w przyszłości działaniem zmuszającym Zachód do czynnej obrony przed rosyj-
ską barbarią, i omawia go – wyraźnie ironizując: 

Polsko-rosyjskie przymierze byłoby zarodem tak zwanego kozackiego zalewu; zalewu, który będzie 
nie tylko słusznym, ale wypadkiem opatrznym, bo przeznaczonym na gruchotanie i niszczenie zachod-
niego świata, który wyrzekł się słuszności. Moskwa bowiem natchniona duchem Polski [...], Moskwa 
udzielać będzie cierpiącym ludom pomocy do targania więzów; pod wpływem takiej dobroczynnej myśli 
walić się będą na Europę tłumy stanowiące zalew kozacki – Grecja, Węgry, Rumanie, inne nawet nie-
słowiańskie ludy myśl powezmą wydostania się z niewoli przez połączenie się z ogromnym krzywdy 
prostującym państwem, skoro tylko takie państwo przed zdumionym światem się objawi, a objawi się, 
bo koniecznością i ambicją wiedzeni nastaną carowie, jakich nie bywało, i cała ta powódź tylko złe 
w Europie zniszczy, chociaż wszystko burzyć i walić będzie; bo dobro na ziemi zginąć nie może i świat 
z tego morza łez i krwi, po wielu wiekach, odrodzi się nowy i sprawiedliwością rządzony. 

Oto Panslawizm w całej swej cynicznej nagości! [P 30] 29

Autorka kwestionuje więc zasadniczo ideę Kamieńskiego – tak jak ją rozumie – 
o posłannictwie Polski już nie tylko w dziele naprawy Rosji; przede wszystkim od-
rzuca pomysł, by uczestnicząc w takim przymierzu z Moskwą, siłą przypominać 
Zachodowi o jego zaniechanych obowiązkach wobec cywilizacji europejskiej w ogól-
ności, a względem Polski szczególnie.

Kwestia druga, która najwyraźniej żywo obchodziła Poniatowską, dotyczy związ-
ku między działaniami zbiorowymi i procesami, którym zbiorowość podlega, a in-
dywidualną moralnością i odpowiedzialnością. Autorka pisała więc, iż „Ani dla 
jednostek, ani dla narodów nie istnieje nigdy konieczność czynienia źle”, iż funda-
ment takiej myśli stanowi wolność, ta zaś nie tylko buduje jednostki, ale stanowi 
też, że „każdy naród jest wolnym i odpowiedzialnym” (P 33). Poniatowska podnosi 
zatem znaczenie aktu woli, który nie jest w jej przekonaniu czczą formułą, lecz 
rzeczywistą silną duchową potencją, promieniującą na całą materię życia indywi-
duów i zbiorowości: 

Wola wyrobiona w sumieniu objawia się zewnętrzną [...] plastyczną postacią narodu, w obyczajach 
jego, zwyczajach i mowach. Tą postacią naród [...] opatrzne posłannictwo swoje spełnia, chociażby 
żadnego zmysłowego czynu na zewnątrz nie był w stanie wykonać. [P 34] 

Dziedzictwo Mickiewiczowskiej idei „wznoszenia i powalania tronów” myślą jest 
tu chyba oczywiste. Pisząc o narodzie, Poniatowska zawsze kieruje uwagę w stronę 
woli i sumienia pojedynczych osób, składających się na narodową wspólnotę. Ta 
idea indywidualnej odpowiedzialności wynikającej z przesłanek etyki chrześcijań-
skiej była w ogóle charakterystyczna dla przekonań autorki, wyrażała je ona także 
w prywatnej korespondencji, sprzeciwiając się koncepcjom „zbawienia ludzkości” 

29 Zob. też K a m i e ń s k i, op. cit., s. 388: „Polsko-rosyjskie przymierze byłoby zarodem tak zwanego 
k o z a c k i e g o  z a l e w u, który nie byłby prostą napaścią zmysłowej siły, lecz oddziaływaniem 
nieodzownym przeciwko nieludzkiemu rządzeniu światem przez narody ukształcone – lecz rodzajem 
rewolucji na ogromną skalę, w której działalnymi jednostkami byłyby całe ludy gnębione, przyjmu-
jące pomoc Rosji a dokoła niej się kupiące”. Autor wraca w różnych miejscach książki do tej idei.
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zewnętrznym gestem, z pominięciem wysiłku osobniczego 30. Na tej samej trajekto-
rii myśli umieścić można i takie przekonanie, że dobro jest tylko swego rodzaju 
obietnicą, horyzontem danym poszczególnym ludziom i narodom, nie stanowi 
wszakże w żadnym razie gwarancji, jak pisze autorka, „bezgrzeszności” indywidu-
ów i podmiotów zbiorowych:

Ale jak jednostkom nie jest zapewnioną bezgrzeszność, tak i dla ludów nigdzie nie masz obietnicy, 
iżby koniecznie ze wszelkiego zamętu wyniknąć musiały między narodami stosunki sprawiedliwsze. [P 46]

Nie istnieją więc narody „bezgrzeszne”, przeznaczone do zbawiania innych na-
cji jedynie siłą swojej niewinności, zwłaszcza utożsamianej z nieświadomością.

Z przesłanki wolności – indywidualnej i zbiorowej – Poniatowska wyprowadza 
wniosek na pierwszy rzut oka zastanawiający, który wydaje się sprzeczny z aktem 
woli pojętym jako ekspansywna, skierowana na zewnątrz energia, autorka pisze 
bowiem o wolności do nieczynienia zła. Konieczny tu będzie dłuższy cytat:

Niepodległość dla Polski jest to wolność sumienia w działaniu zbiorowym, jest to wolność napra-
wienia złego, [...] wolność nienależenia do zbrodni międzynarodowych i niepomagania do ucisków innych 
ludów; wolność niepodnoszenia broni na braci w wierze i przekonaniu; wolność niepodwajania potęgi 
schizmy na Kościół; wolność nieprzeistaczania się w hordę barbarzyńców; niezanurzania, na skinienie 
północnego władcy, katolickiej Europy w łzach i krwi; nieroztaczania ciemności i zamętu na oblicze 
ziemi [...]. [P 43]

Poza postulatem naprawienia zła (autorka miała na myśli zło społeczne, nie-
sprawiedliwą pozycję szlachty wobec włościan) Poniatowska zdaje się projektować 
pozorne, bo jedynie zewnętrzne niedziałanie, które unika udziału w czynach świa-
ta, postawę wycofania się w kierunku wewnętrznego doskonalenia jednostki i na-
rodu, w czyn ducha. Bliskie związki Poniatowskiej z rzymskim zakonem zmartwych-
wstańców kierują oczywiście uwagę w stronę płynących od nich wskazań religijno-
-etycznych, tę kwestię tylko tu sygnalizuję 31. Sprawa przedstawia się nieco inaczej, 
jeśli pamiętać o powtarzającym się refrenicznie słowie „wolność”, poprzedzającym 
deklarację o nieczynieniu, nienależeniu, niepodnoszeniu broni itp. O jaką więc 
wolność chodzi? Z pewnością znajdujemy tu odniesienia do antropologii chrześci-
jańskiej, w myśl której wewnętrzna wolność człowieka wspomagana jest indywidu-
alnym głosem sumienia. Poniatowska poniekąd obdarza tą wolnością ciało zbioro-
we. Idea niebrania udziału w ekspansji na terytoria innych narodów i ich własność 
oraz na niezależność kulturową wynikała bezpośrednio z bolesnych doświadczeń 
kraju, który takiej przemocy doznał, ale też odsyła do koncepcji wolności niezapo-
mnianej w połowie XIX stulecia, jako najistotniejszej cnoty republikańskiej; tu chcę 
tylko uwypuklić jeden aspekt tego pojęcia. Miał on pierwszorzędną wagę dla twór-
ców ruchu barskiego, lecz w szerszym kontekście charakteryzował szlacheckie 
przywiązanie do wolności jako „źrenicy” ustroju państwa. Analizując myśl politycz-
ną Adama Wawrzyńca Rzewuskiego, autora traktatu O formie rządu republikań-
skiego myśli (1790), najpełniej wyrażającą republikańskie, wolnościowe aspiracje 

30 Szerzej na ten temat zob. N o w i c k a, Dionizja Poniatowska – „sawantka” z Kijowszczyzny.
31 Na kontakty z zakonem wskazuje zarówno opublikowana korespondencja Poniatowskiej, jak i nie-

wydane jeszcze źródła. Zob. E. O r m a n, Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie 
w XIX wieku. Kraków 2009, s. 340–341. 
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części społeczeństwa w dobie dyskusji Sejmu Czteroletniego, współczesny historyk 
stwierdza:

Rzewuski widział [zarówno w absolutyzmie, jak w imperialnych podbojach – E. N.] w istocie problem 
zastępowania obywatelskiej cnoty egoizmem indywidualnych interesów. Dotykał w tym miejscu grani-
cy między wolnością republikańską, starożytną, wolnością aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym 
wolnego państwa, opartą na zabezpieczeniu przed dominacją któregokolwiek z podmiotów owego życia, – 
a, z drugiej strony, wolnością liberalną, nowoczesną, opartą na nieingerencji państwa w realizowanie 
przez obywateli ich indywidualnych interesów 32.

Wolność republikańska, skłaniająca do skupienia uwagi na rzeczy pospolitej, 
czyli dobru wspólnoty, tj. sprawach wewnętrznych państwa, naturalnie dystanso-
wała założenia ustrojowo-polityczne od dążeń imperialnych, podbojów, poszerzania 
terytorium itp. Słaba już w XVIII wieku Rzeczpospolita poszukiwała protekcji sil-
niejszego organizmu państwowego, by pod jego opieką móc rozwijać i utrzymać 
wolność obywatelską. Rozbiory dramatycznie zweryfikowały takie złudzenie poli-
tyczne, nie unicestwiły jednak rozumienia wolności w przedrozbiorowym, republi-
kańskim stylu, uzupełniły ją natomiast i poszerzyły jej wymiar o dążenia niepod-
ległościowe. W takim właśnie duchu należałoby odczytywać wywody Poniatowskiej 
wtopione w recenzję książki Kamieńskiego – jako echo szlacheckiej, republikańskiej 
wolności z dodaniem niepodległości jako podstawy ustrojowej odzyskanego w przy-
szłości państwa. W realizację tak rozumianej wolności w warunkach jakiegokolwiek 
dobrowolnego przymierza zawartego z państwem carów autorka głęboko wątpi, 
a wizję, jaką znajduje w rozprawie Kamieńskiego, czyli wizję wolności i narodowo-
ści bez niepodległości, stanowczo odrzuca 33. „Wolność i narodowość” (P 37), jak 
pisze z ironią, z ręki Moskwy już mamy – możemy wybierać, kogo ona wskaże, 
i używać własnego języka na dalekich stepach Azji; bez niepodległości pozostanie-
my z takim liczmanem wolności, a raczej z jej karykaturą. Poniatowska ironizuje 
także na temat wizji Słowian i Słowiańszczyzny, jaką prezentuje Kamieński w swo-
jej rozprawie: 

Słowiańskie ludy – to dzieci, nigdy by się bez niej [tj. Rosji] nie obeszły. Pan Bóg już tak Słowian 

32 A. N o w a k, Republika i imperium: dwa patriotyzmy. W zb.: Formuły patriotyzmu w Europie wschod-
niej i środkowej od nowożytności do współczesności, s. 95–96. Zob. A. G r z e ś k o w i a k - K r w a-
w i c z, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego. Warszawa 
2000. – A. M. S t a s i a k, Patriotyzm w myśli konfederatów barskich. Lublin 2005. A. G r z e ś k o-
w i a k - K r w a w i c z  w słowie wstępnym poprzedzającym tom zbiorowy (Wartości polityczne  
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne. Red. nauk. 
A. G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, współpr. J. A x e r. Warszawa 2017) wskazuje na republikańskie 
rozumienie wolności jako ważny nurt europejskich debat o państwie aż po schyłek XVIII wieku. 
Zob. też A. G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Pojęcia i idee. Toruń 2018, zwłaszcza rozdz. 1: Rzeczpospolita; rozdz. 3: Wolność.

33 Zob. P 41: „Pan X. Y. Z. nie rozumie sprawy polskiej. Czemu tak gorąco niepodległości pragniem, 
czy wymagamy, aby nam oddano to, co nasze, dlatego tylko, że jest naszym? W tymże n a s z e 
mamy niezaprzeczone p r a w o, ale nie jest zawarty jedyny ani nawet najważniejszy dla nas p o w ó d 
upominania się o własność”. Poglądy Poniatowskiej na wiele kwestii wynikały z kultywowanej – 
w najbliższym otoczeniu autorki – tradycji Rzeczypospolitej sprzed rozbiorów, kształtowały je też 
i modyfikowały kontakty z J. B. i J. Zaleskimi, Z. Krasińskim, M. Grabowskim i H. Rzewuskim 
(z tym ostatnim była zresztą Poniatowska spowinowacona).
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stworzył, że nigdy spełna dojrzali nie są. Trzeba im więzów koniecznie, ale koniecznie moskiewskich, 
bo w innych nie miałyby zaszczytu katowania kiedyś świata. [P 45] 34

Pora wrócić do prywatnej, skierowanej do Lenartowicza, opinii Norwida dotyczącej 
recenzyjnego artykułu Poniatowskiej, a – pośrednio – wielkiego splotu tematów 
i problemów zajmujących uwagę wielu im współczesnych 35. Norwid pisze na wstępie:

Ze łzami w oczach czytałem to poczciwe (kobiece!) pisemko Polska i Panslawizm, ale nie warto 
pisać o tym; nie dla przedmiotu – owszem – tylko dlatego, iż nie ma dla kogo. [PW-7 187]

Skąd łzy nad „pisemkiem” i jak waloryzować „poczciwość” autorki poruszającej 
sprawy tak rozległe? Pomijam namysł nad złożoną semantyką „poczciwości”, po-
minę też analizę stosunku poety do twórczości kobiecej i roli kobiet w życiu spo-
łecznym – obie te kwestie zasługują na głębokie, odrębne analizy. Natomiast zu-
pełnie „norwidowsko”, znajomo, brzmi stwierdzenie, iż takich uwag „nie ma dla 
kogo” ogłaszać szerzej, zwłaszcza że nie znalazłby się wydawca, który by zaryzyko-
wał wydrukowanie czegoś, co narusza jego umysłowy spokój. Na czym więc pole-
gałby odmienny tok rozumowania Norwida, sprowokowany „kobiecym pisemkiem”? 
Poeta proponuje od razu inną redakcję tekstu Poniatowskiej, kreśli jego – oczeki-
wany, a niezrealizowany przez autorkę – początek, w którym powinno być miejsce 
dla pozostałych, istotnych jego zdaniem, książek. Wymienia więc opublikowaną po 
francusku pracę Rogera Raczyńskiego La Justice et la monarchie populaire (O spra-
wiedliwości i monarchii popularnej), rozprawę „generała L. Mierosławskiego” 36 oraz 
„Obwieszczenie Sekty p. Andrzeja Towiańskiego [...]” (PW-7 187). Książka Kamień-
skiego o Rosji i Europie, umieszczona w takim kontekście, dopiero w pełni – tak 
trzeba by odczytać intencję Norwida – mogłaby być zrozumiana i oceniona. Zesta-
wienie tych lektur tworzyć miałoby „gammę” 37 myśli, propozycji dających subtel-
ne, wielorakie oświetlenie istotnego problemu rozprawy Rosja i Europa, którego 
nie należy zawężać do panslawizmu. Wyglądałoby to na jakąś strategię obrony 
Kamieńskiego przed jednostronnie rozumującą krytyką, gdyby nie strategia druga, 
całkiem inna, wedle której następuje podważenie tej pierwszej. Dokonuje się ono 
przez konfrontację literalnej lektury idei owych dzieł z opinią na temat każdego 
z autorów:

Pierwszy autor zaprzeczy tradycjom Rzeczypospolitej Polskiej i emigrację po francusku zszar- 
ga (a zacny i genialny człowiek!); drugi gminy organizm nad istotę narodu i kościelność onego wyniesie 
(a zacny patriota i zwycięski ochotnik, i niezłomny, cierpiący wygnanie trudne mąż!); trzeci, to jest pan 
XYZ, pomięsza pojęcie p o ś w i ę c e n i a  z pojęciem k r e w k o ś c i  – a pracował na grubą książkę i pięk-

34 Własną wizję Słowiańszczyzny pisarka przedstawiała w innych pracach, szczególnie – zob. [D. P o-
n i a t o w s k a]: Rodowody Słowian. Polska i Ruś. Paryż 1861; Odłamek z dziejów Lechii. Bolesław 
Wstydliwy i Leszek Czarny. Paryż 1875 (wydana po śmierci autorki przez J. B. Zaleskiego). 

35 Norwid wysyłając Lenartowiczowi komentarz do artykułu Poniatowskiej mógł kierować się tym, że 
i obaj poeci, i Poniatowska kontaktowali się z rzymskimi zmartwychwstańcami, mającymi wówczas 
wpływ na linię redakcji „Przeglądu Poznańskiego”. Za zwrócenie mi uwagi na tę okoliczność dzię-
kuję pani dr hab. Z o f i i  D a m b e k - G i a l l e l i s.

36 R. R [a c z y ń s k i], La Justice et la monarchie populaire. Cz. 1: La Guerre d’Orient. Paris 1855. – 
L. M i e r o s l a w s k i, De la nationalité polonaise dans l’équilibre européen. Paris 1856.

37 C. N o r w i d, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. PW-3 470.
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nie też wydrukowaną; czwarci pochylą się aż do butów imperatorskich (a bohatery i prawie męczenni-
ki). [PW-8 187–188]

I dopiero wtedy, kontynuuje swoją myśl Norwid, mogłoby pojawić się stwier-
dzenie autorki o tym, że „Żaden naród nie posiada tak jasnych pojęć [...]” o swoim 
celu, obowiązkach, prawie oraz – kontynuuje poeta – „nie wiem jeszcze o czym!...” 
(PW-7 188). Te „jasne pojęcia” muszą więc zasnuć się ciemną barwą nieoczywisto-
ści, wejść w sferę zniuansowanego, pełniejszego opisu stanu poglądów politycznych 
i dystynkcji moralnych w zagadnieniach ukazywanych w szerokiej debacie nad 
Polską, Rosją i Zachodem. To jednak jeszcze nie wszystko. Norwida najbardziej, 
jak można sądzić, niepokoi prezentowana przez Poniatowską idea etyczna w jej 
związku z negacją, tak rozumie (cytowaną tu) wolność nieczynienia zła – jako grunt, 
na którym zasadzać miałaby się myśl o niepodległości Polski. Poeta widzi w tym 
symptom umysłowego samoubezwładnienia, groźnego, gdyż nie dającego szans na 
jasny i adekwatny opis rzeczywistości. To lęk przed podjęciem takiego wysiłku, lęk 
przed jego rezultatami każe zatrzymać się na diagnozie o (rzekomej) niezdolności 
do czynienia zła i w gruncie rzeczy sprzyja jego rozwojowi, gdyż wtedy, kiedy „po-
czwary urosną” (PW-7 188), wszelka reakcja nie tylko będzie spóźniona, ale nie 
zdoła już złu przeszkodzić. Taką lekcję – można tu dopowiedzieć – realistycznej 
oceny nieprzydatności etycznego fundamentu staropolskiej myśli politycznej pozo-
stawiły rozbiory. 

Do wyróżnionych przez Poniatowską dwóch rodzajów śmierci, jakim podlegają 
narody (śmierci fizycznej i zdrady), Norwid dodaje rodzaj trzeci, jego zdaniem, naj-
ważniejszy:

Za mord proroczego słowa, za grzech przeciw duchowi dobremu giną społeczeństwa!... Z a  s p r z e-
d a w a n i e  p r a w d y  ś r o d k o w i  u z e w n ę t r z n i a n i a  j e j... za nieuszanowanie młodości pokoleń 
popisywanych w niekonsekwencje uprzedzeń własnych. Z a  H e r o d y z m... [PW-7 188–189]

Śmierć przychodzi więc z jeszcze innej strony, niż przychodzą fizyczne wynisz-
czenie i zdrada. Śmierć wywołana zostaje poprzez brak szacunku dla prawdy i jej 
zaniechanie oraz lekkomyślne zagubienie potencjału pokoleń. Ten pogląd poeta 
rozwijał i prezentował wielokrotnie, w pismach publicznych i w korespondencji, 
należy on wręcz do zestawu „typowo Norwidowskich” twierdzeń. Co jednak miałby 
znaczyć grzech przeciwko „duchowi dobremu” uśmiercający społeczeństwa? Wiedząc 
o awersji poety do dzielności opartej na krewkiej sile fizycznej, nie sposób skojarzyć 
„ducha dobrego” z samą energią czynu, a tym mniej z towarzyszącym takiemu 
czynowi animuszem. Może więc szło o Ducha, któremu wielka litera przydaje od 
razu konotacje Trzeciej Osoby. Pod Jej czujną opieką zmierzało w kierunku świata 
prorocze słowo stwarzające Kościół przez zjawienie się w Wieczerniku. Grzech 
przeciwko „duchowi dobremu” byłby wystąpieniem przeciw cnotom teologalnym, 
grzechem rozpaczy, desperacji, niewiary i nieufności wobec Bożego miłosierdzia. 
Norwid przypomina, że to grzech zapowiedziany wyraźnie w Biblii, i wyraża zdzi-
wienie, że „katolicki krytyk” pominął go. Ta uwaga poety uzasadni lepiej właściwe 
znaczenie „ducha dobrego” niż (ewentualna) pomyłka pisowni. Przywołując – czy-
telne ówcześnie – chrześcijańskie wyobrażenie, Norwid wskazuje na rozpacz i brak 
nadziei w rozumieniu teologii, ale też omawia ich działanie w obrębie refleksji nad 
kondycją współczesnych społeczeństw, polskiego w szczególności. Jednak sens 
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związany z „duchem dobrym” nie ogranicza się do negacji grzechu rozpaczy, gdyż 
jest on również źródłem wielu darów, z mądrością na czele. Grzeszyć rozpaczą, nie 
przyjąć mądrości – tak przedstawia się w oczach Norwida „trzeci rodzaj śmierci”, 
którego nie dostrzegła autorka recenzji zamieszczonej w „Przeglądzie Poznańskim”. 
Odrzucenie mądrości sprawia też, że „ludzie dojrzali” mogą się spierać o sprawy 
tak oczywiste, jak ta, iż „Ani dla jednostek, ani dla narodów nie istnieje nigdy ko-
nieczność czynienia źle” (PW-7 189), równocześnie nie dbając o stan myśli młode-
go pokolenia, z czego także, a nie tylko z bezrozumnego posyłania podrostków na 
śmierć, wynika społeczna postawa określana przez Norwida jako „Herodyzm” (nb. 
poeta prawdopodobnie nie wiedział, ile uwagi, czasu i środków finansowych Ponia-
towska poświęcała – jeszcze przed wyjazdem do francji, w swoich majątkach na 
Ukrainie – kształceniu polskich i ukraińskich dzieci!).

Poniatowską i Norwida wiele mogłoby łączyć. Do wspólnej „gammy” ich prze-
konań z pewnością należał katolicyzm i przywiązanie do Stolicy Apostolskiej oraz 
przeświadczenie o znaczeniu oświaty; Poniatowska (i jej rodzina) czynnie – za po-
średnictwem Józefa Bohdana i Józefa Zaleskich – wspomagała finansowo emigran-
tów, bliska więc jej była powołana przez nich w Paryżu Instytucja „Czci i Chleba”, 
w której odnajdujemy także Norwida 38. Przemyślenia zawarte w korespondencji 
autorki recenzji dowodzą również takiego spojrzenia na kwestię wizerunku i roli 
kobiety w życiu społecznym, jakie – niezależnie – bliskie było poecie. Łączyć ich też 
mogła myśl o człowieku zbieżna z nurtem filozoficznym nazwanym później perso-
nalizmem. Myśl ta stawiała osobę ludzką w polu wolności i wyjątkowości, przeciw-
stawiając się tym samym i kolektywizmowi, i nieokiełznanemu indywidualizmowi 
romantycznemu. Szedł za tym sceptycyzm Norwida i Poniatowskiej wobec gestów 
jednostki wybujałej w swoim indywidualizmie, gotowej na radykalne, poniekąd 
odgórne przetworzenie rzeczywistości. Oboje żywili też nieufność względem towia-
nizmu, oboje – jak starałam się to zarysować we wstępnej części artykułu – obra-
cali się wówczas w kręgu tych samych osób i koncepcji. Podobieństw najpewniej 
można odnaleźć więcej. Co zatem sprawiło, iż przesłany Lenartowiczowi tekst jest 
w gruncie rzeczy tak krytyczny? Odłóżmy na bok przypuszczenia, że Norwid nie był 
świadom autorstwa Poniatowskiej (wydawca Pism wszystkich sądzi inaczej), że 
w grę wchodziłyby w istocie domniemywane czynniki, jak zniechęcenie dysputami 
emigracyjnymi z jednej strony, a silny w tym czasie zapał polemiczny u samego 
Norwida, z drugiej. Pozostaje natomiast – prawda, że również w sferze domysłu 
mającego wszakże pewne przesłanki – przypuszczenie, iż w stosunku do pracy 
Kamieńskiego dzieliły ich różne spojrzenia na Rosję i Słowiańszczyznę, za którymi 
stało odmienne doświadczenie Rosji: Poniatowskiej wyniesione z życia na tzw. zie-
miach zabranych i Norwida, który tego doświadczenia nie miał. formułując myśl 
z całą ostrożnością, należną przypuszczeniom o charakterze biograficznym, można 
dodać, że był to czynnik zwracający zainteresowania Poniatowskiej w stronę po-
szukiwań genezy i habitusu Słowian w polu geografii historycznej, w kierunku 
uznania linii Dniepru za nieprzekraczalną granicę dwóch cywilizacji – słowiańskiej 
(a więc i europejskiej) oraz moskiewskiej, turańskiej. Już sama nazwa Rosji trak-

38 Zob. J. S k a r b e k, J. Z i ó ł e k, Nieznana deklaracja Cypriana K. Norwida o przystąpieniu do 
Instytucji „Czci i Chleba” w Paryżu w 1867 roku. „Studia Norwidiana” t. 7 (1989).
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towana była przez Poniatowską jako kradzież historyczna, ponieważ właściwa  
Ruś to faktycznie ziemie prawobrzeżne Dniepru, nazwanie zaś państwa rozciąga-
jącego się na wschód i północ identycznym lub podobnym mianem fałszuje rzeczy-
wistość; Poniatowska wolała Rosję nazywać Moskwą. Szły za tym rozważania 
o odmienności ustrojów politycznych, organizacji życia społecznego i wymiaru 
duchowego, cechującego obie cywilizacje, które z biegiem czasu stały się natural-
nymi formami egzystencji zamieszkujących je ludzi. Tym samym wszelkie próby – 
jak pisała autorka – „apostolizowania” Rosji jako organizmu będą z pewnością 
nieudane, co więcej, nie warto ich podejmować, gdyż tylko indywidualna przemia-
na poszczególnych mieszkańców tego kraju dałaby szansę na jakiekolwiek porozu-
mienie. Wyraźnie pobrzmiewa w owym przekonaniu wspomniany już personalizm, 
na domiar wszystkiego zabarwiony odwołaniem się do metanoi chrześcijańskiej 
z ducha. Niewątpliwa utopijność tego przeświadczenia sprawiła może, że „ze łzami 
w oczach” Norwid czytał to „poczciwe pisemko”? 

Poglądy Norwida na temat Rosji znamy dobrze z licznych wypowiedzi, jakie 
w tamtym czasie sformułował, z okresu bezpośrednio poprzedzającego powsta- 
nie 1863 roku i w trakcie jego trwania. Układają się one w szereg wezwań o powo-
łanie „partii polskiej” w Moskwie i w ciąg przestróg, że efektem niechęci wobec 
Rosji może być tylko „o g ó l n y - r o s y j s k i - p a t r i o t y z m” ([Noty o konieczności 
presji moralnej. I. Do Władysława Bentkowskiego], PW-7 133). W polu tej samej 
argumentacji znajdujemy w [Memoriale o prasie] taki oto passus, w którym Norwid 
egzorcyzmuje słowa „M o s k w a” i „M o s k a l”:

Do słowa M o s k a l, do słowa M o s k w a  przywiązywanie ohydy jest zarazem przeciw-historyczną 
i przeciw-polityczną działalnością. Zdaje się, iż natomiast obowiązani jesteśmy używać określników, 
jako to: R z ą d  P e t e r s b u r s k i, Państwo Petersburskie, ludność Państwa Petersburskiego, poniekąd 
rosyjską zwana... patriotyzm Państwa Petersburskiego itp. [PW-7 136]

W tym samy roku, w liście (z końca września-października) do Karola Ruprech-
ta apelował o podniesienie wrogów ojczyzny do „g o d n o ś c i  z n o ś n y c h  s ą s i a-
d ó w” (PW-9 114). Przekonania te, a także przeświadczenie, że „CHOĆBYŚMY DZIŚ 

ZWYCIĘŻYLI MOSKWĘ, TO JUTRO BĘDZIEMY Z NIĄ W STOSUNKACH, I NAWET WE WSPÓŁ- 

DZIAŁANIU – bo nie jesteśmy wyspą morzem opasaną [...]” (Philoctet, PW-7 129), 
podyktowane były chwilą i angażowały myśli o długofalowych działaniach na przy-
szłość, wobec przeżywanej narodowej tragedii 39. Dotyczyły Rosji, Moskwy, Państwa 
Petersburskiego, zostawiając na boku refleksję nad zagadnieniami Słowian i Sło-
wiańszczyzny, które zajmowały Norwida dużo wcześniej i dużo później; szczególne-
go sensu nabierają, oczywiście – w świetle omawianej problematyki – wiersze 
i teksty publicystyczne związane bezpośrednio z powstaniem 1863 roku i reakcją 

39 Na wspomnienie zasługuje informacja o udziale Norwida w pracy nad uświetnieniem obchodów 
300 rocznicy Unii Lubelskiej, gdy – razem z B. Zaleskim – przygotował w 1869 roku projekt meda-
lu upamiętniającego to wydarzenie: na awersie medalu znalazły się herby Polski, Litwy i Rusi. Za 
zwrócenie mi uwagi na ten fakt bardzo dziękuję pani dr E l ż b i e c i e  L i j e w s k i e j. Nieco wcześniej, 
w 1867 roku, temat Rosji pojawił się na kanwie pomysłu B. Zaleskiego, by wydanie Dzieł Mickie-
wicza zadedykować Rosjanom – Norwid zareagował wówczas wierszem Do pogwałcicieli praw poli-
tycznych i cywilnych (zob. E. L i j e w s k a, „Quidam” – norwidowska wersja „Ustępu” III części 
„Dziadów”? W zb.: Norwid – spotkania kultur. Red. E. C h l e b o w s k a. Lublin 2015, s. 253–263).
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na nie Zachodu, jak bardzo symptomatyczne pod tym względem wiersze Memento 
oraz Do publicystów Moskwy. Zaryzykujmy stwierdzenie, że i książka Kamień- 
skiego, i artykuł Poniatowskiej wyzwoliły temat, który w połowie lat pięćdziesiątych 
XIX wieku nie miałby może dla Norwida poważniejszego znaczenia. 

Temat ten z dużą siłą objawił się w jednym z ostatnich wierszy napisanych przez 
poetę, w dedykowanym Lenartowiczowi Słowianinie, dołączonym do listu Norwida 
z końca czerwca 1882. W artykule Halkiewicz-Sojak znajdujemy takie słowa:

Utwór można odczytać jako parabolę zacierającej się słowiańskiej tożsamości, wciąż niedopełnionej, 
ale melancholijnie oczekującej na to, co utracone, a może nigdy nieposiadane. Ten późny wiersz zamy-
ka temat słowiański w twórczości Norwida, nie dopowiadając żadnej z podejmowanych wcześniej przez 
autora refleksji, a jego nieokreśloność i melancholia ewokują nastrój zapowiadający młodopolską no-
stalgię 40.

To subtelne ujęcie traktuję jako nić przewodnią dalszej interpretacji, która 
wychodzi z nieco innych przesłanek. W roku 1882 ukazała się drukiem książka 
francuskiego autora Édouarda Marbeau Slaves et Teutons. Notes et impressions de 
voyage avec deux cartes (Słowianie i Teutoni. Notatki i zapiski z podróży wraz 
z dwiema mapami), analizująca sytuację związaną z żywiołem słowiańskim i jego 
oddziaływaniem na Germanów w państwie Habsburgów, w Prusach i w Królestwie 
Polskim 41. Marbeau wyrażał przekonanie o nieuchronnym starciu się tych dwóch 
żywiołów w niedalekiej przyszłości. Książka wywołała spore zainteresowanie w śro-
dowiskach polskich, omówił ją petersburski „Kraj” 42. Norwid, aczkolwiek nie znał 
autora osobiście, to na jego prośbę przesłał mu (zagubiony) „memoriał” o sytuacji 
Polaków w Królestwie Polskim, o czym donosił Duchińskiemu w liście z 22 II 1883: 

autor des Slaves et Teutons – którego nigdy nie widziałem ani nosa, ani włosa – pisał do mnie, dzieło 
stanowiąc, i że przez wdzięczność tak mało zasłużonych względów posłałem mu był memoriał mój t y c h 
k w e s t i i  t y c z ą c y  – dzieło więc nie jest mi dalekie. [PW-10 197]

Książkę Marbeau polecał także uwadze Edwarda Jaksa Bykowskiego (list z ok. 
15 III 1883, PW-10 200–201). Temat nieuchronnego starcia żywiołu słowiańskiego 
z Zachodem, ów „zalew kozacki”, który wywarł silne wrażenie w polskich środowi-
skach za sprawą pracy Kamieńskiego, powrócił dzięki Marbeau w innej konfigura-
cji, ze znacznie słabszym akcentem kładzionym na antagonizm polsko-rosyjski. 
Zwłaszcza że – nad czym ubolewał recenzent „Kraju” – Marbeau właściwie nie 
ukazał Rosji i rysującego się tam konfliktu słowiańsko-germańskiego, który był 
jego zasadniczym przedmiotem zainteresowania. Autor przystąpił do analizy anta-
gonizmu słowiańsko-germańskiego po doświadczeniu przegranej przez francję 
wojny 1871 roku i w obliczu zjednoczonych, potężnych Niemiec, co oczywiście 
dodatkowo oświetla ujęty w książce materiał i sposób rozumowania. Opisując li-

40 H a l k i e w i c z - S o j a k, op. cit., s. 37. 
41 É. M a r b e a u, Slaves et Teutons. Notes et impressions de voyage avec deux cartes. Paris 1882.
42 „Kraj” 1883, nr 8, s. 9–11. Zob. też Z. T r o j a n o w i c z o w a, E. L i j e w s k a (przy współudz. 

M. P l u t y), Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. 2, s. 769 (tu też fragment listu 
J. I. K r a s z e w s k i e g o  do W. Chodźkiewicza oraz wyimek z listu A. C h o d ź k i  do L. Niedź-
wiedzkiego na ten sam temat). 
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czebność poszczególnych narodów słowiańskich, ulokował 13 milionów Polaków 
w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i przyległych ziemiach, a więc w granicach Kró-
lestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Jest to tym bardziej znaczące, 
iż wyliczając następne 6 milionów Małorusinów, wskazał ich stolice w Kijowie 
i Lwowie, 3 miliony zaś Białorusinów ma swoje centra w Mińsku, Witebsku i Mo-
hylewie 43. Nie ulega wątpliwości, że ziemie zabrane, o które kruszyli kopie nawet 
najbardziej życzliwi Polakom rosyjscy myśliciele i publicyści, na kartach książki 
Marbeau nie istnieją jako przedmiot głębszego zainteresowania; rzec można, iż 
prezentuje ona koncepcję „piastowską”, bliską Norwidowi, który prawdopodobnie 
przyczynił się do opracowania przez francuza części dotyczącej Królestwa Polskie-
go. W jakim stopniu wizja nieuchronnego konfliktu Słowian i Germanów zajmowa-
ła myśl poety w ostatnich już miesiącach życia (rozprawa Marbeau wyszła w grud-
niu 1882), nie sposób orzekać. Ważniejsze jest może to, że książka przynosiła obraz 
Słowiańszczyzny jako żywiołu o wielkim potencjale, acz nie zawsze uświadomionym 
i wykorzystanym, a także o już obudzonej aktywności i pewnych osiągnięciach 
w dziedzinie politycznej (szczególnie Polacy w państwie Habsburgów).

Wróćmy do Słowianina. Wiersz zaczyna się, sposobem lubianym przez Norwida, 
od odwróconego porównania. Czytamy więc najpierw, że „Jak Słowianin, gdy brak 
mu naśladować kogo [...]”, a dopiero na końcu strofy znajdujemy dopełnienie po-
równania: „Tak – bywa smętnym życie!...” 44, i to obwieszczenie skierowane jest do 
wszystkich – wieszczów, kolegów, Żydów, szlachciców, przekupni i chłopów. Cały 
świat (a może tylko całe polskie społeczeństwo) usłyszeć ma diagnozę dotyczącą 
swojego życia, wyjaśnienie jego smętku i bezruchu. figura Słowianina służy zatem 
samozrozumieniu owej szerokiej społeczności: ale cóż znaczy ona sama? O tę figu-
rę „potyka się” porównanie, którego zadanie stanowi przecież przybliżenie niewia-
domego przez wiadome, obcego przez znane. Jednak skoro życie jest „smętne” tak 
jak Słowianin, to która ze stron jest objaśniana, a która objaśnienie niesie? Poezja – 
także ta Norwidowa – to hermeneutyka „życia” w jego nigdy nie dość opowiedzianej 
złożoności i to właśnie ono może zostać co najwyżej przybliżone, rozjaśnione zabie-
giem porównania poetyckiego. Norwid wszakże „życie” najpierw banalizuje, nazy-
wając je „smętnym”, by dodatkowo wzmocnić owo wrażenie banału ironiczną in-
wokacją do „wszystkich”. Skoro więc „życie” jest znane, to w swojej oczywistości 
służy ono jako człon porównania, które ma przybliżyć Słowianina. 

On tymczasem – „Duma, w szerokim polu [...]”. Jego nieruchoma figura w bez-

43 Zob. M a r b e a u, op. cit., s. 14: „Si l’ange d’Apocalypse qui doit monter de l’Orient pour mettre le 
sceau sur le fronts les serviteurs de Dieu paraissait aujourd’hui et que, tribu par tribu, tous les 
peuples de la terre vinissent se ranger devant le trône la race slave à elle seule formerait un magni-
fique cortège de peuples [Gdyby Anioł Apokalipsy, mający zstąpić ze Wschodu, by opieczętować 
czoła sług Bożych, zjawił się dziś, i gdyby plemię po plemieniu, wszystkie ludy ziemi stanęły przed 
tronem, sama tylko rasa słowiańska utworzyłaby wspaniały orszak]”. Książka z pewnością zasłu-
guje na odrębne omówienie. Wymieniając liczebność poszczególnych narodów słowiańskich, Mar-
beau przedstawia je niby w pochodzie ludów w dniu Apokalipsy, a wyliczając możliwe ogniska 
konfliktów, wskazuje też na konflikt polsko-rosyjski jako konflikt między Słowianami, analizuje 
też niechybny upadek żywiołu polskiego, gdyby w całości dostał się we władanie Prus, etc. Autor 
równie mocno akcentuje obawę Rosji przed oddziaływaniem Polaków na cały świat słowiański. 

44 Wszystkie cytaty z wiersza Słowianin znajdują się na tej samej stronicy: PW-2 254.
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kresnej przestrzeni nasuwa na myśl samotników z płócien malarstwa romantycz-
nego. Może też – pozbawionego na ową chwilę konia – Don Kichota, ukochanej przez 
Norwida postaci odludka i melancholika. Samotne dumanie przerywa jednak widok 
kupców jadących koleją, telegraf i balon, sygnały nowoczesnego świata. Opozycja 
bezruchu i energii, jaką niosą cywilizacja i jej technika, narzuca się w sposób oczy-
wisty – całkiem blisko jest świat, który ma swoje skutecznie realizowane cele, gdy 
tymczasem Słowianin rozgląda się dopiero za kimś lub za czymś, kto taki cel sobie 
wyznaczył i kogo uda się – może – naśladować. Kupcy jadą „z dala”, „gdzieś”, przy-
czyna i cel ich podróży są niejasne i odległe. Tak odczuwałby je człowiek dumający, 
wrośnięty w szeroki, otwarty krajobraz, którego monotonię urozmaica tylko skrom-
ny, przyrodniczy detal („Dziewanna żółta” i „mysz ruda”). Układ obrazów i sposób 
ich prezentowania prowadzą jednak do innego wniosku, niejasność i odległość celu 
podróży kupców obserwuje i komentuje ta sama persona obserwująca i komentu-
jąca nieruchomość Słowianina. „Z dala” i „gdzieś” mogą oznaczać oczywiście dale-
ką Europę z jej technicznymi wynalazkami, o których stojący w polu nigdy nie 
słyszał. Ale może jest inaczej, może ten ruch, to pokonywanie przestrzeni są symp-
tomami życia na wpół koczowniczego, bezładnego, nie sprzyjającego wykształceniu 
struktur społecznych, obywatelskich, i dźwięczą echem analiz i diagnoz Kamień-
skiego na temat mieszkańców Rosji, analiz zbieżnych w tym właśnie aspekcie 
z przekonaniami głoszonymi przez Duchińskiego, które wykładała także Poniatow-
ska? Nie rozważam tu bezpośredniej zależności myśli zawartych w późnym wierszu 
Norwida z dyskutowanymi trzy dekady wcześniej wyobrażeniami i poglądami, chcę 
jedynie wskazać możliwość wyjścia poza dychotomię Europy i Słowiańszczyzny, 
przypomnieć, że poecie od dawna były znane teorie dotyczące tej dychotomii. Według 
nich Słowianin nie był postacią uogólnioną, figurą, na którą składałyby się wszyst-
kie, bez wyjątku, słowiańskie etnosy. Jeśli przyjąć taki sposób myślenia, to Norwi-
dowski Słowianin tkwi między Wschodem a Zachodem, w otwartym pejzażu, które-
mu brak jednak romantycznej, „stepowej” bujności rodem z wierszy Józefa Bohda-
na Zaleskiego, a który bliższy jest pustce i śmiertelnej ciszy poematu Antoniego 
Malczewskiego. To skojarzenie, prawdopodobnie odległe, ale oparte na dziele stwo-
rzonym przez pisarza bardzo cenionego przez Norwida, można wspomóc obrazem 
kości, o której chciałoby się powiedzieć, za autorem Marii, że „nie wiedzieć do kogo 
należy” 45, tyle tylko, że rzekoma kość przypuszczalnie stanowi kamień, według po-
wszechnej (na pustkowiu!) „wieści”, pełnej tajemnic i sprzeczności, która weszła 
w krwioobieg literackiej wyobraźni za sprawą Mickiewiczowskich ballad. 

Zachęcony przez poetę do wymyślenia „jaśniejszej alegorii” czytelnik – figura 
złożona, jak można domniemywać, z wieszczów, kolegów, przekupni etc. – umiesz-
czony jest w pozycji alter ego Słowianina, który ma mu objaśnić „smętne życie” 46. 
Literalnie oznacza to: smutne, melancholiczne. Czy jednak rzeczywiście o smutku 

45 A. M a l c z e w s k i, Maria. Powieść ukraińska. Poznań 1876, s. 8.
46 Internetowy słownik języka Cypriana Norwida (na stronie: https://www.slownikjezykanorwida.

uw.edu.pl/index.php# ádata dostępu: 13 VII 2020ñ) dokumentuje wielokrotne użycie tego słowa, 
właśnie w formie przymiotnikowej. Co ciekawe, formy przymiotnikowej od „smętku” nie notuje ani 
S. Linde, ani Słownik Warszawski, natomiast pojawiła się ona w Słowniku Wileńskim, z dwoma 
zaledwie przykładami.
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mowa, czy – za sprawą obrazów rozsadzanych przez odwracanie sensów lub ich 
mglistość – o czymś zgoła innym? Pisał poeta do Leonarda Niedźwiedzkiego około 
12 VIII 1882, a więc niedługo po wysłaniu wiersza Lenartowiczowi, że nieszczęściem 
narodu jest „Polski nihilizm” (PW-10 182). Poeta objaśnia nihilizm jako brak zain-
teresowania czymkolwiek, brak wiedzy, brak głębszej religijności, brak żywszych 
uczuć rodzinnych wreszcie. Jego istotą jest, jak Norwid wywodził Niedźwiedzkiemu: 
„s p r o w a d z i ć  w s z y s t k o  d o  w ł a s n e j  n i z i n y  p r y w a t n e j  i  m y ś l e ć, 
ż e  t o  d o  w y s o k o ś c i  m o r z a” (PW-10 182). Norwidowy Słowianin, choć  
stoi w przestrzeni markującej ubogą i martwą pustkę stepu, w gruncie rzeczy – jak 
w rozprawie Marbeau – zamieszkuje ziemie między Poznaniem, Warszawą a Kra-
kowem lub może tylko ziemie Królestwa Polskiego. Porzucił dawne myśli o należe-
niu do wspólnoty żyjącej aż po Dniepr. Odległy od energii Zachodu i bezładnych 
wędrówek Wschodu znajduje się w miejscu najlepiej poecie znanym, jeszcze  
niezdolny przewidzieć / zdecydować, która z tych dwóch energii stanie się jego 
udziałem. 
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NAJMNIEJSZA POWSZECHNOŚĆ O NORWIDOWSKIEJ SKALI AKTYWIZMU

W norwidologii daje się ustalić dość szeroki konsensus dotyczący Norwidowskiego 
dyskursu związanego z intelektualnym umiarem. Ową ogólną zgodę można spro-
wadzić do następującego sądu: „gorączce romantycznej” poeta programowo prze-
ciwstawiał powściągliwość w pisemnym wyrazie, czyli wierność „literze”, wnikliwą 
analizę oraz troskliwe kultywowanie tradycji; ryzyku regresji do melancholii – 
„u m y s ł u - s t a ł o ś ć” (Praca. PW-1 388; Prac-czoło. PW-2 91) 1; samooślepieniu 
przez frenezję – świadomość obowiązków. Wytrwała praca mająca na celu powolne 
przekształcanie rzeczywistości to cnota, która u poety kontrastuje z tęsknotą za 
nagłym nowym początkiem, z romantyczną żądzą przejścia z historii w absolutną 
równoczesność, w millenarystyczną „rzeszę ducha”. W tej perspektywie narodziła 
się zresztą paradygmatyczna Norwidowska krytyka romantycznego kultu ofiarnego. 
Wystarczy wspomnieć o „uniepotrzebnieniu męczeństw”, jednym z najsłynniejszych 
haseł autora Promethidiona (PW-3 467).

W dziejach recepcji obraz „trzeźwego” Norwida wielokrotnie niuansowano; 
twórcę opisywano jako „poetę historii”, „poetę kultury”, „poetę pracy”, „poetę dia-
logu” itp. Do tych określeń niedawno dołączyła propozycja zwania go „poetą her-
meneutyki”, którą można streścić jako formułę bardzo otwartą pod względem 
teoretycznym, kładącą nacisk na archeologiczne podejście do przeszłości, na skru-
pulatne „czytanie” społeczeństwa jako alternatywy dla wywoływania nowego świa-
ta w duchu romantycznego kreacjonizmu 2.

Jednakże twórczość Norwida właśnie w geście ostrzegania przed duchowym 
ekscesem sama była „szkołą gorliwości”, co trafnie zauważył Czesław Miłosz 3. A je-
śli wątpliwości co do naszkicowanego obrazu (odpowiedzialna samokontrola versus 
niebezpieczne wywyższenie ducha) są uzasadnione, to nie tylko dlatego, że opiera-
ją się wyłącznie na skrajnie uogólniającej konstrukcji „wysokiego” romantyzmu 
(głównie Mickiewiczowskiego) 4. Tę rezerwę można heurystycznie ująć w nawias. 

1 W ten sposób odsyłam do wydania: C. N o r w i d, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem 
i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 1–11. Warszawa 1971–1976, s. 467. 
Liczba po dywizie oznacza tom, a po spacji – stronicę. 

2 Zob. P. A b r i s z e w s k a, Hermeneutyka literacka Cypriana Norwida. Lublin 2011. – M. K u z i a k, 
W stronę hermeneutyki Norwida. „Studia Norwidiana” t. 34 (2016), s. 239.

3 Cz. M i ł o s z, Ogród nauk. Paryż 1979, s. 15.
4 Warto przypomnieć hasło „Le romantisme, c’est la révolution [Romantyzm to rewolucja]”, na które 

w swoich wykładach na temat romantyzmu powołał się I. B e r l i n  (The Roots of Romanticism. Ed. 
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Podstawowym problemem będzie raczej to, że taka typologia umiejscawia Norwida 
w literacko-historycznej próżni. W rzeczy samej nic nie wskazuje na to, że autor 
Quidama chciał unieważnić romantyzm. Zmierzał raczej do jego przekształcenia.

„Literatura-czynu” jako pomniejszenie

Jednym z elementów, które przetrwały przy owej transformacji, był romantyczny 
„czyn”. Wątek ów czasami zaniedbywano, zwłaszcza gdy projekt Norwida rekon-
struowano pod auspicjami hasła „pracy” i praktyki „sztuki-pracy”. Najwyraźniejszym 
dowodem uporczywości „czynu” również w utworach poety z okresu średniego jest 
przedmowa do poematu Niewola. Rapsod (1849). Norwid analizuje w niej, jak pol-
ska literatura miała się rozwinąć w bliskiej przyszłości: po fazie inspiracji i „mi-
stycznego” dążenia do „nieograniczoności” narodowe piśmiennictwo „c z y n n y 
przyjmie kierunek” i wstąpi „w sferę drugą (na wstępie do której stoi dzisiaj), w sfe-
rę l i t e r a t u r y - c z y n u” (PW-3 365–366). Tymczasem – chciałoby się powiedzieć – 
„literatura-czynu” była zamiarem Mickiewicza przedstawionym w prelekcjach pa-
ryskich ponad pięć lat wcześniej. Bądź co bądź, w przedmowie do Niewoli Norwid 
twierdzi tylko tyle: romantyzm „mistyczny” ma być zastąpiony przez literaturę 
„praktyczną”. Mglistej totalności poeta zdaje się przeciwstawiać pewną zorganizo-
waną pluralność, zarazem nie kwestionuje doniosłości literatury i sztuki. Chociaż 
może właśnie w jego niezwykłej waloryzacji sztuki tkwi zarzut pod adresem roman-
tyzmu, któremu sama sztuka przecież nigdy nie wystarczała i który zawsze dążył 
poza jej granice.

Decydujący zwrot można upatrywać w specyficznej aktualizacji postaci Prome-
teusza. Jak wiadomo, słowo „Promethidion” oznacza dziecko Prometeusza’, moż-
liwy zaś jest też sens mały Prometeusz’. Cenne wskazanie w tym kontekście daje 
model prometeizmu romantycznego z klasycznej rozprawy Harolda Blooma Inter-
nalizacja romansu poszukiwań w angielskiej poezji romantycznej (1969). Badacz 
angielskiego romantyzmu pisze:

Ogólnie mówiąc, Prometeusz to poeta-jako-bohater w pierwszym stadium swego poszukiwania, 
charakteryzującym się głębokim zaangażowaniem w polityczną, społeczną i literacką rewolucję oraz 
bezpośrednim, satyrycznym nawet, atakiem na zinstytucjonalizowane ortodoksje europejskiego [...] 
społeczeństwa, łącznie z historyczną orientacją chrześcijaństwa i neoklasyczną tradycją literacką i in-
telektualną, szczególnie w jej fazie oświeceniowej. Prawdziwy Człowiek, Wyobraźnia, wyłania się po 
strasznych kryzysach, w głównym stadium romantycznego poszukiwania, odznaczającym się stosun-
kowo nikłym zaangażowaniem w działalność rewolucyjną i odsunięciem się od polemiki i satyry, aby 
terenem poszukiwań uczynić jaźń i jej zagadki 5.

Sądzę, że uzasadnione jest powiązanie romantyzmu Mickiewiczowskiego z taką 
typologią prometeizmu rewolucyjnego. francuski polonista Jean fabre kilka lat 
przed Bloomem zaproponował podobną formułę: „romantyzm energetyczny”, który 
miał się przerodzić w „romantyzm nostalgiczny” 6. W świetle koncepcji fabre’a war-

H. H a r d y. Princeton 1999, s. 15), a które to hasło wydawcy określają w przypisach jako „niezlo-
kalizowane” (ibidem, s. 152).

5 H. B l o o m, Internalizacja romansu poszukiwań w angielskiej poezji romantycznej. Przeł. M. B. f e-
d e w i c z. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3, s. 270–271.

6 J. f a b r e, Oświecenie a romantyzm – wstęp. Przeł. E. R z a d k o w s k a. Jw., 1970, z. 2.
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to poczynić zastrzeżenie dotyczące Bloomowskiego pojęcia internalizacji. Romantyzm 
Mickiewiczowski przecież od początku jest „wewnętrzny”, a rosnący nacisk na 
emocje nie wyklucza zewnętrznego aktywizmu. W prelekcjach paryskich (zbrojny) 
„czyn” Słowian pojawia się przecież dzięki „człowiekowi wewnętrznemu”. Ale owo 
upraszczające rozumienie romantyzmu nie stanowi dla nas, powtarzam, większego 
problemu. Istotniejsze wydaje się to, jak przyczynia się ono do typologicznego 
umiejscowienia twórczości Norwida. Otóż mając na uwadze modele Blooma i fa-
bre’a, możemy mówić o późnoromantycznej anomalii, która – o ile wiem – nie zo-
stała dotąd opisana w literaturze przedmiotu: prometeizm Norwida bynajmniej  
nie stanowi „stosunkowo nikłego zaangażowania w działalność rewolucyjną”, czy-
li nie jest internalizacją romantyzmu rewolucyjnego ani zwrotem ku nostalgii. Jest 
natomiast r e d u k c j ą  a k t y w i z m u  w  s k a l i:  p o m n i e j s z e n i e m. Dlatego 
więc Prometeusz wraca jako Promethidion.

W Dumaniu [II] (1841), jednym z wczesnych wierszy Norwida, czytamy, że na-
leży „z czynem, z wielkim czynem, jak z oszczepem w dłoni / Lub z palmą, iść” 
(PW-1 43) 7. Retorycznie rzecz biorąc, obraz wielkiego czynu w ręce to chyba synek-
docha, na pewno hiperbola. Ale wyraźna tendencja do pomniejszenia jest więcej 
niż chwytem retorycznym. Staje się rzeczywistością, jak gdyby eksperymentalnym 
wątkiem Norwidowskiego pisania. Jeśli chcemy skonkretyzować myśl o Norwidow-
skim „mesjanizmie sztuki” około 1850 roku 8, musimy przede wszystkim zrozumieć, 
że wynika on ze zmiany skali.

„To, co małe” jako wielkość – spojrzenie na biedermeier i Adalberta Stiftera

W dalszych częściach artykułu będę omawiał teksty Norwida z lat pięćdziesiątych 
XIX wieku, w których na różne sposoby zmniejsza się skala aktywizmu. Zanim 
przejdę do tych przykładów, chciałbym wyjaśnić pojęcie „małego” i jego funkcję 
w moim studium. Otóż najzupełniej obcy poecie jest pomysł ucieczki w „kółko” czy 
też w „małe szczęście”, charakterystyczne dla współczesnego Norwidowi bieder- 
meieru, ale zarazem dla romantyzmu o bardziej kwietystycznych tendencjach 9. 
Przed laty Janusz Maciejewski podjął się biedermeierowskiej lektury Norwida 10. 
Wynik tej próby nie jest trudny do streszczenia: Norwida wiążą z ową szkołą odwrót 
od świata zjawisk niezwykłych, zwłaszcza od demonicznych bohaterów-geniuszów, 
oraz ogólne nastawienie praktyczne. Wyraźnie różnią go natomiast od założeń lite-
ratury biedermeierowskiej, według zestawienia Maciejewskiego, nacisk na proble-
matykę moralną, stała troska o społeczną relewantność sztuki, a także niepokój 
poszukującego wędrowca.

  7 Zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a, Rzecz o młodości Norwida. Poznań 1968, s. 109, 112.
  8 Zob. Z . T r o j a n o w i c z o w a, Cypriana Norwida mesjanizm sztuki, czyli o poszukiwaniu „wszech-

-doskonałości”. W: Romantyzm. Od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały. Wybór, red. A. A r t- 
w i ń s k a, J. B o r o w c z y k, P. Ś n i e d z i e w s k i. Kraków 2010.

  9 Zob. wiersz Kółko, nr LV w Vade-mecum (PW-2 84). Punktem odniesienia może być epigramat 
K. B r o d z i ń s k i e g o  (Wybór pism. Oprac. A. W i t k o w s k a. Wrocław 1966, s. 153):

Czyń każdy w swoim kółku, co każe duch Boży,
A całość sama się złoży.

10 J. M a c i e j e w s k i, Cyprian Norwid. Warszawa 1992, s. 116, 119.
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Przywołanie biedermeieru w rekonesansie Maciejewskiego opiera się głównie 
na opisaniu tej formacji w jej polskim wydaniu (m.in. Henryk Rzewuski, Michał 
Grabowski, Wincenty Pol, Józef Korzeniowski, Józef Ignacy Kraszewski) 11. Warto 
się jednak zastanowić, czy kult „małego” w biedermeierze koniecznie ma charakter 
nostalgiczny, właśnie kwietystyczny. Czy nie może być tak, że w rzekomym wyco-
faniu kryje się dynamika o doniosłości nie tylko wewnętrznej? Jeśli spojrzeć na 
innego przedstawiciela biedermeieru, mianowicie na austriackiego pisarza i mala-
rza Adalberta Stiftera (1805–1868), taka hipoteza wydaje się uzasadniona. Chciał-
bym ją najpierw skonkretyzować i rozwinąć, aby następnie zastosować do analizy 
Norwidowskiej skali aktywizmu. Pozwolę sobie przytoczyć koncepcję „tego, co małe” 
(„das Kleine”) z jednego z najbardziej znanych tekstów Stiftera, nie zakładając, rzecz 
jasna, bezpośredniego związku między autorem Der Nachsommer (Późne lato, 1857) 
a Norwidem. Myślę o przedmowie do zbioru opowiadań Bunte Steine (Kolorowe 
kamienie, 1853), w którym Stifter wprowadza słynną koncepcję „łagodnego prawa” 
(„das sanfte Gesetz”) 12. Autor rozumie przez to swoistą niepozorną siłę, która ma 
przenikać wszelkie zjawiska przyrody i historię człowieczeństwa. Odkryciu tej siły – 
łagodnego prawa – towarzyszy w przedmowie właśnie zwrot ku „temu, co małe”. 
Pisze Stifter:

Skoro już [...] mowa o tym, co wielkie, i tym, co małe [w oryginale: „von dem Großen und Kleinen”], 
pragnę zaprezentować własne poglądy, które prawdopodobnie odbiegają od mniemań wielu innych 
ludzi. Powiew wiatru, toczenie się wód, dojrzewanie zbóż, falowanie morza, zielenienie się ziemi, lśnienie 
nieba i migotanie gwiazd uważam za wielkie; wspaniale nadciągającej burzy, rozszczepiających domy 
piorunów, wichru miotającego pożarem, ziejącej ogniem góry i trzęsienia ziemi, co wstrząsa lądami, nie 
uważam za większe od tamtych, przeciwnie, uważam je za mniejsze, są bowiem wyłącznie objawem 
o wiele wyższych praw. Występują na pojedynczych miejscach jako wynik jednostronnych przyczyn 13.

fragment ten wyraźnie pokazuje niewspółmierność Norwida z biedermeierow-
ską, idylliczną wizją przyrody. W samej przedmowie Stiftera bodaj więcej jest opisów 
zjawisk przyrody niż w całej twórczości Norwida, a nawet jeśli krajobrazy spotyka 

11 Maciejewski powoływał się na prace M. Żmigrodzkiej i M. Janion z lat sześćdziesiątych XX wieku. 
Złożone niemieckojęzyczne debaty wokół biedermeieru dokumentuje antologia Spory o biedermeier 
(Wybór, wstęp, oprac. J. K u b i a k. Poznań 2006).

12 Opowiadania Stiftera, zawsze mające wymiar niezgłębiony, w bardzo ograniczonym stopniu reali-
zują program przedmowy, ale to nie musi nas tutaj niepokoić. Zob. A. M a z u r, Anatomia „łagod-
nego prawa” – między literaturą a filozofią. „Przegląd filozoficzno-Literacki” 2009, nr 2, s. 34–35. 
Po raz pierwszy podjąłem pomysł odniesienia koncepcji „łagodnego prawa” do twórczości Norwida 
w korespondencji z R. fieguthem, który nawiązał do tego w wystąpieniu na uroczystości wręczenia 
medalu za rozpowszechnianie wiedzy o Norwidzie w Lublinie 16 X 2017 (zob. wersję drukowaną: 
R. f i e g u t h, Chrześcijaństwo dla wszystkich. Parę słów nt. „Quidama” C. Norwida. „Studia Nor-
widiana” t. 37 á2019ñ, s. 283). Serdecznie dziękuję mu za ten dialog.

13 A. S t i f t e r, Przedmowa do tomu opowiadań „Kolorowe kamienie”. Przeł. A. M a z u r. „Przegląd 
filozoficzo-Literacki” 2009, nr 2, s. 20. Przekł. zmodyfikowany. Por. A. S t i f t e r, Vorrede. W: 
Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe. Hrsg. A. D o p p l e r, W. f r ü h w a l d. T. 2, 
cz. 2: Bunte Steine. Buchfassungen. Hrsg. H. B e r g n e r. Stuttgart 1982, s. 10. Mazur tłumaczy 
przymiotnik nominalizowany „das Kleine” jako „małość” (oraz „das Große” jako „wielkość”). Rezy-
gnuję z określenia „małość”, gdyż w języku polskim często odnosi się ono do postawy moralnej i ma 
znaczenie negatywne. W Stifterowskiej waloryzacji zjawisk niepozornych ważne jest rozumienie 
heurystycznie neutralne.
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się w pismach autora Vade-mecum częściej, niż mogłoby się wydawać, to chyba nie 
mówimy o łagodnie „toczących się”, lecz raczej o cierpkich, czasami umyślnie bez-
barwnych przedstawieniach. Ale abstrahując od tego, że Stifter – w wielkim skró-
cie – jest poetą przyrody, a Norwid nim nie jest, wypada zauważyć: autorowi Bunte 
Steine chodzi o pewne przewartościowanie. Przedmowa bowiem nie tyle w melan-
cholijno-ironicznym geście przemilcza głośne fenomeny przyrody jako zjawiska 
wzniosłości. Stifter przewartościowuje wzniosłą przyrodę, a jej wielkość nazywa 
„małą” – mniejszą niż procesy przyrody, które są ledwie zauważalne.

Z wielkością („Größe”) filozofia niemiecka wiązała wzniosłość („das Erhabene”) 14. 
Stifter w przedmowie chyba zgadza się z wyrażonym w Krytyce władzy sądzenia 
założeniem Immanuela Kanta, według którego doświadczenie wzniosłości stanowi 
chęć negatywną („negative Lust”). Natomiast twierdzeniu Kanta, że ta chęć pobudza 
wyobraźnię do ugruntowania się w nadzmysłowym substracie („übersinnliches 
Substrat”), Stifter ewidentnie, choć nie otwarcie zaprzecza (nie używa określenia 
„das Erhabene”). „Jednostronne” zjawiska wzniosłości, zdaniem Stiftera, nie ogar-
niają większego zakresu. Wydaje się zatem, że pisarz podąża raczej za Johannem 
Gottfriedem Herderem, który – wbrew Kantowi – pojmował wzniosłość czysto sen-
sualistycznie i nie przypisywał jej funkcji metafizycznej. Inaczej mówiąc: gruntu 
metafizycznego Stifter nie szuka w tym, co wielkie, tylko od początku w tym, co 
małe. Autor Der Nachsommer przekładał więc w pewnym sensie cechy wzniosłości 
w rozumieniu Kanta na zjawiska ciche, niepozorne i w taki sposób przewartościo-
wał szeroko wówczas uznaną teorię wzniosłości.

Rzekoma wielkość jest istotnie mniejsza od tego, co małe. Jak Stifter uzasadnia 
tę „odbiegającą od mniemań wielu innych ludzi” wizję rzeczywistości? Jego decy-
dujący argument brzmi następująco: wzniosłe zjawiska relatywizują się same przez 
to, że są zaledwie lokalnymi kulminacjami, które wyczerpują się w swej ekstatycz-
ności i – inaczej niż u Kanta – nie prowadzą do subiektywnej reakcji i ostatecznie 
do obiektywnego utwierdzenia godności podmiotu. Owa logika dewaloryzacji wiel-
kości wydaje się zrozumiała. Trudniejsza jest kwestia, dlaczego to, co małe, ma być 
„większe” i mniej jednostronne. Innymi słowy: co posiada „małowymiarowe”, czego 
brakuje temu, co wielkie? Stifter odpowiada na to pytanie co najwyżej pośrednio:

Siła, która sprawia, iż w garnku biednej kobiety unosi się i wylewa mleko, jest tą samą co w sie-
jącej ogniem górze unoszącej lawę, rozlewając ją po górskich płaszczyznach. Te ostatnie zjawiska są 
tylko bardziej widoczne i wpadają w oko niewnikliwego laika, podczas gdy polot myśli uczonego ogarnia 
nade wszystko całość, jedynie w tym, co powszechne [w oryginale: „das Ganze und Allgemeine”], skłon-
ny widzieć wspaniałość, bo tylko ono zachowuje świat; to, co jednostkowe [w oryginale: „einseitig 
ájednostronneñ”] przemija i jego skutki po pewnym czasie są ledwo widoczne 15.

To, co wielkie, nie objawia niczego, czego nie można by było odnaleźć już w tym, 
co małe. Tu leży sedno sprawy. Stifterowi chodzi o spojrzenie niemal badawcze na 
„całość” i na „to, co powszechne” 16, małowymiarowe zaś – tak brzmi implicytny 

14 Zob. Erhaben, das Erhabene. Hasło w: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. J. R i t t e r. 
T. 2. Basel–Stuttgart 1972, s. 627–630.

15 S t i f t e r, Przedmowa do tomu opowiadań „Kolorowe kamienie”, s. 20. Por. S t i f t e r, Vorrede, s. 10.
16 Rysunek naukowy i skomplikowane studia nad przyrodą stanowią integralną część jego twórczości 

i głęboko zajmują głównego bohatera powieści Der Nachsommer.
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argument – jest spowinowacone z ową całością i powszechnością, a więc z „łagod-
nym prawem”. Dlatego też ogniwa enumeracji („Das Wehen der Luft das Rieseln 
des Wassers das Wachsen der Getreide das Wogen des Meeres das Grünen der Erde 
das Glänzen des Himmels das Schimmern der Gestirne” 17) są wyliczane – według 
charakterystycznej dla Stiftera licencji poetyckiej – bez przecinków, jakby legato, 
w przeciwieństwie do zjawisk wzniosłych, które są poddane interpunkcyjnej po-
prawności. Przez wielkość tego, co małe, pisarz nie rozumie efemerycznych rzeczy 
codzienności, lecz żywość rzeczy w ogóle, czy bardziej „pneumatycznie” ujmując: 
ich oddech 18. Dlatego cierpliwe zajęcie się zjawiskami małymi umożliwia przybli-
żenie – naukowe oraz artystyczne – do powszechności. Tymczasem ta ostatnia 
pozostaje niewyrażalna. Jak powiada Stifter, „uczeni na swoich warsztatach mogą 
przedstawić tylko to, co jednostkowe, gdyż ukazanie ogółu równałoby się stwarza-
niu świata” 19. Niezależnie od tego, czy weźmiemy owe „warsztaty” dosłownie czy 
metaforycznie (jako swoiste laboratoria pisania), jasne jest, że do ich ograniczonej 
przestrzeni pasuje wyłącznie to, co małe.

To, co małe, ma zatem dwie zalety, których brak temu, co wielkie. Pierwsza – 
w pewnym sensie „scjentyczna” – dotyczy wymiaru; to, co małe, jest łatwiejsze do 
badania niż wielkie fenomeny, które wykraczają poza ramy „warsztatów” i odwodzą 
obserwatora od istoty rzeczy. Unaocznia to porównanie mleka z lawą 20. Możemy 
mówić o decyzji na rzecz małej skali na niekorzyść wzniosłości z perspektywy na-
ukowo-eksperymentalnej. Druga zaleta tego, co małe, ma bardziej podstawowy 
charakter. Podczas gdy pierwsza wiąże się z ilościową obserwacją przyrody, druga – 
niejako „mistyczna” – jest jakościowa, dotyczy bowiem intymnego połączenia tego, 
co małe, z „łagodnym prawem”. Według Stiftera to w zielenieniu się ziemi, a nie 
w jej trzęsieniu, wyraża się całość i powszechność, choć za każdym razem tyl- 
ko w „jednostkowej” formie.

Mała ziemia chrześcijańskiego uniwersalizmu

W tekstach Norwida z 1851 roku zdają się gromadzić motywy zmiany skali, które 
unaoczniają jego wyostrzoną wrażliwość na dynamikę między „wielkim” a „małym”. 
Podaję kilka przykładów. We fragmencie Promethidiona poświęconym realizacji 
myśli czytamy: „Kto kocha – małe temu ogromnieje / I lada promyk zolbrzymia 
nadzieje” (PW-3 443). Mowa tu o dążeniu do wielkości jako właściwej treści tego, 
co małe, jednocześnie zaobserwować można przynajmniej ironiczną wizję wielkości 

17 S t i f t e r, Vorrede, s. 10.
18 Przedmowa Stiftera, choć nie zawiera argumentacji teologicznej, nawiązuje do Biblii, mianowicie 

do Pierwszej Księgi Królewskiej (19, 11–13). Przez stopniowe wykluczanie wzniosłych zjawisk 
przyrody uwaga Eliasza zostaje zwrócona na zjawisko ciche, niepozorne. Dopiero wówczas prorok 
zaczyna słyszeć ducha Bożego czy oddech Boży. Zob. M a z u r, op. cit., s. 29–30.

19 S t i f t e r, Przedmowa do tomu opowiadań „Kolorowe kamienie”, s. 21.
20 Warto przypomnieć fragment z Rzeczy o wolności słowa, w którym Norwid nazywa Mickiewiczow-

skie Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego „arcypotężnym zjawiskiem” i zestawia je 
z „wielkim natchnieniem wulkanu”. To wulkaniczno-erupcyjne natchnienie, które trzęsie „harfę 
nerwów”, poeta kojarzy z cichym, równomiernym tokiem Nilu: „Majestatycznym bywa niemniej od 
wulkanu” (PW-3 606–607).
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(„ogromnienia”, „olbrzymienia”). Paralela ze Stifterowskim przewartościowaniem 
jest oczywista. W wierszu Epos-nasza z kolei chodzi o naszych potomków, którzy – 
„szczęśni tacy i ogromni” – będą się śmiali, spoglądając wstecz na swoich „małych” 
przodków, czyli na nas („że my tacy mali”, PW-1 159), co będzie rodzajem złudzenia 
optycznego. Wreszcie w traktacie Słowo i litera Norwid zarzuca architekturze rzym-
skiej, że wynika ona z grubiańskiego „z-ogromnienia” architektury greckiej. W zwro-
cie o „podniesieniu do ogromności niewłaściwej” (PW-6 325) Norwid jawi się jako 
poeta proporcji, zbliżony do Stifterowskiego umiaru („Mäßigung”) estetycznego oraz 
etycznego 21.

Co istotne, ani polski, ani austriacki twórca nie wyznawali kultu „małego” jako 
takiego. Wypada zauważyć paradoks: to, co małe, dla obu stanowi ostatecznie 
najbardziej stosowne medium właśnie wielkości, a więc powszechności. Chyba 
bardziej w przypadku Norwida niż Stiftera, ale potrzebne jest zastrzeżenie: to, co 
małe, nie wtapia się automatycznie w wymiar tego, co wielkie. Musi ono w niezwyk- 
łym wysiłku aktywnie uzyskiwać wielkość.

Jak chcę pokazać, Norwidowską drogę pomniejszenia – zamiast zaprzeczenia 
czy uwewnętrznienia – romantycznego czynu, można opisywać za pomocą dwóch 
zasad, które wyróżniłem w przedmowie Stiftera. Owymi zasadami są, przypomnę, 
(ilościowa) praktyczność i (jakościowa) prawdziwość tego, co małe. Przyjrzyjmy się 
najpierw późniejszemu przypadkowi, z drugiej połowy lat pięćdziesiątych XIX wie-
ku. Chodzi o „wielkie” i „małe” w odniesieniu do chrześcijaństwa. Jak wiadomo, 
w poemacie Quidam, którego akcja toczy się za rządów cesarza Hadriana, nowa 
religia triumfuje w sposób cichy, jest to w pewnym sensie triumf niewidziany i nie-
usłyszany. Ten paradoks nie zaznacza się otwarcie w Quidamie, ale wynika z wy-
stępujących tam nielicznych i raczej marginalnych wzmianek o chrześcijanach. 
Expressis verbis Norwid rozwijał myśl o chrześcijaństwie jako zwycięstwie tego, co 
małe, w innym miejscu. W jednym z epizodów Białych kwiatów (1856–1857) nar-
rator relacjonuje swoje spotkanie z mężczyzną „izraelskiego wyznania” podczas 
podróży transatlantyckiej. Ten „światły człek” uczył go hebrajskiego alfabetu, ko-
rzystając z przekładu Nowego Testamentu. Za sprawą lektury Biblii, inspirując się 
otoczeniem (bezkresem oceanu), narrator wspomina cud chodzenia po wodzie: 
„Przypominasz sobie zapewne moment i okoliczność, w których Pan przez morze 
szedł” (PW-6 199). Narratorowi zależy na tym, aby cud (Mt 14, 25–27; Mk 6, 48–50; 
J 6, 19–21) wyjaśnić niechrześcijańskiemu rozmówcy w sposób ścisły. Zaczyna on 
od zauważenia, że Chrystus szedł po wodzie dopiero w momencie, kiedy już – ku-
szony przez Szatana – zrezygnował z władzy ziemskiej (Mt 4, 8–10; Łk 4, 5–8). 
Narrator kontynuuje rozważania następująco:

w takim to położeniu raz przez powierzchnię morza szedł... akt był logicznie naturalny, wynikł z rzeczy 
samej, jeżeli, jako widzisz, na m a l e ń k i e j  z i e m i  syryjskiej zostawszy Panem, to wystarczyło już, 
aby panem oto był w s z e c h z i e m  – tam więc, gdzie owa ziemia maleńka, kończyła się też i cała ziemia 
z lądami swymi, a zaczynało się morze... Powiesz mi (lubo filozof jesteś): „A czemu to tak nie pójdziesz, 
bracie, aby pokazać mi, że tak jest?” – Z m i e r z - ż e  p i e r w e j  p r o p o r c j ę  m o j ą  d o  P a n a  m e g o, 
tudzież uważ, azali on, a b y  p o k a z a ć  t o,  c z y n i ł  t ę  s p r a w ę, czy nie raczej, a b y  u k r y ć 
d o s t o j n o ś ć  s w ą... [PW-6 199]

21 Zob. M a z u r, op. cit., s. 31.
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Co się dzieje w tej dziwnej, jakby nadmiernie logicznej argumentacji? Opiera 
się ona na przesłance teologicznej, a mianowicie tej, że Chrystus, choć zrezygnował 
z ziemskiej władzy, jest Panem o dwóch naturach – Boskiej i ludzkiej. Owa rezy-
gnacja upoważnia go jeszcze bardziej do władzy duchowej nad wszechświatem. 
Przejdźmy więc do omówienia tego, co w tekście Norwida małe, czy dokładniej – 
„maleńkie”. Wcielenie Boga zdarzyło się na małej, peryferyjnej ziemi w niezwykle 
skromny sposób. W tym właśnie miejscu wtrąca się narrator: skoro tak limitowana 
przestrzeń wystarczyła Bogu, żeby przyjść na ziemię, to w tym wybranym przezeń 
małym obszarze wszelka boskość musi znaleźć miejsce, a wszelka prawdziwa wła-
dza – zawrzeć się w jego granicach. Jeśli zatem Bóg zdecydował się na tak małe 
pole działania, to po prostu nie może być już żadnej sfery poza tą ograniczoną 
dziedziną, gdyż Bóg nie przestaje być Bogiem w dobrowolnym pomniejszeniu. Wów-
czas następuje trzeci krok argumentacji: co oznacza ów paradoks dla cudu – tyleż 
sensacyjnego, co cichego – chodzenia po wodzie? Norwid definiuje „morze” jako 
sferę poza upowszechnioną Chrystusową „maleńkością”. Precyzyjnie kwestia będzie 
więc brzmiała: jak reaguje Chrystus, gdy spotyka się z granicą, która z punktu 
widzenia jego wszechmocy nie istnieje? Reaguje „czyniąc tę sprawę”, która pozwa-
la mu być niezauważalnym. Mianowicie czyni z morza zwykły teren, jak gdyby 
należało ono jeszcze do Jego „małej ziemi”. Nie chodzi o demonstrację władzy, lecz 
przeciwnie – o gest skromności. Obowiązuje bowiem paradoksalna zasada: im mniej 
coś jest natarczywe, tym bardziej jest Boskie. Niezwykle trafnie ową logikę wyraża 
epitafium św. Ignacego Loyoli, które stanowi motto powieści friedricha Hölderlina 
Hyperion (1799): „Non coerceri maximo, contineri minimo, divinum est [Nie będąc 
ograniczonym przez największe, być objętym w najmniejszym, jest rzeczą Boską]” 22.

W Ewangelii według świętego Mateusza (14, 33) cudowny czyn chodzenia po 
wodzie potwierdza boskość Chrystusa. Norwidowski narrator w Białych kwiatach 
nie neguje, rzecz jasna, tego znaczenia cudu. Będąc wyraźnym paradoksalistą, 
podkreśla natomiast inny aspekt sprawy, mianowicie Jezus udowodnia w taki 
sposób przede wszystkim swoje czyste człowieczeństwo. W jego człowieczeństwie 
boskość jest otwartą tajemnicą. Wzniosłe skądinąd chodzenie po wodzie staje się 
aktem wkroczenia wielkości i bezkresu w to, co „maleńkie”. Wielkość czynu pole-
ga zatem na spontanicznej ekspansji tej maleńkości bez jej porzucenia. Chrystus 
improwizuje rzecz najprostszą, bezszelestnie idąc dalej. Rozmówca Norwidowskie-
go bohatera rozumie go chyba bardzo dokładnie, skoro kwituje egzegetyczny wywód 
towarzysza podróży takimi oto słowy: „T o  j e d n o  c i  p o w i e m  [...] ż e  j u ż- 
c i  C h r y s t u s  w a s z  b y ł  t o  m o ż e  n a j i d e a l n i e j s z y  c z ł o w i e k...”  
(PW-6 200).

Epizod ten, typowy dla zawiłego Norwidowskiego stylu myślowego, pokazuje 
pomniejszenie nie tyle jako chwyt z warsztatu poety, ile jako kategorię teologiczną. 
W przytoczonym fragmencie nie chodzi o poetyckie wyobrażenie czynu wyzwoleń-
czego w XIX-wiecznej Polsce, lecz o cudotwórczość Chrystusa. Jest to jednak zabieg 
pełen doniosłości artystycznej. Uogólniając, możemy powiedzieć, że Norwid sprowa-
dza wielkość – cud – w wymiar tego, co małe, i w taki sposób udostępnia go dys-

22 Cyt. za: f. H ö l d e r l i n, Hyperion. W: Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. M. K n a u p p. T. 1. 
München 1992, s. 610.
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kursywnie, a zarazem pomnaża jego tajemniczość. Pod tym względem pomniejsze-
nie spełnia w tekście obie funkcje, zarówno „scjentyczną”, jak i „mistyczną”. Ducho-
wa „wszechmoc” – którą traktuje Norwid w zupełnie odmiennym kontekście 
i stylu – okazuje się siłą współmierną z „łagodnym prawem” opisanym przez Stiftera.

Koło prototypem czynu

Szereg przypadków pomniejszenia w dziele Norwida zaliczałbym raczej do typu 
„scjentycznego”, czyli przypisywałbym im funkcję sprowadzania obserwacji do 
Stifterowskich „warsztatów” (co zresztą nie znaczy, że funkcja „mistyczna” musi 
być im obca). Sądzę, że na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje fenomen 
geometryzacji w utworach autora Rzeczy o wolności słowa. Zainteresowanie myślą 
abstrakcyjną oraz przedstawieniami przestrzeni przewija się przez całą twórczość 
Norwida. Świadomość figur geometrycznych demonstrują jego obszerne refleksje 
w historyczno-etnograficznym traktacie Prototypy formy (1851): „piramida – kwa-
drat – koło – elipsoida – prostopadła” (PW-6 299) 23. W tej części będę omawiał 
jedną z owych form podstawowych, mianowicie koło. Norwid wprowadza koło 
w ramach teorii „aktu”, ta forma jest więc u niego ściśle związana z tematem po-
mniejszonego aktywizmu. Co więcej, w różnych reprezentacjach koła wybrzmiewa-
ją wyraziste wzmianki dotyczące zakreślania, odgradzania, ograniczania, a więc – by 
tak to nazwać – praktyk „redukcji”, o które mi tutaj chodzi. Wszak Stifter reduku-
je wybuch wulkanu do wylewającego się mleka (sprowadzając zjawisko do „warsz-
tatu”, którym jest kuchnia). Narrator transatlantyckiego epizodu z Białych kwiatów 
objaśnia z kolei, jak Bóg ograniczył się dobrowolnie do „małej ziemi”.

Koło we wspomnianym traktacie (w rozdziale O pojęciu koła) okazuje się przede 
wszystkim najprostszym zapisem aktu:

Koła nie ma bez aktu – koło jest skutkiem aktu.
Koło jest pierwszą formą, przez którą forma w ruch przechodzi.
Koło narysowane na papierze uważać by można jak leżące na płask koło wozu – to już rzecz kolista, 

a nie koło. Leży ono i nie porusza się dlatego, dlaczego i arkusz papieru na ścianie przylepiony nie 
porusza się również. Wszakże, gdybyś je postawił tak jak koło, okazałoby zaraz najwidoczniej, że w nim 
ruch a forma nierozdzielne. Koło bowiem, skutkiem aktu będąc, oddziaływa swą formą. Wszelkie koło 
w naturze spotykane, nie wyjmując formy świata tego, uważane być musi tym sposobem. Obieg globu 
jest również skutkiem aktu na początku aktów w myśli BOŻEJ! [PW-6 302]

Koło staje się kwintesencją czegoś, co zostało wytworzone. Tej skromnej, choć 
może nieoczywistej tezie sprzyja fakt, że „koło” ma w języku polskim podwójne 
znaczenie. Ruch, wyrażający się tutaj w obiegu Ziemi, stanowi jak gdyby część koła. 
Jednakże akt, który go uruchamia, działa według tego modelu również wówczas, 
kiedy chodzi o najprostsze koło, zaledwie narysowane. Może to zilustrować rysunek 
dziecięcy: nieopanowane pociągniecie daje się w nim odczytać jak rodzaj podpisu 
czy dowodu, że coś naprawdę zostało uczynione; widzimy żywy, niezaprzeczalny 
ślad pewnego ruchu – właśnie w taki sam sposób, jak obieg Ziemi udowadnia, że 
Bóg jest principium wszelkiego ruchu.

23 Zob. Z. Ł a p i ń s k i, Norwid. W: O Norwidzie. Rzeczy dawne i najdawniejsze. Lublin 2014, 
s. 243–244.
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Te rozważania są mniej abstrakcyjne i mniej arbitralne, niż mogłoby się wyda-
wać. Nieunikniona językowo asocjacja koła geometrycznego z kołem mechanicznym 
ma bowiem dodatkowe implikacje. W kontekście polskiej historii kulturowej pro-
wadzi do postaci Piasta Kołodzieja, do którego według legendy należy wynalazek 
tzw. koła promiennego, które w IX wieku wyparło koło pełne (Dodatek. Piast i jego 
rewolucja). Dla Norwida koło dzięki owej innowacji może stać się modelem tego, co 
napędza Polskę jako naród. Szereg asocjacyjny nie kończy się na tym. Koło pro-
mienne Piasta Kołodzieja – zaprezentowane przez Norwida jako znak wysokiego 
potencjału cywilizacyjnego Polski (PW-6 304) – zmienia się na końcu Promethidiona 
w model tego, jak należy rozumieć instytucję „wieszcza”. Niewątpliwie zwracając 
się przeciwko Mickiewiczowi i jego transgresyjnemu profetyzmowi, rozmówca dia-
logu Wiesław przedstawia wieszcza jako kontemplatora luk, a przez to granic. Przy 
tym Norwidowi zależy na skrupulatnym rozróżnieniu kategorii proroka i wieszcza, 
gdyż w „mistycznym” romantyzmie Mickiewicza dostrzega on niebezpieczeństwo 
pomylenia tych ról. Inaczej niż prorok religijny, który nazywa swe przedmioty ab-
solutnie, wieszcz poetycki ma być artystą „przeciwności”. Jego podstawowa dzia-
łalność polega na tym, że „O k r e ś l a  p r o f i l...”. Jest zatem porównywalny do 
kogoś, kto trzyma wycinankę skierowaną na niebo i przez wycięte fragmenty spo-
strzega „plejadę” „błękitnej prawdy”. Prorok zaś kieruje się bezpośrednio do „części 
istotnej”, czyli do pozytywu; żadnego negatywu nie potrzebuje (PW-3 456). Omawiam 
tę drobiazgową dystynkcję, bo stanowi ona niezbędny kontekst dla modelu koła 
w Promethidionie. Wiesław o „akcie” kreślenia mówi następująco:

Tu kredą koło zakreślił na stole,
A potem z ś r o d k a  promień wywiódł w kole
I mówił:
            – Ś r o d e k, który centrum znaczy,
Znaczy i sposób w tym polskim języku, 
Który m a  w  s o b i e  i  w  l u d z i a c h  s ł u c h a c z y  –
Owóż to jeden sposób! – O! Mistyku
Największy, Piaście stary, tyś to wiedział
Od złotowłosych pielgrzymów zza świata...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tu zamilkł – potem rzekł: Ta cała krata
Promieni, w f o r m y  strzelających przedział,
To są p r o r o c z e  wnętrzności narodu,
A wieszczów wieniec – to l i n i a  o b w o d u,
A wnętrzny koła a s t r, skąd są promienie,
To przenajczystsze narodu sumienie! [PW-3 457]

Norwid przy różnych okazjach wskazuje na podwójne znaczenie leksemu „śro-
dek” ( centrum’ oraz medium’) 24, często w związku z inną figurą geometryczną, 
mianowicie z krzyżem, który w jego tekstach właśnie ma być środkiem-medium, 
by realizować środek-centrum – skrzyżowanie poziomu i pionu. Do tego ważnego 
w myśleniu estetycznym Norwida motywu jeszcze wrócę. W przytoczonym fragmen-

24 Zob. M. I n g l o t, Duch i litera (refleksyjny kształt poezji Cypriana Norwida). W zb.: „Dramat życia 
prawdę wyrabiający”. Materiały norwidowskiej sesji naukowej (Jelenia Góra, 6–7 maja 1983). Red. 
M. I n g l o t. Wrocław 1985, s. 19.
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cie Promethidiona rozmówca Wiesław niejako podkreśla, że dzięki wynalazkowi 
Piasta Kołodzieja środek koła (centrum) stał się najpierw jego mechaniczną osią, 
a później środkiem-medium ruchu („komunikacji”) (PW-6 299). Zgodnie z rysunkiem 
linie radialne w kole, analogicznie jak w kole promiennym, mamy sobie wyobrażać 
w rotacji. Wówczas Wiesław komentuje swój piktogram w spekulacyjnej egzaltacji: 
promienie to „prorocze wnętrze” narodu polskiego, koło zaś – „wieniec wieszczów”. 
Proroctwo zatem staje się istotą narodowości (tradycji narodowej, mającej wynikać 
z sumienia), podczas gdy instytucja wieszcza ogranicza się do pewnej funkcji gra-
nicznej. Transgresyjnemu rozumieniu twórczości przeciwstawia się w taki sposób 
ideę limitacji. Im wyraźniejsza granica, tym wyższa nagroda – mowa przecież o lau-
rze poety jako „obwodzie”.

Norwid zdaje się argumentować również politycznie, gdyż kilka wersetów niżej 
Wiesław powiada: „O Polsko! granic twych nie widzę linii, / Nic nie masz oprócz 
głosu – tak uboga!” (PW-3 459). Oto zarzut: Polska jest fantastyczną rzeczywistością 
mityczną, która nie zna samej siebie i nie jest zdolna do autodefinicji, a więc i do 
autonomii. „Głos” możemy odczytać różnie; chyba nie będzie niedorzeczne rozu-
mienie, wedle którego to ponowna aluzja do „proroctwa” Mickiewicza. Wówczas 
przesunięcie proroctwa do „wnętrza” narodu (promienie koła) byłoby równoznacz-
ne z symbolicznym wywłaszczeniem Mickiewicza, a nowy program brzmiałby: 
Polska już „promieniuje”, poeta ma wyłącznie zapewniać konturowanie czy nakła-
dać negatyw. Jeśli Polska chce zyskać polityczną oraz społeczną pewność siebie, 
potrzebuje ścisłości (której, rzecz jasna, w sensie administracyjnym nie mogła 
wtedy posiadać z powodu rozbiorów). Poeta – jako „linia obwodu” – jest powołany 
przede wszystkim do bycia swoistym stróżem czy może też narzędnikiem małej 
skali narodowej.

Ta formuła pokazuje Norwida w niezwykle antyromantycznym świetle. W rze-
czywistości idzie tu o takie pojęcie „małego”, którego właśnie nie należy rozumieć 
w sensie ograniczającym czy zawężającym. Mamy raczej do czynienia z odwrotną 
proporcjonalnością, jak w przedmowie Stiftera i w transatlantyckim epizodzie 
z Białych kwiatów Norwida. Według tej logiki to, co małe, wiąże bliskie – choć nie 
od razu zauważalne, nie wybijające się na czoło – powinowactwo z ogółem, a więc 
z powszechnością, której brakuje zjawiskom wzniosłym, tym pozornie „wielkim”. 
To, co małe, łatwiej wpisuje się w całość niż wszelka erupcja w skali wielkiej. Bóg 
objawił się na „małej ziemi”, urodził się – dodać można – w postaci delikatnego 
dziecka. To właśnie mała skala Objawienia ma udowadniać nieograniczoną władzę 
duchową. Wspomnijmy poetycko-teologiczną egzegezę owego zdarzenia: chodzenie 
po wodzie oznacza, że w obliczu wielkości – bezgranicznego morza otaczającego 
statek – Jezus pozostaje wędrowcem, którym był na „małej ziemi”. Model koła 
z Promethidiona ma homologiczną strukturę. Wieszcz obwodzi Polskę ścisłą grani-
cą. Profiluje i tym samym pomniejsza kraj w obliczu jego niejasnego statusu, by 
dopiero wtedy przydać mu cechę powszechną. Z pierwszej części Promethidiona 
pochodzą słynne wersy: „I tak ja widzę przyszłą w Polsce sztukę, / Jako c h o r ą-
g i e w  n a  p r a c  l u d z k i c h  w i e ż y” (PW-3 446). Na pewno nie jest przypadko-
we to, że Polska już tutaj pojawia się w postaci figury geometrycznej, w skali ma-
łej – zmniejszona do emblematu.

Zastanowić się można, jaka antropologia wynika z tej dynamiki abstrakcyjnej. 
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Zdaje się przecież posiadać wyraźny wymiar zabijający konkretność życia, w którym 
kompresję sensu ocenia się wyżej niż jego swobodne rozwinięcie. W tym kontekście 
trzeba sobie uświadomić, co stanowiło początek Norwidowskiej koncepcji koła: 
miało ono być „skutkiem aktu”. Otóż nie jest to dynamizacja wyłącznie mechanicz-
na, lecz w pewnym sensie też personalizująca, gdyż wątek dynamiczny wiąże się – 
jak widzieliśmy – z „mistykiem największym”, Piastem Kołodziejem 25. W figurze 
krzyża również kryje się wątek dynamiczny, skoro Norwid postrzega krzyż nie jako 
skończony emblemat, ale jako wyzwanie rzucone jednostce, by we wszystkim szu-
kała ona skrzyżowania immanencji i transcendencji. Jest on zatem bardziej rady-
kalną figurą myśli niż koło, gdyż pozwala nie tyle na pojmowanie skomplikowane-
go organizmu w praktycznej małej skali, ile w sposób jeszcze prostszy unaocznia 
ideał zupełnej koincydencji. Nie zaskakuje więc, że Norwid zrewidował swoje roz-
ważania dotyczące prototypu koła, i to w stosunkowo widocznym miejscu, miano-
wicie w wykładach o Juliuszu Słowackim (1860). Starał się tam uzupełnić teorię 
profilu, negatywu i linii obwodu, którą sformułował 10 lat wcześniej. W perspek-
tywie egzystencjalnej – zamiast narodowo-kulturowej oraz literacko-politycznej – 
stawiał pytanie o podmiot. W wykładzie czwartym czytamy:

Najwygodniej być ukształconym: człowiek wtedy ma horyzont ducha pewny, zakreślony i skończo-
ny, jako posąg w formie bezjegowolnie wpierw zrobionej odlany; stan taki Włosi określają wyrazem 
tondo, a Rosjanie dobitnie i malowniczo wyrazem krugom. Jeden i drugi wyraz, tondo i krugom, znaczą 
o k r ą g ł y, czyli – jako ujemna forma posągu – zwypadkowany bez-własnowolnie różnymi naciskami 
zewnętrznymi... Tak to byli niewolnicy rzymscy aż do dni Spartakusa, który gwałtem i krwią poprzedził 
oliwne słowa Chrystusowe. Ale człowiek, co w kręgu tym duchem nie zamieszkał, lecz tylko przeszedł 
pod nim, jak pod tryumfalnym łukiem, [...] człowiek taki jest kształcący się, nie okrągły, i owszem, 
ciągle wyokrąglający się współ-dzielnie. [...] Żeby zatem korzystać z cywilizacji, trzeba nie być jej samym 
tylko logarytmem [...]. Jeżeli człowiek tak ukształcony jest to człowiek spotkany, i gdyby tak pozostał, 
byłby homunkulusem przez doktora fausta w retorcie szklannej zrobionym. [PW-6 432]

Można odnieść wrażenie, że Norwid nabrał wątpliwości co do własnej koncep-
cji wpisywania „proroczego wnętrza” w figurę koła. Realistycznie rzecz ujmując – 
przykłady Starego Rzymu oraz „anonimowego” wieku XIX to podkreślają – wypada 
przyjąć model ciągłej wzajemnej deformacji na poziomie społecznym. Wówczas koło 
jako organiczny symbol wspólnoty unieważnia się, wręcz pęka. W skorygowanej 
wersji myślenia kołem z 1860 roku to przez społeczeństwo każdej jednostce udzie-
la się jej „koło” i w tych kołach wszyscy niejako będą zamykani; w pewnym sensie 
koło organicznej całości, znajdując się w harmonicznej rotacji, przetwarza się 
w wielość anonimowych monad. Remedium zaproponowane przez poetę nie wyda-
je się konkretne, polega bowiem zaledwie na wariacji – a zatem kontynuacji – do-
tychczasowej metaforyki: „linia obwodu” miejsca społecznego nie powinna być do 
końca narysowana, by koło społeczeństwa pozostawało otwarte. Chodzi, jak widać, 

25 W bardziej kosmicznym wymiarze mistyczna wizja Piasta i formy koła powróci w strofie 5 Fortepia-
nu Szopena (PW-2 144): 

I była w tym Polska, od zenitu
Wszechdoskonałości dziejów
Wzięta, tęczą zachwytu – –
Polska – p r z e m i e n i o n y c h  k o ł o d z i e j ó w! 

 Zob. też strofę 10 (PW-2 147).



CHRISTIAN ZEHNDER   Najmniejsza powszechność. O Norwidowskiej skali aktywizmu 155

o obraz minimalnego pola działania wewnątrz struktury społecznej – w „kościele 
międzyludzkim”, jak można by powiedzieć za Witoldem Gombrowiczem 26. W każdym 
razie perspektywa całkowicie się zmieniła. Szczególnie doniosła w naszym kontek- 
ście wydaje się figura homunkulusa jako człowieka par excellence niewolnego, bo 
„zrobionego”, ukształtowanego przez czynniki zewnętrzne. Homunkulus w ograni-
czającej retorcie jest straszliwą wizją przejęcia władzy przez naukę właśnie za po-
mocą warsztatowego pomniejszenia jako narzędzia dominacji. To niebezpieczeństwo 
zmiany skali daje się może najlepiej zrozumieć w opozycji do Chrystusa na „małej 
ziemi”: Bóg – jak widzieliśmy – zmniejszył się i przez to przywrócił wielkość temu, 
co małe. Homunkulus jest, przeciwnie, obrazem sztucznego i samowolnego wytwa-
rzania małego, a zatem wyrazistym przypadkiem takiego pomniejszenia, które 
najzupełniej odcina małowymiarowe od uprzywilejowanego powinowactwa z po-
wszechnością i całością.

Nawet jeśli można mówić metaforycznie o „laboratorium” poetyckim Norwida, 
i to w odniesieniu do wszystkich okresów jego twórczości, nie wolno zapominać, że 
poeta rozumie pomniejszenie jako zdolność wewnętrzną, nie dającą się wytwarzać 
technicznie. Dlatego też komparatystyczne zbliżenie ze współczesną mu bieder- 
meierowską myślą Stiftera okazuje się wysoce uzasadnione i pouczające.

Czyn ze słowa? Mikrointerwencje przeciwko magii słów

Trzeci przypadek, który omówię, wynika z problematycznej relacji czynu i słowa. 
W komentarzach do późnoromantycznych apologii czynu z około 1850 roku Norwid 
używa gorzko-ironicznych, ale całkiem poważnych chwytów pomniejszenia. Autor 
Promethidiona współpracował wówczas z dziennikiem „Goniec Polski”, który uka-
zywał się w latach 1850–1851. Był na jego łamach atakowany przez innych współ-
pracowników pisma; Juliusz Wiktor Gomulicki określał te diatryby przeciwko 
Norwidowi mianem „prostackich złośliwości” (PW-11 626). Poeta wnikliwie czytał 
przyczynki na swój temat; każdy z nich skłaniał go do ponownych autodeklaracji. 
W lutym 1851 dziennikarz Emilian Marian Pol opublikował jedną ze swoich „gawęd 
listowych”. Pisał w niej:

jeżelić „czynu nam trzeba, nic więcej jak czynu”, to ten czyn z  s ł o w a  się wykłuje, a szczep S ł o w i a n 
jest powołany tą słowa potęgą zawładnąć, jako król-naród ongi ostrzem miecza władał. Lecz cisza głu-
cha koło mistrzów Słowa; zdają się oczekiwać – kogóż? zapytuję się [...] 27.

Chociaż Norwid nie stanowi przedmiotu owej polemiki, przeciwnie, jest wspo-
minany pozytywnie (zwłaszcza jego wiersz Vendôme z 1849 roku), diagnoza Pola 
o niezrozumiałym „czekaniu” wielkich poetów sprowokowała twórcę do obszernej 
repliki. Nie była to rewindykacja nowego aktywizmu jako taka, której Norwid na-

26 W. G o m b r o w i c z, Ślub. W: Transatlantyk. – Ślub. Z komentarzem autora. Warszawa 1957, s. 125. 
Zob. M. M a s ł o w s k i, „Kościół międzyludzki” w „Ślubie” Witolda Gombrowicza. „Teksty Drugie” 
1999, nr 1/2. O Norwidzie i Gombrowiczu zob. J. T r z n a d e l, Czytanie Norwida. Próby. Warsza-
wa 1978, s. 198–207. – S. S a w i c k i, Norwida walka z formą. W: Norwida walka z formą. War-
szawa 1986, s. 19–23.

27 E. M. P o l, Gawędy listowe III. „Goniec Polski” 1851, nr 43, z 21 II, s. 1.
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trętnie zaprzeczał. Przecież sam antycypował zwrot „czynny” w literaturze polskiej 
w bliskiej przyszłości. A więc to, że Pol przez hasło „czynu nam trzeba, nic więcej 
jak czynu” powołał się na przedstawiciela skonwencjonalizowanej poetyki tyrtei- 
stycznej – Piotra Dahlmana 28, chyba nie jest problemem per se. Norwid bo- 
wiem nie tylko sam zdradzał tendencje tyrteistyczne na początku lat czterdziestych 
XIX wieku – gotów był też zachowywać w poezji retorykę pobudzenia do czynu co 
najmniej do roku 1850 czy nawet do lat pięćdziesiątych. Kamieniem obrazy była 
raczej konkretna koncepcja Pola, założenie automatycznej relacji między czynem 
a słowem. W „Gońcu Polskim” z 8 III 1851 Norwid pisał:

Mówisz, że c z y n u  trzeba przede wszystkim, c z y n u, o! Emilianie, do którego jak do Dantejskiej 
jakiej istoty się odzywam, z powodu iż nie wiem, ktoś jest i co zacz? [...] Owóż, czynu, powiadasz; a toć 
półtora roku leżał tam rękopism o l i t e r a t u r z e  c z y n u, choć bez różnic wyraźnie okazanych od 
l i t e r a t u r y  b e z c z y n n e j, co autor na później zachował sobie.

Tak jest; tylko widzisz, o! Emilianie, że sam twierdzisz, iż czyn z s ł o w a  pochodzi; owóż należało-
by najprzód literaturę czynu od literatury bezczynnej wyróżnić... 

(Pół-listu. áPrzez autora wierszy częstochowskichñ. PW-6 381)

Przez porównanie Pola z postacią z Boskiej Komedii Norwid daje chyba wyraz 
pewnej waloryzacji czynu. Jednocześnie sygnalizuje przez tę asocjację, że „czyn” 
należy choćby częściowo do świata mitycznego, a może nawet „infernalnego”. Pyta 
więc, co się wygrywa, gdy quasi-mityczne pojęcie czynu w dodatku „wywija” się „ze 
słowa” (PW-6 381). Ryzyko niemal tautologiczne wydaje się oczywiste. W każdym 
razie mniej więcej magiczny paradygmat czynu musi uwzględnić sceptyczne pyta-
nie o kryteria i tryb „aktywności” słowa. Przykład niezauważonego rękopisu o „l i-
t e r a t u r z e  c z y n u” – nawiązujący najprawdopodobniej do przedmowy do Nie-
woli z roku 1849 – to pokazuje: czy nie brak temu leżącemu rękopisowi czegoś 
takiego, czego sam jako „słowo” nie jest w stanie podejmować? Norwid ogranicza 
się do aluzji. Jeśli zaś wspomnimy ową przedmowę, to właśnie nieobecność insty-
tucjonalnego kontekstu usprawiedliwia rozróżnienie między „literaturą czynu” 
a „literaturą nieczynną”. Zarzut Norwida zdaje się zmierzać do tego, że czyn nigdy 
nie może zależeć wyłącznie od słowa, bo słowo nie jest zdolne wytwarzać sobie 
samemu warunków. Nie sposób przy tym pominąć faktu, iż niecały rok wcześniej 
poeta zdefiniował swoją twórczość jako swoistą działalność zamiast praktyki. W li-
ście do Jana i Stanisława Egberta Koźmianów z lipca 1850 tak wyjaśnia rzekomą 
„nieestetyczność” swojego pisania:

Gdybym miał czas i sumienie wodą-słowa rozrabiać każdą myśl na tomy, to i pisma moje, i list 
każdy, i ten list brzmiałby donośniej, milej – obojętniej. Ale niech to nie zraża, dla Was wszystkich zawsze 
jednakie mam uczucie – szacunku i prawdy – tylko, że literatura, moim zdaniem, już jest, albo za chwi-
lę będzie, musi być – tylko testamentem-czynu, więc zwykłem p i s a ć  to jedynie, czego z r o b i ć  nie 
mogę, inaczej bowiem ani jest użytecznie, ani estetycznie, naumyślnie walać się atramentem. [PW-8 98]

Ta postawa nieoczekiwanie zbliża się do maksymy Pola („czyn z s ł o w a  się 
wykłuje”), o ile „czyn” w obu przypadkach stanowi horyzont literatury. W rzeczy-
wistości zaś chodzi o pozycje przeciwstawne. Norwid bowiem zaprzecza, jakoby 

28 M. J a n i o n  (Literatura i spisek. „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 4, s. 61) pisze o „gruntownym 
kryzysie tyrteizmu” w owym okresie.
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emanacja czynu z literatury – w sensie automatycznego „wypływu” – była możliwa. 
Podkreśla natomiast najwyraźniejszy rozziew między nimi; pisanie okazuje się 
nieharmonijnym, pełnym niepokoju doświadczeniem dystansu od „robienia” (albo 
czynienia). Pod tym względem też nie jest do końca precyzyjne mówienie o „słowie 
jako substytucie czynu” w owym okresie twórczości Norwida 29. Wprawdzie poeta 
dokonuje tej zamiany według kryteriów metaforycznych (a więc ekwiwalencji), ale 
ważniejsza zdaje się świadomość pozostawiającego braku, który podważa pisanie 
ze strony niemożliwego czynu („czego z r o b i ć  nie mogę”). Słuszniej bodaj byłoby 
mówić o ofierze składanej czynowi przez „pisanie piękne”. Trzeźwe przyjęcie braku 
ma ugruntować nową estetykę. Norwid doprowadza tę ideę aż do wniosku, iż pisa-
nie piękne bez ofiary właściwie zatraciłoby swoją piękność („ani jest użytecznie, ani 
estetycznie”). Tak chyba należy rozumieć uwagę o „testamencie”: poeta nieustannie 
pisze swój testament, a więc zarządzenie na czas po swojej śmierci, jak gdyby tu 
i teraz umierał. Bardziej znaną formułę o testamencie zawarł Norwid jednak gdzie 
indziej, rozwijając dodatkowy wymiar. Kilka miesięcy po napisaniu listu do braci 
Koźmianów i około miesiąca przed Pół-listem do Pola – a więc w styczniu 1851 – 
w Paryżu ukazał się Promethidion. W epilogu do wierszowanego traktatu znajduje 
się słynny fragment: 

Słowo – jest c z y n u  t e s t a m e n t e m: czego się nie może czynem dopiąć, to się w słowie t e s t u-
j e  – przekazuje; takie tylko słowa są potrzebne i takie tylko zmartwychwstają czynem – wszelkie inne 
są mniej lub więcej uczoną f r a z e o l o g i ą  albo mechaniczną koniecznością, jeżeli nie rzeczą samej 
sztuki. [PW-3 463]

Przy całej powadze tematu i tonu Norwid przemycił do swojej koncepcji wysoce 
ludyczną etymologię poetycką, według której testament to nie tylko zarządzenie 
(ostatnia wola), ale też „testowanie”. Wrócimy jeszcze do tej figury w kontekście 
polemik na łamach „Gońca Polskiego”. Na razie możemy zauważyć, że w Promethi-
dionie – bardziej niż w liście do Koźmianów – rozwinięty jest aspekt tanatopoetycz-
ny. „Zmartwychwstanie czynem” przecież zakłada, że słowa również podczas „te-
stowania” mają być martwe czy prawie martwe. Pisanie okazuje się w tym świetle 
istotnie ars moriendi. „Test” ma przynajmniej bezpośrednio etyczną implikację; 
oznacza dla odpowiedzialnego poety, że zamiast ślepego utwierdzenia aktu ma 
najpierw próbować swoją a g e n d ę  na sobie samym 30. Jak Norwid napisze w jed-
nym ze swoich abolicjonistycznych wierszy (John Brown, 1863): „Co potem w dzie-
jach, to czynicie pierwéj / Na samych sobie [...]” (PW-1 305).

Około 1850 roku Norwid ocenia „słowo” niezwykle negatywnie, co może wyda-
wać się zdumiewające, jeśli wziąć pod uwagę, że jest on wybitnym sceptykiem 
„czynu”. Jego logika polega jednak na tym, że zarzuca on tyrteizmowi „f r a z e o l o-
g i ę  albo mechaniczną konieczność” i niedocenianie „umierania” słowa. Tyrteizm 
może być naiwny w swojej wyobraźni czynu – „ideologiczny” zaś jest dla Norwida 
w swej wierze w słowo. Pisał poeta w Pół-liście: „jak zaczniesz s ł o w e m  (a nie 

29 W. T o r u ń, Wokół Norwidowskiej koncepcji słowa. Lublin 2003, s. 63.
30 O dziele poetyckim jako „agendzie” – jak sądzę, właśnie w przeciwieństwie do „aktu” (czynu) – 

wspomina C. N o r w i d  w wierszu Do Walentego Pomiana Z. [...] (1859), stanowiącym epilog do 
Vade-mecum (PW-2 151).
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pieśnią) śpiewać, to jesteś ideolog i n o w a t o r, a jak już dośpiewasz, to znów: »To 
nic n o w e g o« – znów jesteś n i e n o w a t o r” (PW-6 382). Poetyka pobudzenia do 
czynu okazuje się oszustwem. Ujmując to samo w języku Promethidiona: miast 
trzymać się bezinteresownego „testowania”, tyrteizm udaje, jak gdyby był w stanie 
przeskoczyć fazę przygotowawczą. Ukrywa swoją martwotę, ale tylko póki trwa 
obecna interwencja słowem. Norwid w sposób prowokacyjny broni stanowiska 
(ludowej) „pieśni” przeciw tyrteizmowi. „Słowo” natomiast prawie kompletnie utoż-
samia z „martwą literą” 31. Reagując na derywację „Słowian” ze „słowa” przez Pola, 
poeta dodaje do listu wiersz Słowotwór 32. Tak naprawdę dopiero tutaj wyjaśnia się 
Norwidowska intencja polemiczna. Chodzi mu o to, by w słowie odnaleźć boski 
logos, do którego zbliżać może się tylko milczenie. Wszelki literacko-aktywistyczny 
kult słowa okazuje się w obliczu tego wyższego słowa albo uzurpacją, albo upadkiem 
w płaskość „gotyckiej”, czyli pogańskiej litery:

Druk – g o c k a  litera,
Litera umiera...

Tyś rzekł, o! Panie.
Jehowo, Jehowo,

Wracamy w Twe Słowo:
My bo Słowianie.
To słowo w bez-mowie,
Choć z niego przysłowie

I zmartwychwstanie!...

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

Chcesz czynu ze słowa,
To uważ, co chowa

To zaśpiewanie:
Nie s t o ł k ó w  d w ó c h  trzeba.
Lecz skrzydeł i nieba,

Stąd w y k o n a n i e...
Druk – g o c k a  litera,
Litera umiera!

My – nie poganie! [PW-6 383–384]

Rozumiem ten zwrot teologiczny oraz apologetyczny w polemice na tle wyraźne-
go etnocentryzmu w argumentacji Pola. „Słowianizacji” słowa przeciwstawia się 
spekulację o logosie, według której Słowianie nazywają się tak nie z powodu wro-
dzonego magicznego potencjału do czynu, lecz dlatego, że zależą od Słowa – drugiej 
osoby Trójcy 33. Ale jeśli jako kryterium weźmiemy wiersz Słowotwór, to czym w ogó-
le może być zakres „testamentu”? „Skrzydło i niebo” (z ostatniej strofy Słowotworu) 

31 To kolejny nieoczywisty chwyt, jeśli przypomnimy sobie bardziej znane fragmenty, zwłaszcza z Du-
cha i litery czy z Rzeczy o wolności słowa, gdzie „literę” waloryzuje się wobec „słowiańskiego” spi-
rytualizmu. Zob. Ch. Z e h n d e r, Apologia litery i lektura aktywizmu. Od Schlegla do Norwida. 
W zb.: Romantyk jako czytelnik. II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej. Red. A. B o r k o w s k a -
- R y c h l e w s k a, W. H a m e r s k i, K. T r y b u ś. Poznań 2020.

32 Pisała o tym tekście B. S u b k o  (Norwidowski „czyn ze słowa”. O problemach lektury „Słowotwo-
ru”. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 4).

33 O tym w kontekście prelekcji paryskich Mickiewicza zob. I n g l o t, op. cit., s. 23.
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po dokonanym przez artystę samoograniczeniu nie są już przecież do dyspozycji. 
Poeta dostrzegając, jak bardzo ten wiersz usuwa mu grunt pod nogami, zmienia 
w ostatnich wersach – czy dokładniej dopiero w postscriptum – system referencyjny: 
„P.S. Jak raczysz zachować w pamięci tę piosnkę, cny Emilianie, to drugą połowę 
listu przeszlę... boć chcesz czynu ze słowa!” (PW-6 384). W tym zwrocie ku pragma-
tyce listu dydaktyzm jeszcze przybiera na sile. Norwid dosłownie zadaje Polowi 
lekcję do odrobienia. Obiecaną uczniowi nagrodą będzie druga połowa „pół-listu” 
(ten ciąg dalszy nie zaistniał, przynajmniej nie w postaci pisemnie zachowanej).

Mówienie o dialogu byłoby w przedstawionym kontekście na pewno eufemizmem. 
Ale oczekiwać tu dialogu byłoby właśnie pomyłką, gdyż wyrafinowanie owego post-
scriptum polega na tym, że poeta podejmuje gest pomniejszenia w momencie, 
kiedy właściwie jest już na to za późno. Rozumiemy, że przeczytaliśmy właśnie 
dopiero „pół-listu”. Pol, przetwarzany przez Norwida w prototyp czytelnika, ma 
najpierw spełnić minimalne wymogi poety – przede wszystkim ma wykazać chęć 
nauczenia się od Norwida, że magia słów świadczy o fałszywej świadomości arty-
stycznej. Jeśli jest do tego gotowy, to z autorytatywnego stanowiska poety okazuje 
się godny otrzymać drugą połowę listu pocztą i przez to zyskać sposobność zrekon-
struowania, jak „połowa” tekstu staje się całością.

Wciąż jednak odpowiedzi wymaga centralna kwestia – w którym z etapów znaj-
dziemy „czyn ze słowa”? W reakcji czytelniczej czy w obiecanym ciągu dalszym listu? 
Chyba nie jest to jednoznaczne. W każdym razie Norwid przez ten model recepcji 
naucza, że czyn wynika ze słowa nie automatycznie, ale wyłącznie pod specyficz-
nymi warunkami, wśród których niezbędna jest współpraca czytelnika. Jeszcze 
ważniejsze wydaje się jednak to, że autor n i e  t y l k o  pisze. Odpowiedzialnym 
twórcą będzie dopiero wtedy, gdy pozostawi tekst na tyle otwarty, iż będzie on po-
trzebował aktywnego stanowiska z zewnątrz, czyli współdziałania ze strony czytel-
nika. Akt musi być m o ż l i w o ś c i ą  tekstu, taką możliwością, którą nie sam tekst 
(„litera umiera”), lecz tylko czytelnik będzie mógł wypełnić.

Memoriał o Młodej Emigracji (1850) zawiera wersję polityczną owego modelu. 
Aby słowo mogło stać się „aktywne”, musi być utwierdzone z zewnątrz: „To, co pi-
szę – przed Bogiem piszę – i w tym jest a k t, że piszę – a kto chce te myśli wziąść 
i wcielić, daję słowo honoru, że skąd wyszły, zapomnę z radością” (PW-7 114). 
Można stąd chyba wnioskować, że im bardziej „wcielenie” leży poza zasięgiem poety, 
tym wyżej Norwid stawia odpowiedzialność tego, kto pracuje nad swoim „testamen-
tem”. Akt oznacza przeważnie otwieranie potencjału.

Wrócimy na koniec do „Gońca Polskiego”. W odróżnieniu od Pola, który ponie-
kąd głęboko podziwiał autora Promethidiona, dziennikarz i poeta Władysław Dien-
heim-Chotomski miał dlań tylko kpinę. W serii felietonów Błędny ognik parodiował 
język i styl poetycki Norwida, zwłaszcza z wydanego niedawno Promethidiona. 
Najciekawsze wydaje się określenie tego stylu poetyckiego mianem „konceptyzmu” 
(concettismo) w pierwszym z felietonów Dienheima-Chotomskiego z lutego 1851, 
gdyż barokowy konceptyzm związany jest z powiększeniem rzeczy przez dalekie 
metafory 34. Jednakże opinia ta nie doprowadziła dziennikarza do dyskusji pogłę-

34 W. D i e n h e i m - C h o t o m s k i, Błędny ognik. (Artykulik salonowy). „Goniec Polski” 1851, nr 48, 
z 28 II, s. 2.
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bionej w zakresie poetyki (historycznej). W „Gońcu Polskim” dwa tygodnie później 
ukazało się nieubłagane odniesienie się Norwida do przyczynku publicystycznego; 
poeta zarzucał Dienheimowi-Chotomskiemu m.in. „przyrodzoną [...] ciemność” 35. 
W tym samym okresie (7 III 1851) opublikował inną autodeklarację w postaci listu 
do Władysława Bentkowskiego 36. W kontekście pomniejszonego czynu dokument 
ten wydaje się najbardziej frapujący. Norwid opisuje w nim, jak postępował, kiedy 
nie zgadzał się z działalnością publicystyczną anonimowego autora piszącego do 
krakowskiego „Czasu”: 

Kiedy C. K. N. ciemności momenta w korespondencie „Czasu” spostrzegł – w y c i ę t e  d r u- 
k i  i  n a k l e j o n e  R e d a k c j i  p r z e s ł a ł  – ubolewał – p r z y c z y n y  o k a z y w a ł,  r a d  u d z i e- 
l i ł. Nie skomponował on ani jednego słowa na karb korespondenta – nie drwił – na piśmie Re- 
dakcji prosił, a b y  i m i ę  j e g o  p o d p i s a n o,  i ż b y  w  o s o b i e  s w e j  z a t o  s p r o s t o w a n i e 
u c i e r p i a ł. Chcecie c z y n u  z e  s ł o w a  – oto macie! 

     („Ostatnie słowo to nie są litery”. PW-6 603)

Strukturalna różnica w stosunku do Pół-listu – przy całej bliskości co do mo-
ralizmu – polega na tym, że tutaj nie chodzi o pisarstwo Norwida. Poeta występuje 
jako czytelnik, inscenizuje się wręcz jako idealny, tyleż uważny, co wyrozumiały 
czytelnik, który nie waha się wyciągać maksymalnych konsekwencji z lektury. 
Patos tej postawy jest z kolei ofiarny. Podczas gdy w Memoriale o Młodej Emigracji 
poeta wyrażał gotowość rezygnacji z praw autorskich, jeśli tylko jego program znaj-
dzie „wcielenie”, to tutaj – jako idealny czytelnik – ofiaruje swoje autorstwo, by 
umożliwić poprawkę cudzego błędu. Ten chyba niesprawdzalny epizod jest wysoce 
nieprawdopodobny dlatego, że ofiara zakłada rodzaj fałszerstwa dokumentu (mia-
nowicie sfałszowany podpis), co w żaden sposób nie wydaje się do pogodzenia ze 
swoistym dla Norwida imperatywem szczerości. W takim postępowaniu można by 
ujrzeć akt chrześcijańskiego miłosierdzia, jak to zresztą sugeruje cytat z Księgi 
Przysłów (22, 19). Sądzę, że należy rozumieć tekst możliwie dosłownie co do „wy-
cinania” i „naklejenia”, a więc do kolażu błędów korespondenta. Norwid prosi re-
dakcję o podpisanie errat jego imieniem, by móc cierpieć zamiast korespondenta. 
Chodzi jednak częściowo o jego – Norwida – udział, o ile kolaż jest dziełem. Zapytać 
musimy więc podobnie jak w przypadku Pół-listu: gdzie w tej operacji ma miejsce 
szukany „czyn ze słowa”? Czy „akt” czytania – ów kolaż errat – ma być uznany za 
ten czyn? Czy też ma nim być raczej gest ofiarnego podpisania? Operacja chyba 
składa się z obu wątków, gdyż Norwid chce pokazać modelowo, że ze słowa per se 
w żadnym razie nie wynika nowa rzeczywistość, tzn. że teksty nigdy nie mają au-
tomatycznych skutków. Poniekąd ta demonstracja nawiązuje do Mickiewiczowskiej 
polemiki przeciwko wydrukowanej literaturze z prelekcji paryskich. Jeśli zaś Mic-
kiewicz pokładał nadzieję w charyzmatycznym pulsującym „Słowie”, Norwid pozo-
staje wyraźnym sceptykiem. Słowo – zdaje się mówić – nie jest o wiele żywsze niż 
„umierająca litera”. Musi więc przejmować umieranie, doświadczać go i w taki 
sposób poświęcać się sferze znajdującej się całkowicie poza nim.

35 C. N o r w i d, Do ogników błędnych na cmentarzu. Jw., 1851, nr 58, z 11 III, s. 3.
36 Na temat okoliczności zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k (przy współudz. J. C z a r n o-

m o r s k i e j), Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1: 1821–1860. Poznań 2007, 
s. 426, 445.
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Radykalność czy surowa ironiczność rozważań Norwida wyobcowała go ze śro-
dowiska „Gońca Polskiego”. Ilustruje to kolejny felieton Dienheima-Chotomskiego 
z serii Błędny ognik z kwietnia 1851. Wciąż na nowo biorąc na muszkę Promethi-
diona, dziennikarz wyraża pogardę dla myśli i stylu Norwida. Co ciekawe, w pole-
mice podejmuje problematykę „wielkiego” i „małego”. Chyba nie zaskakuje to, że 
jako miara wielkości oraz wzniosłej egzaltacji służy mu Mickiewicz:

Kto w i e s z c z, niech odkrywa nowe kierunki duchowi czasu, a „przenikając okiem słońca ludz-
kości całe ogromy” [zmodyfikowany cytat z Ody do młodości – Ch. Z.], niech je do celów przez proroków 
przepowiedzianych wiedzie 37.

Według Dienheima-Chotomskiego pewna gradacja prowadzi od „poety” przez 
„marzyciela” do „drobnostkowca”. Ten ostatni ma, rzecz jasna, charakteryzować 
Norwida. felietonista kontynuuje:

Kto d r o b n o s t k o w i e c, niech z mikroskopem w ręku śledzi straszliwe dramata robaków w kro-
pelce, a rzucając anathema na tych, co się z niego śmieją, niech się ubóstwia, że nowe odkrywa światy, 
i niech się stracha nad okropnościami infuzjonicznymi 38.

Z autorem Promethidiona wiąże zatem głęboki upadek proroczych wyżyn ro-
mantyzmu w płaskość idiosynkratycznej mikrokosmiczności. Pewnie to nie przy-
padek, że Dienheim-Chotomski parodiuje również koncepcję słowa jako „testamen-
tu” 39. Z jego tekstu nie wynika jednak, czy autor zauważył kalambur z „testem”. 
Pisze konsekwentnie, choć absurdalnie: „dla nas t e s t a m e n t  c z y n u  jest 
c z y n e m” 40. To znaczy, że faza „testująca” nie jest mu potrzebna. Intermedium 
pomniejszenia czynu okazuje się stratą czasu. Nietrudno określić, co ta krytyka 
przeocza. Nie zauważa – niedobrowolnie na to wskazując – iż motywem pomniej-
szenia jest dążenie do powszechności. Jak to pokazałem przez porównanie Norwi-
da ze Stifterem, pomniejszenie ma za każdym razem ukazywać ważność wyższego 
rzędu. Odwrotnie, te „wielkie” zjawiska wydają się partykularnymi, z kolei wywyż-
szenie patrzącego na przyrodę – jak Kant opisywał oddziaływanie wzniosłości – co 
najwyżej osiągnięciem subiektywnym.

Norwid stara się wprowadzić „największe” w „najmniejsze” według paradygmatu 
wcielenia Boga. Przejmując od systemu romantycznego „czyn” jako część składową, 
poeta rozumie go już nie erupcyjnie, lecz jako ciągłą pracę nad „zamykaniem” koła. 
Z jednej strony, jako późny romantyk opiewa naród polski, z drugiej zaś – wyobra-
ża Polskę pomniejszoną, by przydać jej status bardziej uniwersalny. Ostatnie za-
gadnienie, które omówiłem – myślenie „testamentalne” o literaturze – również 
wynika z zamiaru uniwersalistycznego, choć w mniej oczywisty sposób. Norwidow-
ska persona poetycka jest zawsze pojedyncza. Pisanie jako sporządzenie testamen-
tu to antycypacja takiego stanu, który radykalnie wymyka się piszącemu – anty-
cypacja bez żadnego osobistego udziału w tym, co projektuje. Gotowość do takiej 

37 W. D i e n h e i m - C h o t o m s k i, Błędny ognik. „Goniec Polski” 1851, nr 75, z 1 IV, s. 1. Zob. 
wczesny wiersz Norwida Marzenie. Fantazja (1840), w którym używa tego cytatu (PW-1 25).

38 D i e n h e i m - C h o t o m s k i, loc. cit.
39 Ibidem, s. 2.
40 Ibidem.
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ofiary to obowiązek, który Norwid nakłada na swoją personę poetycką. Można wręcz 
mówić o maksymalizmie minimalizacji: w swoich mikrointerwencjach („Chcecie 
c z y n u  ze słowa – oto macie!”) wskazuje palcem na brak czynu, to znaczy na nie-
zupełność literatury i dezyderat etyki w Polsce i na całym świecie.
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NORWID I SZTANDARY PRZYCZYNKI DO INTERPRETACJI I HISTORII 
RECEPCJI WIERSZA „ŻYDOWIE POLSCY” – DWUGŁOS*

Przechodniu powiedz Polsce żeśmy polegli w jej służbie 
synowie jej Polacy Żydzi i Rusini 
Przechodniu powiedz że krew nasza była jednej barwy 1.

W artykule pragniemy sprawdzić (po części „sobą”) współczesność Norwidowskiego 
wiersza, przyjrzeć się wybranym strategiom aktualizowania go, wskazać na kon-
teksty interpretacyjne, jakie on wywołuje, oraz na konteksty ideowe, światopoglą-
dowe, które niejako jego wywołują, a także zwrócić uwagę na zmieniające się 
uwarunkowania odczytań samej tytułowej formuły Żydowie polscy i jej zmoderni-
zowanego, powszechnie przyswojonego w polszczyźnie, wariantu. Innymi słowy 
jeszcze, interesuje nas to, jak rezonuje zainicjowany w utworze dialog polsko-ży-
dowski, w jakich konceptualizacjach znajduje rozwinięcie.

1
Ty jesteś w Europie, poważny Narodzie
Żydowski, jak pomnik, strzaskany na Wschodzie,
Swoimi gdy złamki wszędzie się rozniesie,
Na każdym hieroglif unosząc odwieczny –
A człowiek północny, w sosnowym gdy lesie
Napotka cię, odbłysk zgaduje słoneczny
Ojczyzny! – co kędyś w niebieskim lazurze
Jak Mojżesz, się w wodzie pławiła Nilowéj! –
I mówi: „Jest wielkim, kto bywał tak w górze,
I upadł tak nisko, i milczy jako wy”. 

2
Północne my syny z włosami płowemi,
Wschodowej historii my śnieżne obłoki –
Za kabał granicą, od razu, wprost z ziemi
Patrzący na niebios przybytek wysoki:
Jak Agar synowie – przez kraju istotę,
Jak Sary synowie – przez ojców robotę;

* Inicjały umieszczone przy tytułach poszczególnych części artykułu sygnalizują, która z autorek 
zabiera głos.

1 A. K a m i e ń s k a, Notatnik rzymski. III. W: Poezje zebrane. Pod red. W. K r u s z e w s k i e g o. T. 2. 
Lublin 2020, s. 87.
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My pierwej niż inni – my wcale inaczéj
Pojrzeliśmy ku wam, bynajmniej z rozpaczy:
Boć herbem gdy z wami szlachetny się łamał,
Krzyż bywał w przełomie tym – i on nie kłamał!

3
Aż oto, że dzieje pozornie są z a m ę t,
Gdy w gruncie są: s i ł a  i  ł a d n o ś ć  szeroka! –
Aż oto, że dzieje są jako testament,
Którego cherubin dogląda z wysoka –
Więc znowu Machabej na bruku w Warszawie
Nie stanął w dwuznacznej z Polakiem obawie.
– I kiedy mu ludy bogatsze na świecie
Dawały nie krzyże, za które się kona,
Lecz z których się błyszczy – cóż? przeniósł on przecie:
Bezbronne, jak Dawid, wyciągnąć ramiona! –

4
Poważny narodzie! cześć tobie w tych, którzy
Mongolsko-czerkieskiej nie zlękli się burzy –
I Boga Mojżeszów bronili wraz z nami
Spojrzeniem rycerskim, nagimi piersiami,
Jak starsi w historii, co, ręką na dzicze
Kiwnąwszy z wysoka, wołają: „Dotrwałem!
Chorągwi się badam, nie chłopy twe liczę,
Bo kiedyś był nicość, ja mleko już ssałem –
Naturę znam dawniej! – więc przeklnę wędzidła
I staniesz na koniu jak pastuch – bez b y d ł a” 2.

figura dzierżawcy [AJ]

W związku z kwestiami, na które chcę zwrócić uwagę, szczególnego i przewrotnego 
znaczenia nabierają znane słowa Norwida:

Pan Tadeusz: ulubiony i słynny poemat narodowy polski, w którym jedyną poważną i s e r i o  fi-
gurą jest kto?... Ż y d  (Jankiel) 3.

Zacząć jednak warto od przypomnienia podstawowych ustaleń na temat wątków 
żydowskich w twórczości autora Quidama. Otóż w przenikliwym, przeglądowym 
artykule z 1992 roku poświęconym temu zagadnieniu Jacek Leociak z filologiczną 
czujnością rekonstruował zręby poglądów poety, rozpięte między obserwacjami 
społecznymi a koncepcjami historiozoficznymi. Kluczowa wydaje się następująca 
diagnoza literaturoznawcy:

Norwid – krytyczny i twórczy użytkownik języka oraz wytrawny znawca Biblii – musiał zdawać 
sobie doskonale sprawę z uwarunkowań językowego obrazu Żyda w polszczyźnie. Można stwierdzić, że 
w tym zakresie język Norwida odzwierciedla wszystkie charakterystyczne zjawiska i tendencje panują-
ce w języku ogólnym.

2 C. N o r w i d, Żydowie polscy. 1861. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami 
krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 1: Wiersze. Cz. 1. Warszawa 1971, s. 339–340.

3 C. N o r w i d, list do W. Cybulskiego, z 9 I 1967. W: jw., t. 9: Listy 1862–1872, s. 272. 
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Około 50% wszystkich użyć wyrazu „Żyd” i jego pochodnych ma zabarwienie mniej lub bardziej 
negatywne, podczas gdy niecałe 10% występuje w kontekstach pozytywnych. Podobnie więc jak w ję-
zyku ogólnym swego czasu, Norwid częściej posługuje się tym słowem w sensie pejoratywnym niż 
neutralnym, a rzadko w sensie pozytywnym 4.

W gruncie rzeczy rozproszona w ciągu dziesięcioleci narracja Norwida, choć 
obejmuje rozmaite gatunki literackie i użytkowe, a także sporą reprezentację ste-
reotypowych postaci oraz zdecydowanie mniej zróżnicowane obrazowanie, towarzy-
szące opisom żydowskiego świata, okazuje się raczej spójna, wartościowanie w jej 
ramach zaś jest właściwie jednoznaczne i uzależnione od gotowości Żydów do przej-
ścia na katolicyzm. W związku z czym żadnego z omawianych przykładów Leociak 
nie wyodrębnia jako odstającego od zarysowanego ujęcia, co nie znaczy, że nie 
niuansuje swoich analiz. Dotyczy to również wiersza Żydowie polscy, z jego patrio-
tycznym przesłaniem zainspirowanym zdarzeniem z 8 IV 1861, które zostało w tekś- 
cie głęboko zaszyfrowane. Miało ono miejsce podczas połączonej z kościelną proce-
sją warszawskiej demonstracji przeciw carskiemu zaborcy, kiedy to jeden z jej 
uczestników, Michał Landy, 17-letni gimnazjalista, Żyd, podniósł krzyż po tym, jak 
upuścił go przewodzący zgromadzeniu zakonnik, zamordowany przez rosyjskie 
wojsko. W rezultacie młody mężczyzna również stracił życie. Kontekstowa interpre-
tacja tego utworu, do czego jeszcze wrócę, staje się w dużej mierze deziluzyjna, 
prowadzi w istocie do zrewidowania znaczeń przypisanych przywołanemu w nim 
czynowi. 

Kontury, jakie Leociak nadał Norwidowskiej narracji, rejestr przykładów, które 
wydobył i pogrupował, poniekąd uświadamiają, że ten wątek w myśli poety doma-
ga się lektury całościowej. W większości przywoływanych przypadków bowiem 
pojedyncze wzmianki wyjęte z pism autora Vade-mecum wydają się mało wyraziste, 
a wręcz niesamodzielne, toteż można by argumentować, iż zostały przez niego pod-
porządkowane innym treściom i problemom, więc nie należy na ich podstawie 
wyciągać zbyt daleko idących wniosków, zwłaszcza że niekiedy pojawiają się w od-
ległych historycznie realiach i jako takie mogłyby uchodzić za przywoływane na 
prawach cytatu. Leociak zresztą odnotowuje tę wątpliwość, wspominając o oscyla-
cji między utożsamieniem a dystansem 5. Mimo to jednak – przyszły wówczas – ba-
dacz Zagłady (co nie wydaje się bez znaczenia) dowodzi zasadności wpisywania 
refleksji poety we wspierający społeczne antagonizmy i uprzedzenia kod wyobraźni 
zbiorowej, ugruntowywany jeszcze w następnych dekadach – przed odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości i potem 6.

Podsumowując swoje analizy, literaturoznawca umieszcza refleksje Norwida, 
wprawdzie jedynie sygnalnie, na szerszym tle: 

4 J. L e o c i a k, „Strzaskana całość” – Norwid o Żydach. „Teksty Drugie” 1992, nr 5, s. 29.
5 Ibidem, s. 34.
6 Zob. A. C a ł a, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy, konflikty, stereo-

typy. Warszawa 1989. – Ideologia antysemicka 1848–1914. Wybór tekstów źródłowych. Oprac. 
A. Ż b i k o w s k i. Warszawa 1994. Warto nadmienić, że na podobnej zasadzie jak Norwid inny 
poeta, także wyróżniający się nowatorskimi zapatrywaniami na język, J. Czechowicz, posługiwał 
się właściwym dla swoich czasów antysemickim słownictwem. Zob. A. J a r z y n a, Rejestry prze-
mocy. Usuwanie Żydów z języka Czechowicza. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 
t. 22 (2013).
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Postawa prozelityzmu i tendencje do zastępowania judaizmu chrześcijaństwem były w ówczesnym 
dialogu polsko-żydowskim bardzo charakterystyczne. W jakimś sensie wychodziły im naprzeciw ten-
dencje asymilacyjne wśród Żydów 7. 

Wobec czego tym bardziej warto sprawdzić, czy i jak przyswajano poglądy Nor-
wida na ten temat. Kiedy jego diagnozy tudzież propozycje zostały rozpoznane? 
W jakich okolicznościach się do nich odwoływano? Zasadniczo ślady recepcji poety 
w tym względzie okazują się zastanawiająco skromne. Niemniej w 1933 roku, na 
łamach prasy w związku z obchodami 50 rocznicy śmierci Norwida, miała miejsce 
tyleż szczególna, co symptomatyczna dyskusja dotycząca jego twórczości – dysku-
sja, w której właściwie nie doszło do rzeczywistej wymiany racji czy zdań ukierun-
kowanej na próbę porozumienia, każda ze stron ograniczyła się bowiem do tego, że 
ogłosiła swoje stanowisko, nie dbała, by ustosunkować się do wypowiedzi oponen-
ta. Ten – wiele wskazywałoby, że mało znaczący i właściwie nieodnotowywany 
dotąd – epizod w dziejach recepcji autora Zwolona 8, obfitującej w dużo żywsze 
polemiki (również o podłożu politycznym), pozwala jednak lepiej przyjrzeć się nie-
odosobnionej przecież praktyce wykorzystywania słów Norwida na „sztandarach 
światopoglądowych” 9. 

Polemiczny impuls, wprawdzie zawoalowany, wyszedł od redakcji endeckiego 
tygodnika „Myśl Narodowa”, która rocznicę śmierci Norwida postanowiła uczcić, 
poświęcając mu w całości jeden numer (datowany na 21 V). W otwierającym go 
artykule Stanisław Cywiński dowodził, że światopogląd poety tożsamy jest 
z „c h r z e ś c i j a ń s k i m  n a c j o n a l i z m e m” 10. Tę koncepcję – bez wątpienia 
kluczową dla całej publikacji – z różnych perspektyw rozwijali również autorzy 
innych tekstów: Władysław Arcimowicz, piszący o specyfice patriotyzmu Norwida, 
Rajmund Bergel, charakteryzujący jego przekonania polityczne, czy Zygmunt fal-
kowski, komentujący poemat Quidam. Ponadto upomniano się o – mniej narzuca-
jące się w tym kontekście – niedostatecznie rozpoznane problemy twórczości pla-
stycznej (Wiktor Podolski) oraz biografii poety (Zygmunt Wasilewski) 11. Najpewniej 
miał ów numer ostatecznie potwierdzić prawo środowiska Stronnictwa Narodowe-
go do identyfikowania się z Norwidem, do obwołania go jednym z patronów ideowych 

  7 L e o c i a k, op. cit., s. 46.
  8 Znamienne, że tego wątku nie rejestruje M. Inglot, autor obszernej antologii Norwid. Z dziejów 

recepcji twórczości (Wybór tekstów, oprac., wstęp M. I n g l o t. Warszawa 1983, s. 230–267), do-
kumentującej krytyczno- i historycznoliteracką recepcję Norwida, w której osobny, wydzielony blok 
tworzą artykuły powstałe przy okazji obchodów 50 rocznicy śmierci poety. Ciekawe i zastanawiające, 
że wśród wybranych przez badacza publikacji pochodzących zarówno z miesięczników, tygodników, 
jak i dzienników, reprezentujących różne środowiska („Drogę”, „Myśl Narodową”, „Robotnika”, 
„Dziennik Polski”, „Kurier Wileński”, „Kurier Literacko-Naukowy”), nie znalazły się artykuły ukazujące 
się wówczas na łamach prasy żydowskiej. Niewykluczone, rzecz jasna, że na decyzję o pominięciu 
owych tekstów w książce wydanej w 1983 roku wpływ miały względy cenzuralne. 

  9 W szerszej perspektywie omawiał to zjawisko L. K a m i ń s k i  (Romantyzm a ideologia. Główne 
ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej. Wrocław 1980).

10 S. C y w i ń s k i, Aktualność Norwida. „Myśl Narodowa” 1933, nr 23, s. 1.
11 Swoją drogą, Z. W a s i l e w s k i  (Na widowni. Jw., s. 11) krytykuje w tym artykule, odnosząc się 

do młodopolskiej recepcji Norwida, tendencję do uwspółcześniania go, a przecież właściwie podobną 
strategię stosowali inni autorzy tygodnika, uznający poglądy poety za zbieżne z ideologią Stron-
nictwa Narodowego.
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ugrupowania; wszak już w poprzednich latach poświęcano mu sporo uwagi, publi-
kowano również jego listy w opracowaniu zarówno Zofii Szmydtowej, jak i Stani-
sława Pigonia. Zresztą z podobną intencją – wskazania czy raczej skonstruowania 
światopoglądowych sprzymierzeńców – w poprzednim roku złożono numer o twór-
czości Stanisława Wyspiańskiego (przy okazji 25 rocznicy śmierci), a w kolejnych 
miesiącach 1933 roku niemało pisano o Janie III Sobieskim (w związku z 250-leciem 
odsieczy wiedeńskiej przypadającym 16 IX).

Tydzień po ukazaniu się numeru Norwidowskiego w jednej ze stałych rubryk 
periodyku, zatytułowanej Na marginesie, pojawił się następujący anonimowy ko-
mentarz:

Wśród ogółu prasy w Polsce, w sposób mniej lub więcej uroczysty czczącej Norwida w pięćdziesię-
ciolecie Jego zgonu, wyróżniły się „Wiadomości Literackie”, które o rocznicy norwidowskiej nie zamie-
ściły dosłownie nawet jednego zdania. Jakoś zapomniano o tym zupełnie, wśród nawału spraw aktual-
nych, jak propaganda spędzania płodu, homoseksualizmu, walki z Hitlerem... Nikt nie pomyślał jakoś, 
ot, zdarza się, roztargnienie... A to brzydko tak nie umieć odwdzięczyć się poecie za jego piękny wiersz 
Żydowie polscy... 12

Wskazując na ten wiersz, redakcja tygodnika sygnalizowała, być może, że nie za-
mierza ignorować tekstu Norwida, który stał się wyrazem poglądów potencjalnie 
niewygodnych dla środowiska polskich nacjonalistów, ale zarazem zdawała się 
sugerować, że tytułowi bohaterowie utworu (czy też ich potomkowie) nie zasłużyli 
na owo, najwyraźniej przedwczesne, uznanie poety. Znamienne przy tym, że auto-
rzy rocznicowego numeru „Myśli Narodowej” wyjątkowo oszczędnie odnosili się do 
wątków żydowskich w twórczości Norwida, jakby w obawie, że bardziej szczegółowe 
dociekania wymagałyby uwzględnienia niuansów, w konsekwencji zaś uzgodnienia 
bądź ukrycia rozbieżności między poglądami poety a antysemickim programem 
ideologów pisma. Możliwe, że dlatego jedyna wzmianka na ten temat pojawiła się 
w artykule o Quidamie – falkowski tłumacząc, z czego wynikało zainteresowanie 
autora poematu starożytnością i jaką rolę odgrywało w utworze, wyzyskując ste-
reotyp i zarazem nawiązując do słów Norwida z jego przytoczonego wcześniej listu 
do Marii Trębickiej, pisał: „sztuka grecka i jędrne prawodawstwo rzymskie, i okrut-
na żarliwość żydowska w wierze, połączona z chytrością zawodowych przekupniów – 
oto jest mleko macierzyńskie naszej cywilizacji” 13. Zasadniczo, z uwagi na walory 
perswazyjne, za korzystniejsze mogły być uznawane właśnie takie, mniej zobowią-
zujące odwołania, niewymagające objaśnień, a łatwo poddające się instrumentali-
zacji. Podobnie trzy tygodnie później, Jan Rembieliński, komentując na łamach 
pisma toczący się w maju 1933 proces przeciw członkom Obozu Wielkiej Polski – 
inicjatorom antysemickich zamieszek w Radziłowie (doszło do nich 23 III 1933 14), 
nawiązał do zacytowanego w norwidowskim numerze „Myśli Narodowej” fragmen-
tu poematu A Dorio ad Phrygium, w którym mowa o niemalże odwiecznej obecności 
Żydów na polskiej wsi. Dalece zniekształcając znaczenie owych słów, publicysta 

12 ***, „Myśl Narodowa” 1933, nr 24, s. 15. 
13 Z. f a l k o w s k i, O poemacie „Quidam”. Jw., nr 23, s. 4. Zob. C. N o r w i d, list do M. Trębickiej, 

z maja 1854. W: Pisma wszystkie, t. 8: Listy 1839–1861, s. 213.
14 Zob. M. T r y c z y k, Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów. Warszawa 2015, s. 168.
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przekonywał, że obserwacje poety tłumaczą, dlaczego wszelkie (także nacechowane 
przemocą) działania zmierzające do usunięcia tej społeczności z życia gospodarcze-
go w Polsce zasługują na poparcie i podziw 15.

Tymczasem redakcja „Wiadomości Literackich” nie zareagowała na wspomnia-
ną zaczepkę; być może uznano, że, podobnie jak inne tego rodzaju prowokacje, 
należy ją zignorować. Za to dokładnie tego samego dnia, gdy w „Myśli Narodowej” 
pismu Mieczysława Grydzewskiego zarzucano rzekome zaniedbania, czyli 28 V, 
„Nasz Przegląd” opublikował pokaźny, jak na normy owego dziennika, artykuł 
Maksymiliana Boruchowicza (znanego później jako Michał Borwicz) Cyprian Norwid 
(w 50-tą rocznicę śmierci). Krytyk, kreśląc portret niekoniecznie wyłącznie okolicz-
nościowy, skupił się na oryginalności stylu poetyckiego i koncepcji sztuki swojego 
bohatera oraz na intelektualnym wymiarze jego poszukiwań artystycznych, zrezy-
gnował zaś z jakichkolwiek odniesień do zapatrywań autora Vade-mecum na rela-
cje polsko-żydowskie. Obok tekstu umieszczono jednak wiersz Żydowie polscy, na 
prawach sygnału, który – sugerowano, być może – nie wymaga komentarza 16. 
Dopiero niewiele ponad dwa miesięce później – 6 VIII – w „Naszym Przeglądzie” 
ukazał się artykuł Jehudy Warszawiaka, zatytułowany Kamil Cyprian Norwid a Ży-
dzi, w punkcie wyjścia aluzyjnie polemiczny wobec wymowy rocznicowego numeru 
„Myśli Narodowej”: 

stało się poniekąd misją tradycyjną u fachowców literackich z obozu endecji, aby zawsze gdy Polska 
obchodzi rocznicę śmierci czy jubileusz swych wielkich synów – wykazać, że należą lub, gdyby żyli, 
należeliby do obozu endeckiego 17. 

W dalszej części niezbyt długiego tekstu autor starał się odzyskać Norwida dla 
swojego środowiska, mianując go w tym względzie „spadkobiercą” Adama Mickie-
wicza i formułując argumenty – słabo jednak udokumentowane odniesieniami do 
konkretnych tekstów – mające potwierdzić ową tezę. Co najciekawsze, publicysta 
bez większych zastrzeżeń przyjął krytykę Norwida wymierzoną w Żydów, uznając 
ją za przejaw troski o ich nadwątlone życie duchowe. Prawdopodobnie w taki spo-
sób próbował wypracować kompromis, pozwalający przedstawiać poetę jako sprzy-
mierzeńca społeczności żydowskiej w Polsce 18. Ta, do pewnego stopnia, interwen-

15 J. R e m b i e l i ń s k i, Na widowni. „Myśl Narodowa” 1933, nr 26, s. 10. 
16 M. B o r u c h o w i c z, Cyprian Norwid (w 50-tą rocznicę śmierci). „Nasz Przegląd” 1933, nr z 28 V, 

s. 12. 
17 J. W a r s z a w i a k, Kamil Cyprian Norwid a Żydzi. Jw., nr z 6 VII, s. 10. Warto odnotować, że 

podobnie o zawłaszczaniu Norwida przez środowisko nacjonalistyczne pisano na łamach „Drogi”, 
zarówno w artykułach zamieszczonych w poświęconym poecie monograficznym numerze opub-
likowanym w 1933 roku, jak i parę miesięcy później – w felietonie W. K u b a c k i e g o  Po jubileuszu 
Norwida („Droga” 1934, nr 7/8). Zob. K a m i ń s k i, op. cit., s. 39–40.

18 Warto podkreślić, że wspomniany artykuł stanowi część szerszej strategii redakcji prosyjonistycz-
nego dziennika, na którego łamach bardzo często ukazywały się teksty prezentujące polskich pi-
sarzy – XIX-wiecznych i współczesnych – ich związki z kulturą żydowską oraz refleksje na temat 
relacji z tą społecznością. Także w ten sposób upominano się o równość obywatelską. Ponadto – 
twierdzi znawczyni „Naszego Przeglądu”, M. S z a b ł o w s k a - Z a r e m b a  (O polsko-żydowskich 
kontaktach literackich na łamach „Naszego Przeglądu” w latach 1918–1939. W zb.: Naruszone 
granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku. 
Red. M. S z a b ł o w s k a - Z a r e m b a, B. W a l ę c i u k - D e j n e k a. Lublin 2013, s. 228–229) – 
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cyjna publikacja nie była pierwszą wypowiedzią na łamach pisma poświęconą owym 
kwestiom. Kilka lat wcześniej ukazał się krótki, niezbyt udany – zarówno koncep-
cyjnie, jak i retorycznie – szkic Jakuba Cungego, który „pierwiastek żydowski” 
w twórczości Norwida, zapowiedziany w tytule tekstu, sprowadził do wyliczenia 
przykładów paru motywów zaczerpniętych przez poetę z Biblii hebrajskiej 19. Zresz-
tą również wywód Warszawiaka opierał się częściowo na podobnych przesłankach. 

Ostatecznie to właśnie tekst Warszawiaka spotkał się z odpowiedzią w „Wiado-
mościach Literackich”, ogłoszoną zresztą dość późno, bo dopiero 10 IX w artykule 
M. H. Piątkowskiego Norwid a Żydzi. Dyskutując z publicystą „Naszego Przeglądu”, 
krytyk pośrednio odniósł się też do działań redakcji „Myśli Narodowej”, dowodząc, 
że jego metoda, polegająca na wyrywaniu pojedynczych fraz z kontekstu, głównie 
z Promethidiona, jest nie mniej tendencyjna niż zabiegi stosowane przez autorów 
czasopism „narodowych”. W zasadzie przekonująco zakwestionował wszystkie 
ustalenia oponenta. Sam zaś, sondując ten problem, doszukiwał się mniej jedno-
znacznych motywacji poety:

Jeśli tedy Norwid tu i ówdzie odzywał się z sympatią o Żydach, to nie dlatego, że się odzywał o Ży-
dach, lecz że się odzywał – chrześcijanin. Z czego nie wynika, aby poeta miał ustosunkowywać się po-
zytywnie do dorobku kulturalnego Żydów 20.

Dość nieoczekiwane posunięcie Piątkowskiego, który postanowił nie zwracać się 
bezpośrednio do zawłaszczających Norwida środowisk nacjonalistycznych i sympa-
tyków Stronnictwa Narodowego, lecz polemizować z publicystami zapewne bliższy-
mi sobie światopoglądowo, również instrumentalizującymi twórczość poety, dema-
skuje fiasko starań obu stron sporu. Wynika ono, oczywiście, stąd, że nie o autora 
Vade-mecum chodziło dyskutantom, lecz o kapitał symboliczny, jaki wniósłby on, 
stając się ich patronem. Jednak ponieważ kategorie, którymi operował Norwid, nie 
pasowały do doraźnych ujęć zorientowanych na płytkie aktualizowanie, publicyści 
zdradzali pewną bezradność wobec jego tekstów, o czym najdobitniej świadczy sto-
sunek do wiersza Żydowie polscy, przez jednych i drugich wymienianego, ale prak-
tycznie pozostawianego bez komentarza (pisał Warszawiak – co zresztą ironicznie 
podchwycił Piątkowski – że „wprost brak mu áNorwidowi – przyp. M. H. P.ñ słów, 
aby wyrazić waleczność i wytrzymałość á? – przyp. M. H. P.ñ Żydów”). Zapropono-
wane przez Piątkowskiego krytyczne ujęcie tych problemów wskazuje na zaprzepasz-
czony potencjał dyskusji, która mogłaby przecież skłonić do namysłu nad podło- 
żem kulturowym ówczesnych antagonizmów, a która wyczerpała się wraz z ustaniem 
okolicznościowych publikacji i nie doczekała się żadnego rozstrzygnięcia.

Śladów, wprawdzie niezbyt wyraźnych, podobnej refleksji można jeszcze do-
szukać się w obszernej rozprawie Juliusza feldhorna „Pomnik strzaskany”. (Moty-
wy żydowskie w twórczości Cypriana Norwida), opublikowanej w podwójnym letnim 
numerze „Miesięcznika Żydowskiego”, więc niemal w tym samym czasie, gdy uka-

w latach trzydziestych „dla redaktorów dziennika ważki stał się fakt badania opinii polskich śro-
dowisk twórczych, gdyż ich zdanie było papierkiem lakmusowym ówczesnej sytuacji”.

19 J. C u n g e, Pierwiastek żydowski w twórczości C. Norwida. 1888–1928. „Nasz Przegląd” 1927, 
nr z 11 XII, s. 6.

20 M. H. P i ą t k o w s k i, Norwid a Żydzi. „Wiadomości Literackie” 1933, nr 39. Na stronie: http://
retropress.pl/wiadomosci-literackie/norwid-a-zydzi (data dostępu: 11 I 2021).
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zał się szkic Piątkowskiego. We wstępie autor, jak poprzednicy, nie wymieniając 
poszczególnych tytułów, wspomniał o praktyce zawłaszczania poety przez prasę 
codzienną. Ale mimo że deklarował zamiar przeprowadzenia wyważonej, obiektyw-
nej analizy wątków, które nazwał „żydoznawczymi”, również nie uniknął miejscami 
stronniczej prezentacji problemu, tyle że nie opartej już na kilku przykładach, lecz 
osadzonej w generalnie rzetelnej interpretacji większej partii materiału. Do takich 
odstępstw należy choćby treść adnotacji dodanej na końcu artykułu, aluzyjnie 
polemicznej, być może, wobec publikacji Piątkowskiego w „Wiadomościach Literac-
kich” (niewykluczone bowiem, że „Miesięcznik Żydowski” z tą rozprawą ukazał się 
nieco później, niż sugerowałaby numeracja pisma) – chodzi o stwierdzenie krytyka, 
jakoby ostatnia w twórczości Norwida wypowiedź na temat Żydów, czyli nowela „Ad 
leones!”, była reprezentatywna dla jego ujęcia owych kwestii 21. feldhorn, nie przy-
stając na taką diagnozę, chciał – zdaje się – uniknąć formułowania nazbyt krytycz-
nego wygłosu swojego wywodu i przede wszystkim nie doprowadzać do ujedno-
znacznienia poglądów poety; za ich syntezę uznał wiersz Żydowie polscy, do któ-
rego w zakończeniu artykułu odniósł wszystkie wyszczególnione w swej rozprawie 
aspekty omawianego problemu: 

Cześć historyka dla dziejów biblijnych, entuzjazm wieszcza dla postaci Mojżesza i Proroków, za-
strzeżenia wierzącego katolika, mistyka i historiozofa, filozoficzne zamyślenie nad losem najstarszego 
w Europie narodu. Wszystko to splata się w jeden patetyczny węzeł myśli i uczuć, z których tryska 
objawienie, ogromny, łukiem tęczy nad wiekami rozpostarty symbol: 

Tragedia Izraela znajdzie „oczyszczenie” w tragedii Polski 22.

Czytając ten fragment, nawet przez pryzmat krytycznej lektury wiersza, można 
uznać, iż autor artykułu postawił trafną diagnozę, nie potrafił jednak (albo nie 
chciał?) zmierzyć się z konsekwencjami swojego rozpoznania – prawdopodob- 
nie dlatego wybiórczo przytaczał i komentował urywki utworu, by nie dopowiadać, 
że wizja relacji społecznych, którą konstruuje Norwid, ma charakter hierarchiczny, 
została narzucona jednej grupie przez drugą. Co Piątkowski, omawiając wiersz, 
stwierdza wprost: „tylko chrzest był, według Norwida, jednym istotnym sposobem 
uobywatelnienia Żydów” 23. Krytyk, nie mając w twórczość Norwida (wówczas wciąż 
jeszcze znaną połowicznie) takiego wglądu, jaki posiadają jej współcześni badacze, 

21 Z kolei M. I n g l o t  (Nad artykułem Cypriana Norwida „»Żydy« i mechesy”. W: Drogami pielgrzyma. 
Studia i artykuły o twórczości „Czwartego wieszcza”. Lublin 2007, s. 277–292) twierdzi, że punk-
tem dojścia poglądów Norwida w tej kwestii był tekst z 1882 roku „Żydy” i mechesy, pomyślany 
jako artykuł prasowy, a napisany w reakcji na pogromy, do jakich dochodziło wówczas w Rosji. 
Badacz podkreślał, że w omawianym szkicu poeta korygował swoje wcześniejsze wypowiedzi, 
w których powtarzał szkodliwe antysemickie przesądy na temat mordu rytualnego, a rzeczownika 
„Żyd” używał głównie w znaczeniu pejoratywnym, w tym tekście natomiast odnosił się krytycznie 
do owego zwyczaju językowego, przy czym twierdził, że to sami Żydzi powinni wpłynąć na zmianę 
uzusu – „wybrzmienie właściwe nadać i utrzymać izraelskiemu-imieniowi” (C. N o r w i d, „Żydy” 
i mechesy. W: Pisma wszystkie, t. 6: Proza, s. 648). Niemniej i tu Norwid podtrzymywał swoje 
przekonania – stanowiące sedno jego zapatrywań na tę kwestię – o potrzebie nawrócenia Żydów 
na katolicyzm. 

22 J. f e l d h o r n, „…Pomnik strzaskany”. (Motywy żydowskie w twórczości Cypriana Norwida). 
„Miesięcznik Żydowski” 1933, nr 7/8, s. 25–26.

23 P i ą t k o w s k i, op. cit.
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doszedł do podobnych wniosków jak Leociak. Obydwaj też zwrócili uwagę na wy-
jątkową na tle innych wypowiedzi poety tonację wiersza Żydowie polscy, podykto-
waną przez wzruszenia patriotyczno-religijne 24, przysłaniające uprzedzenia autora, 
który jednak nie zmienił swoich przekonań. Leociak przypomina, że ten utwór nie 
był zresztą odosobnioną reakcją na warszawskie manifestacje w roku 1861 z udzia-
łem Żydów (kilka anonimowych tekstów odnoszących się do tamtych zajść odno-
towuje Jan Winczakiewicz w antologii Izrael w poezji polskiej 25). Nadto badacz 
podkreśla, że w jednym z listów Norwid przywoływał inną, mniej patetyczną scenę 
z wydarzeń z 8 IV, wokół których osnuł swój wiersz:

Na jarmark poczet artylerii prowadzono i pluton piechoty; Żydowie w czamarach czarnych po 
drodze pytają: „Gdzie armaty wiodą, bo jeżeli na jarmark, to oni i tu kupić je gotowi”. 

W Warszawie w pełnych zebraniach na pół widnych, bo w publicznej kawiarni, Żydowie polscy 
wołają tam i owdzie: „Ile kosztować by mogła Cytadela? – jeśli około piętnaście milionów, to dobrze – dać 
możemy” 26.

Poza narzucającym się kontrastem między anegdotyczną opowieścią a przypo-
wieścią (odpowiednio i wyraźnie przyporządkowanymi do sfer profanum oraz sacrum 
w spektrum postaw patriotycznych 27) rzecz również w tym, że autor wybrał epizod, 
który miałby zaświadczać o potrzebie, jeśli nie wymogu, budowania solidarności 
opartej na zacieraniu różnic, na postępującej homogenizacji wyznaniowej. Słusznie 
podkreślał Piątkowski, iż w utworze od politycznych zdecydowanie ważniejsze są 
treści religijne. Do tych diagnoz Leociak dopowiada, że dziś – w świetle ustaleń 
Soboru Watykańskiego II – propozycja Norwida okazuje się anachroniczna, nie-
zgodna z nauczaniem Kościoła 28. Czy wobec tego należy uznać omawiany wiersz 
wyłącznie za literacki dokument tamtych czasów, poprzestać na lekturze przez 
pryzmat XIX-wiecznych realiów i kategorii? Czy można jednak – wziąwszy w nawias 
kwestie niezgodności z aktualną doktryną – czytać ten utwór, w szerszej perspek-
tywie, jako paradygmatyczny dla pewnego sposobu określania relacji polsko-ży-
dowskich (na płaszczyźnie kulturowej nierzadko utożsamianych zresztą z relacjami 
katolicko-żydowskimi)? Wiązałoby się to zarazem ze wznowieniem, jak i przekiero-
waniem dyskusji z 1933 roku poza wyłącznie doraźne rozpoznania.

Proponuję na koniec rozważenie kilku przesłanek przemawiających za obraniem 
takiego – uniwersalizującego nieco wymowę wiersza – trybu lektury. Trzeba od razu 
zastrzec, że ujęcie to respektuje kontekst historyczny, a głównie społeczno-kultu-
rowy, w jakim utwór powstał, ale stara się wydobyć wpisane w niego, wówczas 
niekoniecznie rozpoznawane czy problematyzowane, właściwe dla relacji polsko-

24 Zob. A. B r z e g - P i s k o z u b, Zmierzch romantyzmu. Zarys poezyi powstania styczniowego. Lwów 
1913, s. 61–64. – Z. S t e f a n o w s k a, Spór o powstanie. W: Strona romantyków. Studia o Norwi-
dzie. Lublin 1993. 

25 Izrael w poezji polskiej. Zebrał J. W i n c z a k i e w i c z. Paryż 1958, s. 101–105. Zob. J. D e t k a, 
Żyd. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. B a c h ó r z, A. K o w a l c z y k o w a. 
Wrocław 1991.

26 C. N o r w i d, list do A. Jełowickiego, z końca października 1861. W: Listy 1839–1861, s. 452.
27 Zob. L e o c i a k, op. cit., s. 39.
28 Ibidem, s. 42–45.
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-żydowskich dychotomie oraz napięcia, które trwale ciążą na rodzimym imaginarium, 
choć bywają na różną skalę uruchamiane bądź wyciszane.

Przede wszystkim zaryzykowałabym tezę, że Norwid poniekąd przechwycił do-
świadczenie Żydów. Przejął zdarzenie, niewątpliwie mające wielki potencjał sym-
boliczny dla jego uczestników, i je zreinterpretował, jeśli nie sformatował, wedle 
własnej koncepcji historiozoficznej. Za sprawą częściowej transpozycji manifestacji 
warszawskiej na realia biblijne poeta dokonał swoistej nobilitacji współczesnych 
mu Żydów, utrzymując zarazem dystans wobec nich jako nie do końca rzeczywi-
stych, raczej mitycznych figur 29, nie zrezygnował więc z podkreślania ich obcości, 
różnicy, która podlega tu – subtelniejszemu wprawdzie niż w innych wypowiedziach – 
wartościowaniu. Odbija się w tym wierszu dialektyka (dawnej) świetności, wielko-
ści i (współczesnej) małości, właściwa dla Norwidowskiej refleksji na temat Żydów 30. 
Uznaniu zaś dla ich zaangażowania we wspólne wyzwoleńcze działania towarzyszy 
jednak przekonanie o własnej – Polaków – wyższości, o głębszym wtajemniczeniu 
w sens dziejów. Zgodnie z takim podejściem inkluzyjny gest, w utworze tożsamy 
z ustępstwem, winien wychodzić od grupy mniejszościowej – aspirującej.

Trudno nie zauważyć, że cały tekst oparty jest na silnie eksponowanej i do 
końca nieprzezwyciężonej opozycji my–oni 31, nie osłabia jej bynajmniej tytułowa 
fraza, zresztą głęboko przyswojona w warstwie frazeologicznej języka polskiego. 
Norwidowska formuła „Żydowie polscy” zwraca najpierw uwagę niespotykaną dziś 
formą mianownika liczby mnogiej rzeczownika „Żyd”, ale nie ona wydaje się klu-
czowa, wszak w polszczyźnie XIX wieku uchodziła za neutralną, jako podstawową 
(w stosunku do współczesnej „Żydzi”) notuje ją słownik Samuela Bogumiła Linde-
go 32 oraz wydany w 1861 roku „słownik wileński” 33, Norwid zresztą posługiwał się 
nią wielokrotnie. Warto natomiast zastanowić się nad całą kolokacją, która zdaje 
się w wierszu wynikać ze szczególnych uwarunkowań (co dodatkowo potwierdza 
wyeksponowana data roczna), tzn. tytułowi bohaterowie musieli udowodnić, że 
zasłużyli na owo miano. Więcej, sugeruje się, że dla niego powinni wyrzec się swo-
jej tożsamości – w imię tego, co reprezentuje i oferuje im krzyż (zgodnie zresztą ze 

29 O pewnej enigmatyczności tych obrazów świadczy polemika A. Sandauera z komentarzem J. W. G o-
m u l i c k i e g o  do wiersza Żydowie polscy, zamieszczonym w Dodatku krytycznym, opublikowanym 
jako tom 2 opracowanej przez niego edycji Dzieł zebranych (C. N o r w i d, Wiersze. Cz. 2. Warsza-
wa 1965, s. 620). Wprawdzie niektóre z uwag krytyka zdają się uzasadnione, zwłaszcza odnoszące 
się do zbyt jednoznacznej, wręcz parabolicznej wykładni wersów: „Jak Agar synowie – przez kraju 
istotę / Jak Sary synowie – przez ojców robotę”, uważanych przez edytora za „aluzję do narodu 
polskiego rozbitego na emigrację i na tych, którzy pozostali w kraju” (A. S a n d a u e r, Norwid 
o Żydach polskich. „Literatura” 1978, nr 2, s. 11). Zastanawiające i niejasne są jednak intencje 
związane z powstaniem tej polemiki, jako że została ona ogłoszona 7 lat po publikacji w 1971 roku 
Pism wszystkich poety, gdzie wydawca nie powtórzył już owych budzących wątpliwości objaśnień. 

30 Zob. L e o c i a k, op. cit., s. 45.
31 Interesująca w tym kontekście i symptomatyczna dla pewnego typu lektury wiersza wydaje się 

obserwacja Z. Ł a p i ń s k i e g o  (Norwid. Wyd. 2. Kraków 1984, s. 40), który zwraca uwagę na 
wyraźnie obecny w utworze podmiot zbiorowy – „my”, i objaśnia: „to znaczy ci wszyscy Polacy, 
którzy przyłączają się do poetyckiego hołdu złożonego współmieszkańcom swej ziemi”. Przy czym 
jednocześnie badacz nie dostrzega, że tak ukonstytuowana wspólnota nadal sytuuje się – wprawdzie 
nie wrogo, lecz z dystansem – w opozycji do Żydów jako „nie-naszych”, innych, „onych”. 

32 S. B. L i n d e, Słownik języka polskiego. T. 6: U–Z. Warszawa 1816, s. 1066.
33 Słownik języka polskiego. Wydany staraniem M. O r g e l b r a n d a. T. 2. Wilno 1861, s. 2277.
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wspomnianą w tekście tradycją I Rzeczypospolitej – nadawania szlachectwa kon-
wertytom). I nawet jeśli krzyż byłby tu wyłącznie symbolem kulturowym, a nie 
znakiem wiary, to nie jest on symbolem wspólnie uzgodnionym, lecz raczej symbo-
lem dostosowania się, asymilacji, która po raz kolejny okazuje się konceptem bu-
dzącym wątpliwości, o znamionach kolonizatorskich. Co ciekawe, wynika stąd, że 
przywołane w wierszu imię Mojżesza, wspólnego proroka, nie wystarczyło w poten-
cjalnie analogicznej jak krzyż funkcji jednoczącej. W dalszej perspektywie utwór 
uświadamia też pewną znamienną wieloznaczną asymetrię między frazami „Polak-
-katolik” a „Żyd polski” (gramatycznie i metaforycznie rzecz ujmując: między rela-
cją współrzędności a podrzędności; co oczywiście, w wariancie nieopresyjnym, może 
również skutkować bardziej swobodnym rozumieniem przynależności).

W 1989 roku we wstępie do katalogu krakowskiej wystawy „Żydzi – polscy” jej 
kurator, tłumacząc, z czego wynika nietypowy kształt tytułu ekspozycji, odwoływał 
się do formuły Norwida, powtórzonej ponad 80 lat później przez Juliana Tuwima, 
zastrzegając, że od ich czasów zmieniło się wiele –

dziś już nie możemy powtórzyć w tytule użytej przez nich nazwy grupy mniejszościowej. To przede 
wszystkim Żydzi. Ale ich własny los na tej ziemi należy także do losu narodu polskiego. W tytule po-
winny zabrzmieć oba te wyrazy, ale zamiast wymawiać je jednym tchem, zawiesimy go pomiędzy nimi. 
A więc: „Żydzi – polscy” 34. 

To rozszczelnienie, wytrącające z nawyków percepcyjnych, przeciwdziałające 
bezrefleksyjnym automatyzmom, zapisane zresztą za pomocą zabiegu kojarzącego 
się z Norwidowską interpunkcją, dziś wydaje się równie, jeśli nie bardziej, zasadne. 
Rzecz jasna, nie chodzi o to, by w następstwie zrezygnować z posługiwania się tą 
opisową formułą (i analogicznymi, jak „Żydzi niemieccy” lub „Żydzi węgierscy”), 
powszechnie zresztą występującą (także w nazwach własnych, choćby Muzeum 
Historii Żydów Polskich), warto jednak zastanawiać się, jakie zobowiązania i na 
kogo może ona nakładać. Innymi słowy, czy w przypadku niektórych użyć tej frazy 
zawarty w niej przymiotnik dzierżawczy nie pociąga za sobą konieczności zapłace-
nia zbyt wysokiej ceny za udział w polskości?

Tę kwestię podniosła na swój sposób Zofia Trojanowiczowa, autorka interpre-
tacji wiersza Norwida opracowanej z myślą o uczniach i uczennicach szkół średnich. 
Kreśląc przykładowy scenariusz lekcji poświęconej temu utworowi, literaturoznaw-
czyni proponuje – jak zastrzega – kontrowersyjne zestawienie go z Campo di Fiori 
Czesława Miłosza. Sugeruje, że późniejszy wiersz z obrazem Żydów „ginących, 
samotnych” 35 w 1943 roku w Warszawie poniekąd weryfikuje przesłanie utworu 
Norwida – Trojanowiczowa chciałaby w tym kontekście rozważyć przede wszystkim 
koncepcję „dziejów jako testamentu”, pyta o związek między postępowaniem zbio-
rowości a jej tradycją 36. Uczona nie dopowiada wszelako, czy wobec tego „biedni 

34 M. R. [M. R o s t w o r o w s k i], Wstęp. W: Żydzi – polscy. Czerwiec – sierpień 1989. Wystawę i kat. 
przygot. D. D e c  [i in.]. Zarys historii Żydów polskich napisali M. H o r n, J. T o m a s z e w s k i. 
Kraków br., s. 7.

35 Cz. M i ł o s z, Campo di Fiori. W: Wiersze wszystkie. Kraków 2011, s. 193.
36 Z. T r o j a n o w i c z o w a, „Dzieje są jako testament”. Wiersz „Żydowie polscy. 1861” C. K. Norwida. 

W zb.: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Materiały do kształcenia literackiego w szkole 
średniej. Red. T. P a t r z a ł e k. Wrocław 1992, s. 231.
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chrześcijanie” (z innego wiersza Miłosza) sprzeniewierzają się wizji XIX-wiecznego 
poety, czy, przeciwnie, ich postawa jest – pośrednio – dalekim skutkiem warunku, 
jaki w utworze Norwida został narzucony Żydom 37. Równie interesujące jednak 
(i może jeszcze bardziej kontrowersyjne) byłoby zastanowienie się, czy wiersz Nor-
wida nie weryfikuje w nieco innym sensie wiersza Miłosza, a szerzej: sposobów 
ukazywania Żydów, w literaturze polskiej w ciągu ostatnich dwóch stuleci nierzad-
ko obsadzanych w schematycznych rolach (niekoniecznie nacechowanych nega-
tywnie); po Zagładzie należy do nich również obok patrioty – rola ofiary. 

Wybrzmiewa to w przytoczonych na samym początku słowach Norwida o Panu 
Tadeuszu; oczywiście, słychać w tym fragmencie – świadectwie trzeźwej obserwa-
cji – spiętrzoną ironię wymierzoną przeciw retoryce wypowiedzi obwołujących poemat 
Mickiewicza epopeją narodową 38: nie dość bowiem – punktuje autor Vade-mecum  – 
że w utworze o rzekomo takich ambicjach dałoby się dopatrzeć zaledwie jednej 
poważnej postaci, to w dodatku nie jest ona Polakiem, lecz Żydem. Ale nawet 
uwzględniając dystans wpisany w ten komentarz, można przyjąć, że nazywając 
Jankiela „figurą”, Norwid mimochodem zdiagnozował na dziesięciolecia pozycję 
Żydów w polskim zbiorowym imaginarium. Tak też rzecz ma się z wierszem Żydowie 
polscy: z pewnością nie jest to utwór konfrontacyjny, wypadałoby raczej uznać go 
za tekst koncyliacyjny, ale nadal nie narusza on status quo. I chyba na tym polega 
fenomen – tudzież problem – jego aktualności.

Sztandary [KKK]

Norwid pisał w jednym z listów: 

Jesteśmy żadnym s p o ł e c z e ń s t w e m. 
Jesteśmy wielkim s z t a n d a r e m  n a r o d o w y m 39. 

Dzisiaj, 200 lat od narodzin autora tych bezlitośnie prawdziwych słów, jesteśmy 
jeszcze bardziej „żadnym społeczeństwem” i jeszcze większym „sztandarem naro-
dowym”.

Sztandarem narodowym, czyli czym? Wyobrażenie narodu ma charakter su-
biektywny i mglisty. Do XIX wieku obywano się bez tego pojęcia w wyobraźni zbio-
rowej. W lipcu 1946, po pogromie kieleckim, Julian Tuwim, autor Rzeczy czarnole-
skiej (wywodzący istotną linię poezji polskiej od Jana Kochanowskiego, przez Nor-
wida), który niecały miesiąc wcześniej wrócił do Polski z wojennej tułaczki, pisał 
gorzko: „To, co się parę dni temu stało w Kielcach, jest zgrozą, hańbą, podłością, 
niezmytą brudną plamą na obliczu narodu (tj. czegoś niekonkretnego, ślepego, 
niewiadomego)” 40.

37 Co ciekawe, podobne intuicje wyprowadzone z lektury wiersza Norwida pojawiają się w poemacie 
W. W i r p s z y  Mury (w: Cząstkowa próba o człowieku i inne wiersze. Mikołów 2005, s. 25): „Po-
ważny narodzie, powiedziano o / Żydach w poezji, a potem wewnątrz / Buchnęła powaga śmierci”. 

38 Warto odnotować, że pewne aspekty Norwidowskiej krytyki Pana Tadeusza komentował na łamach 
„Wiadomości Literackich” H. P i ą t k o w s k i  (O „dodatniość sił nieustanną”. Norwid o „Panu Ta-
deuszu”. Trzy listy poety z r. 1866. „Wiadomości Literackie” 1925, nr 29. Na stronie: http://re- 
tropress.pl/wiadomosci-literackie/o-dodatniosc-sil-nieustannanorwid-o-panu-tadeuszu ádata 
dostępu: 15 II 2021ñ).

39  C. N o r w i d, list do M. z Dziekońskich Zalewskiej, z 14 XI 1862. W: Listy 1862–1872, s. 63. 
40 J. T u w i m, list do I. Tuwim, z 7 VII 1946. W: Nowa Polska w oczach poety. Po powrocie Juliana 
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Michał Landy (1844–1861), ten, którego trzeba liczyć do rzeszy nazywanej 
„Żydowie polscy”, był synem kupca drzewnego, Henryka, uczniem warszawskiej 
Szkoły Rabinów oraz tamtejszego gimnazjum realnego, pasjonował się historią 
Polski 41; 8 IV 1861 wziął udział w akcie symbolicznego zbratania polsko-żydow-
skiego przy grobie Antoniego Eisenbauma 42, a następnie w manifestacji związanej 
z pogrzebem sybiraka, Ksawerego Stobnickiego. Landy chwycił na chwilę krzyż 
(krzyż to symbol, jak sztandar nim jest), podjął go od innego upadającego demon-
stranta, kapucyna, trafionego kulą przez wojska carskie – i zginął na Placu Zam-
kowym w Warszawie. Zdołał „bezbronne, jak Dawid, wyciągnąć ramiona!”. Raniony, 
zmarł następnego dnia rano. Rodzina odzyskała ciało i pochowała bohatera na 
cmentarzu żydowskim. Stał się Michał Landy symbolem polsko-żydowskiej solidar-
ności przed powstaniem styczniowym 43. 

Gest Landego to gest obywatela kraju nad Wisłą, który dla niego – niezależnie 
od rozbiorów i aktualnej nazwy, nadanej przez zaborcę – jest Polską. Żydowie polscy 
ginęli w Katyniu. Ginęli podczas powstania warszawskiego. Lecz ginęli także w po-
gromach międzywojnia, potem w Jedwabnem i innych miastach śmierci 44, i osa-
motnieni – podczas powstania kwietniowego, w getcie warszawskim, w 1943 roku.

To gest wolnego i myślącego człowieka. Krzyż nie był symbolem jego wiary, ale 
(w tym momencie) umownym znakiem jego polskości. Tuwim marzył, według tej 
samej logiki, o żółtej łacie – po Szoa – jako odznaczeniu rangi Virtuti Militari. Takie 
marzenia, marzenia obywatelskie, mające za podstawę bezinteresowną szlachetność, 
takie marzenia prawie nigdy się nie spełniają.

Co symptomatyczne, o sytuacji z roku 1861 wspomina Konstanty Gebert w roz-
mowie z Julią Popławską, zatytułowanej Mogliśmy być razem 45. Stwierdza on  
m.in., że między ideałami Bundu a ideałami pierwszej „Solidarności” nie istniała 
wielka różnica oraz że Marek Edelman był tutaj „osobistym spinaczem” 46. Publicy-

Tuwima z emigracji. Wyjątki z niepublikowanych listów do siostry. „Problemy” 1964, nr 7, s. 390. 
(Publikacja poprzedzona krótkim wstępem I. Tuwim.)

41 Wszystkie informacje za: R. Ż e b r o w s k i, Landy Michał. Hasło w: Polski słownik judaistyczny. 
Dzieje, kultura, religia, ludzie. Oprac. Z. B o r z y m i ń s k a, R. Ż e b r o w s k i. T. 2. Warszawa 2003.

42 Antoni E i s e n b a u m, urodzony w Warszawie w roku 1791, zmarł tamże w roku 1852, maskil, 
pisarz, działacz społeczny i oświatowy. Wydawca pierwszego w Polsce polsko-żydowskiego czaso-
pisma „Dostrzegacz Nadwiślański” (1823–1824). Kierował warszawską Szkołą Rabinów. Zbratanie 
polsko-żydowskie przy jego grobie – 8 IV 1861 – nazywane bywa manifestacją najbardziej 
spektakularną. Zob. R. Ż e b r o w s k i, Eisenbaum Antoni. Hasło w: Polski słownik judaistyczny, 
t. 1. 

43 Rodzina Michała Landego także działała na rzecz polskiej niepodległości: brat Szoel został „wyda-
lony z Warszawy za udział w organizowaniu manifestacji patriotycznych (czerwiec 1861)”, brat 
Aleksander (pseud. Niedzielski) „walczył w powstaniu (ranny pod Radziwiłłowem, 2 VII 1863), 
zginął w Górach Świętokrzyskich”; ojciec, Henryk, „zajmował się zbieraniem funduszy na cele 
narodowe, aresztowany, uniknął jednak zesłania” (Ż e b r o w s k i, Landy Michał, sv).

44 formuła T r y c z y k a  z jego książki pod takim tytułem (op. cit.). Zob. moje omówienie tej monografii 
pt. Ściegi i fastrygi. „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3.

45 Rozmowa pochodzi z archiwum Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, została nagrana w 2009 ro- 
ku, a jej pierwodruk ukazał się w „Midraszu” (2013, nr 3).

46 Mogliśmy być razem. Z K. G e b e r t e m  rozmawia J. Popławska. Cyt. z: „Midrasz” 2019, nr 4, 
s. 43–45. Gebert prezentuje stanowisko Edelmana, który w latach osiemdziesiątych XX wieku 
przeciwstawiał się władzom PRL-u: „Nie można oddawać hołdu powstańcom z getta pod auspic-
jami tych, którzy są zaprzeczeniem tego, o co getto walczyło” (jw., s. 45).
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sta, posługujący się także pseudonimem Dawid Warszawski, przywołuje mani- 
festacje obywatelskiej solidarności polsko-żydowskiej w latach 1983 i 1988 na 
terenie byłego getta w Warszawie. Tak komentuje Gebert sytuację tuż po stanie 
wojennym (1983), a potem tę z 1988 roku: 

To było bardzo ważne dla nas, polskich Żydów. Dostaliśmy empiryczny dowód, że nie byliśmy sami. 
Myślę, że było to ważne też dla nieżydowskich Polaków: pokazanie samym sobie, jak potrafimy być 
przyzwoici i dzielni. Taka sytuacja wydobywa z ludzi, co najlepsze, a to nie może trwać długo. Weźmy 
pogrzeb poległych z 1861 roku. Pełna jedność warszawiaków przeciwko caratowi. Ale wcześniej mieliśmy 
wojnę żydowską w polskiej prasie, a później mamy rozwój nowoczesnego antysemityzmu. Podobnie 
z naszymi manifestacjami, one nie zapobiegły bujnemu rozkwitowi antysemityzmu w społeczeństwie 
niezależnym i w wolnej Polsce. Zapobiec nie mogły, ale pokazały nam, jak może być lepiej, na co nas 
stać, jeśli potrafimy się zdobyć na przyzwoitość i odwagę 47. 

Walter Benjamin nazwałby zapewne owe krótkie chwile zbiorowej solidarności 
„drobnymi rysami w ciągłej katastrofie” 48.

Dlaczego Żydowie polscy są wierszem-inicjałem? Gramatyka [KKK]

Bronka Szawara, poetka ocalała z ludobójstwa na Zamojszczyźnie, powiada: „a oni 
do lasu uciekli, nasze ludzie i Żydowie nasze” 49. I ta formuła daje do myślenia. 
Słowo „Żydowie” należy do porządku biblijnego, Norwidowego, jest pełne szacun-
ku dla „poważnego narodu”, „jak pomnika strzaskanego na Wschodzie”, ale też 
zapowiada. Wiersz Norwida Żydowie polscy zapowiada los Żydów polskich. „Żydo-
wie polscy” są jak „monarchowie polscy” – formuła tak brzmiąca podkreśla rangę, 
wskazuje na szczególną godność: królewską, Dawidową, na odrębność i mądrość. 
Koherencja rzeczownika i określającego go przymiotnika są tu ściśle respekto- 
wane. 

„Żydowie” stanowi przecież przeciwwagę dla „Żydy” 50, neutralne pozostaje sło-
wo „Żydzi”. 

Inaczej w narracji chłopki-poetki. „Żydowie nasze” to formuła wewnętrznie 
pęknięta. formuła spoza decorum. Być może, celowo, być może, nie. Szacunek 
przywiązany do rzeczownika „Żydowie”, owo podkreślenie szczególnego statusu 
ludzi i osób należących do narodu mesjańskiego, pęka w zderzeniu z przymiotni-
kową formą żeńsko-rzeczową. Ten dysonans jest sednem przyzwolenia na Zagładę 
i zdziwienia Zagładą. („Żydy nasze” byłoby koherentne; Socha z filmu W ciemności 
Agnieszki Holland krzyczy: „Moje Żydy”, gdy wychodzą ocaleni z lwowskich kana-
łów.) Żydowie nasze – (szły na rzeź jak) krowy nasze, (gwałcone były jak) kobiety 
nasze, (rzucane były główkami o mur jak) dzieci nasze. Zagłada bierze się z mę-
skiego świata zabijania (nie tylko na wojnie). Zagłada nie oszczędza kobiet, dzieci, 
zwierząt. Jest męskoosobowa. Nie dopuszcza zdrobnień ani spieszczeń (nawet 
chłopięcych): Dawidka-Żydka, Dzieciątka-Jezus, krówki z cielątkiem.

47  Ibidem.
48 „Drobne rysy w ciągłej katastrofie…” Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej. Red. 

A. Z e i d l e r - J a n i s z e w s k a. Warszawa 1993.
49 Cyt. za: A. J a n k o, Mała Zagłada. Kraków 2015, s. 130.
50 Zob. K. K u c z y ń s k a - K o s c h a n y, „Vse poèty židy”. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne 

wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych. Poznań 2013, passim.
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Między tytułem Żydowie polscy a formułą „Żydowie nasze” jest przepaść dwu 
narracji: tej toczącej się od wiersza Cypriana Norwida i tej idącej od słów Bronki 
Szawary. Obydwie formuły są prawdą o antysemityzmie: pierwsza – pogromową, 
druga – zagładową.

„Żydy parszywe”, „bić Żyda” – są tych formuł odwrotnością. Są wezwaniem do 
nienawiści.

Prywatny, europejski [KKK]

Powtórzyłam w tytule tej całostki – po części – tytuł artykułu pióra Juliusza Wik-
tora Gomulickiego Norwid – poeta europejski, opublikowanego w „Nowej Kulturze” 
w roku 1958 (nry 21 i 22, z 25 V i 1 VI) w 75 rocznicę śmierci poety.

Norwida czytać zaczęłam w siódmej klasie, w roku 1983, i czytam – nieprze-
rwanie – do dziś. (Od razu też, w tej samej klasie, zaczęłam kłócić się z moją ów-
czesną polonistką, panią Leokadią Winiarską, że Norwid jest lepszy od Mickiewicza; 
a ona powiedziała tylko: dobrze, porozmawiamy, kiedy przeczytasz całego). Więc 
czytałam. Najpierw tomik kieszonkowy, mojej Mamy. Potem duże wydania jedno-
tomowe. Później – niebieskie wydanie 5-tomowe Pism wybranych. Wreszcie – 10-to-
mowe, w płóciennej oprawie (z jedenastym tomem komentarzy), z 1971 roku 
w opracowaniu Gomulickiego. Przez wiele lat, w liceum i na studiach budziłam się 
o czwartej rano i zaczynałam dzień od głośnej lektury Norwida, wszystkich pism, 
po kolei. I od nowa. Nie ma dzisiaj innego poety, którego wyimków znałabym więcej 
na pamięć i którego słowa równie często ratowałyby mnie z życiowych i narodowych 
opresji. Nie są to nawet ci poeci, Rainer Maria Rilke i Julian Tuwim, którym po-
święciłam całe książki, ani te poetki – Anna Pogonowska i Irena Tuwim – których 
wybory wierszy przygotowałam do druku w osobnych tomach 51. To Jak Norwida 
(fragment poematu A Dorio ad Phrygium) recytowałam przed Stefanem Treuguttem 
na olimpiadzie polonistycznej w Warszawie, w kwietniu 1989 (inni Polacy siedzieli 
wtedy przy Okrągłym Stole).

Znam, oczywiście, rozprawy, znakomite, porównujące Norwida z Téophile’em 
Gautier (Macieja Żurowskiego) 52 czy z Stéphane’em Mallarmé (Piotra Śniedziew-
skiego) 53; znam studia, równie świetne, traktujące o inności Norwidowskiego ro-
mantyzmu (Zofii Stefanowskiej) 54, o starości (także kulturowej) tego poety (Krzysz-
tofa Trybusia) 55, o jego umiłowaniu Grecji (Macieja Junkierta) 56. Zdaję sobie 
sprawę, że równocześnie z francuskim vers libre powstawał ten system (czy raczej 

51 K. K u c z y ń s k a - K o s c h a n y: Rilke poetów polskich. Wyd. 2, uzup. i poszerz. Toruń 2017; Pęk-
nięcie. Łódź 2021. – A. P o g o n o w s k a, Wiersze (nie)zapomniane. Wybór, posł. K. K u c z y ń s k a -
- K o s c h a n y. Lublin 2018. – I. T u w i m, Wiersz o najważniejszym wierszu. Wybór, wprowadz. 
K. K u c z y ń s k a - K o s c h a n y. Lublin 2020. 

52  M. Ż u r o w s k i, Norwid i Gautier. W zb.: Nowe studia o Norwidzie. Red. J. W. G o m u l i c k i, 
J. Z. J a k u b o w s k i. Warszawa 1961. 

53  P. Ś n i e d z i e w s k i, Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce. 
Poznań 2008.

54 Zob. S t e f a n o w s k a, Strona romantyków. 
55 K. T r y b u ś, Stary poeta. Studia o Norwidzie. Poznań 2000.
56 M. J u n k i e r t, Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida. Poznań 2012.



ROZPRAWY I ARTYKUŁY178

styl) wersyfikacyjny, który Maria Dłuska nazwała później emocyjnym albo norwi-
dowskim.

Ale dopiero pisząc te słowa, uświadomiłam sobie tak mocno, tak jednoznacznie, 
że Norwid był pierwszym wielkim poetą europejskim, którego czytałam. Ewa Bień-
kowska twierdzi, iż sprawa Dreyfusa we francji spowodowała narodziny grupy 
ludzi, którą nazywa się intelektualistami 57. W Europie Środkowej to może raczej 
dysydenci. Tak czy inaczej, niezależni myślowo, otwarci, dobrze wykształceni, ce-
chujący się odwagą cywilną – w Polsce – mają za sobą często uważną i nieuprze-
dzoną lekturę Norwida.

Podsumowanie

Dwugłos na temat wiersza Żydowie polscy, celowo pozbawiony ujednoznaczniającej 
wymowy, a miejscami proponujący wręcz antagonistyczne odczytania utworu, na 
swój sposób wpisuje się w Norwidowską ideę i praktykę mijania się form – perspek-
tyw, realizuje imperatyw uwzględniania – o czym mowa choćby w Ogólnikach – wie-
lu aspektów danego zjawiska, wydobywających jego komplikację. Chciałyśmy bo-
wiem pokazać, że od przyjętego stylu lektury, m.in. od stopnia podejrzliwości wobec 
tekstu, zależy możliwość opisania tym wierszem różnych wymiarów relacji polsko-
-żydowskich, które w istocie są przecież także relacjami polsko-polskimi i nie zawsze 
przybierają postać dialogu, a również w nim mieści się skala światłocienia.
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NORWID AND STANDARDS CONTRIBUTIONS TO INTERPRETATION AND RECEPTION 
HISTORY Of THE POEM “ŻYDOWIE POLSCY” (“POLISH JEWS”)—A TWO-VOICE  

APPROACH

The article falls into in a series of comments on a famous Cyprian Norwid’s poem Żydowie polscy (Pol-
ish Jews. 1861). The authors, referring to the poem’s interpretations to this day, focus first and foremost 
on the potential of its actualisation in the context of the contemporary reflection on the Polish-Jewish 
relationships, and in effect they turn attention to the risk of instrumentalisation that this mode of 
analysis brings about. A flagrant example of such practices is the reception of the text that took place 
in connection with the celebration of the poet’s 50th death anniversary in 1933 in the papers of dispa-
rate worldview and political orientation (from “Myśl Narodowa” á“National Thought”ñ to “Nasz Przegląd” 
á“Our Review”ñ). The analysis of the statements allows to settle that the poem’s variously profiled 
clarifications reveal its ambiguous reading in the context of Norwid’s alleged attitude to Polish Jews 
and their place in citizen society, and in our perspective also induces to verify the modes of their pres-
entation in the Polish imaginarium.

57 E. B i e ń k o w s k a, Sprawa Dreyfusa. W: Spór o dziedzictwo europejskie: między świętym a świec-
kim. Warszawa 1999.
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PROBLEM USTALENIA PODSTAWY KRYTYCZNEGO WYDANIA  
„VADE-MECUM”

Artykuł będzie miał – tak przynajmniej bym pragnął – charakter sumujący i po-
rządkujący zjawiska i zagadnienia edytorskie, związane ze zbiorem poetyckim 
Cypriana Norwida. W niewielkim stopniu rości sobie pretensje do rewelatorstwa 
badawczego. Trudno tego oczekiwać od tak dobrze rozpoznanej problematyki. Vade-
-mecum bez wątpienia zdążyło już obrosnąć legendą tekstologiczną, choćby doty-
czącą jego pełnej edycji, która nie tylko się ciągnęła latami wówczas, gdy Norwid 
żył, ale także zaciążyła – dość dziwnym trafem – na edytorskiej biografii Zenona 
Przesmyckiego. Odkrył on przecież Norwida, niejako odzyskał jego twórczość dla 
polskiej kultury. Wielce zasłużył się jako wydawca dzieł pisarza, lecz zarazem nie 
zdołał (nie zdążył) opublikować w formie pełnej, integralnej zbioru poetyckiego 1. 
Zostawił wprawdzie edycję niemal gotową do druku w swoim bezcennym archiwum 2, 
ale to przedsięwzięcie przerwał wybuch drugiej wojny światowej.

Vade-mecum poznaliśmy zatem stosunkowo późno, a przy tym w sposób dość 
niecodzienny. Oto bowiem Wacław Borowy opracował (w 1947 r.) edycję faksymi-
lową jego autografu 3. Natomiast pierwsza zwykła publikacja ukazała się dopiero 

1 Ponad 40 wierszy z Vade-mecum Z. Przesmycki ogłosił w pierwszym tomie Ineditów (zob. C. N o r-
w i d, Reszta wierszy odszukanych po dziś, a dotąd niewydrukowanych. Zebrał i wydał Z. P r z e-
s m y c k i  áM i r i a mñ. Warszawa 1933). Zbiór zawiera 69 wierszy. Pierwszą partię tekstów z Vade-
-mecum edytor opublikował w przełomowym t. 8 „Chimery” z 1904 r. (recte: 1905): znalazło się tu 
16 wierszy. Natomiast 12 wierszy z Vade-mecum Przesmycki zamieścił w tomie: C. N o r w i d, Poezje 
wybrane. Z całej odszukanej po dziś puścizny poety. Ułożył i przypisami opatrzył M i r i a m. War-
szawa 1933 (recte: 1932). Szczątkowo publikowane przez Miriama przed drugą wojną światową 
teksty wierszy z Vade-mecum przedrukował T. Pini (C. N o r w i d, Dzieła. Wydał, objaśnił i wstępem 
krytycznym poprzedził T. P i n i. Warszawa 1934). Elementy zbioru rozparcelował jednak w ten 
sposób, że zupełnie je rozproszył, zrezygnował z odnotowywania, skąd pochodzą, nie przedrukował 
przedmowy autorskiej i pominął numery przynależne każdemu utworowi. 

2 Z. P r z e s m y c k i, [Materiały z pracowni Norwidowskiej]. Cz. 1: Vade-mecum. Materiały do wyda-
nia drukiem. Bibl. Narodowa, sygn. BN II 6323.

3 C. N o r w i d, Vade-mecum. Podobizna autografu. Przedm. W. B o r o w y. Warszawa 1947. Dalej do 
pozycji tej odsyłam skrótem VB. Ponadto stosuję następujące skróty do edycji dzieł C. N o r w i d a: 
DZ = Dzieła zebrane. Oprac. J. W. G o m u l i c k i. T. 1 (Wiersze. Tekst); t. 2 (Wiersze. Dodatek 
krytyczny). Warszawa 1966; PW = Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami 
krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 1–10. Warszawa 1971; VA = autograf Vade-mecum. 
Bibl. Narodowa, rkps BN II 6313; VL = Vade-mecum. Oprac. J. f e r t. Lublin 2004. W przypadku 
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w 1953 r. za sprawą Kazimierza Sowińskiego poza granicami Polski, gdyż wydała 
ją londyńska Oficyna Poetów i Malarzy na Emigracji 4. Później była edycja przygo-
towana przez Juliusza Wiktora Gomulickiego w 1962 r. 5 i kolejne – poprawiane 
i uzupełniane edycje, w opracowaniu tegoż wydawcy: z r. 1966 włączona do 2-to-
mowych Dzieł zebranych oraz do Pism wszystkich poety, a także edycja osobna 
z 1984 roku 6. Wreszcie po 1989 r. doczekaliśmy się całkowicie nowych publikacji 
Vade-mecum przygotowanych przez Józefa ferta. Początkowo popularno-nauko-
wych, wydanych w serii „Biblioteki Narodowej” 7 oraz „Skarby Biblioteki Narodowej” 
(pod auspicjami Ossolineum) 8. Zwieńczeniem – jak dotychczas – tych starań jest 
pierwsze krytyczne wydanie zbioru opublikowane przez ferta w 2004 r. jako osob-
ny druk. Upraszczając, można wyodrębnić – i w sensie historycznym, i w sensie 
personalnym – dwa sposoby podejścia edytorskiego do Vade-mecum. To pierwsze 
reprezentuje Gomulicki, to drugie – fert. Nie rozwijam tu kwestii krytyczności, choć 
i ona jest bardzo ważna, przede wszystkim odróżnia obu wydawców od siebie. Otóż 
Gomulicki, wbrew wyrażanym deklaracjom, nigdy nie przygotował wydania kry-
tycznego, podczas gdy fert wydanie takie zrealizował, co więcej, wykonał – zwłasz-
cza w partiach odmian – z akrybią, która w wielu przypadkach może nawet utrud-
nia filologiczno-edytorską lekturę tekstu. Celowo w tych omówieniach pomijam 
edycję Sowińskiego. Londyński wydawca, ograniczony sytuacją polityczną, mógł 
korzystać jedynie ze wspomnianej podobizny autografu Borowego, a nie z rękopisu 
znajdującego się w Bibliotece Narodowej, stąd liczne błędy, brak konsekwencji 
w traktowaniu tekstu i zawartych w nim autorskich poprawek, etc. 9

Dzieło przechodziło różne koleje losu – i to za życia Norwida. Poeta przygotował 
czystopiśmienną, staranną redakcję zbioru, gdy dostał propozycję jego publikacji 
od friedricha Arnolda Brockhausa (1865–1866) 10. Ale tekst się nie ukazał. Wydaw-
ca wycofał się ze swojej propozycji. Dlaczego? Trudno ustalić przy braku dokumen-
tacji. W literaturze przedmiotu najczęściej czytamy o niepewnej sytuacji politycznej, 

Dzieł zebranych i Pism wszystkich liczby po łączniku oznaczają numery tomów, pozostałe – stronic. 
Jeśli chodzi o autograf Vade-mecum, po skrócie podaję numer karty. 

  4 C. K. N o r w i d, Vade-mecum. Oprac. K. S o w i ń s k i. Tunbridge Wells 1953.
  5 C. N o r w i d, Vade-mecum. Wydał z autografu, uzupełnił i wstępem poprzedził J. W. G o m u l i c k i. 

Warszawa 1962 (wyd. 2, zmien.: 1969).
  6 C. N o r w i d, Vade-mecum. Tekst ustalił i wstępem krytycznym opatrzył J. W. G o m u l i c k i. 

Lublin 1984.
  7 C. N o r w i d, Vade-mecum. Oprac. J. f e r t. Wrocław 1990. BN I 271 (wyd. 2, zmien.: 1999).
  8 C. N o r w i d, Vade-mecum. Oprac. J. f e r t. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 2003.
  9 Tom przygotowany przez Sowińskiego nie zawiera żadnych objaśnień ani uwag, dlatego też trudno 

rozpoznać motywacje określonych decyzji edytorskich. Być może, miały się one znaleźć w sporzą-
dzonym, lecz nigdy nie zrealizowanym wydawniczo drugim tomie? Świadczy o tym informacja za-
mieszczona w tzw. stopce redakcyjnej (na końcu publikacji): „W przygotowaniu: drugi tom pt. 
Uzupełnienie do »Vade-mecum«” (N o r w i d, Vade-mecum á1953ñ, s. 142).

10 O zamówieniu, jakie nadeszło z wydawnictwa f. A. Brockhaus, C. N o r w i d  pisał w liście  
do J. Kuczyńskiej w połowie lipca 1865 (w: Dzieła wszystkie. T. 12: Listy. 3: 1862–1866. Oprac. 
J. R u d n i c k a. Uzup. E. L i j e w s k a. Lublin–Warszawa 2019, s. 378). Trudno ustalić, kiedy 
poeta ukończył projektowany tom. Można zakładać, że wiosną 1866, gdyż w liście datowanym na 
5 V 1866 do J. I. Kraszewskiego wspominał C. N o r w i d  (w: jw., s. 451), że przygotowane do 
druku Vade-mecum znajduje się już u edytora: „rękpism jest opodal Ciebie, Szanowny Panie Józe-
fie, bo u byłego mego wydawcy Brockhausa”.
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związanej z napięciem między Prusami a Austrią 11. W liście do Józefa Ignacego 
Kraszewskiego (pisanym na początku maja 1866), omawiając zawartość tomu 
Norwid podkreśla, że złożyć się nań miało nie tylko Vade-mecum, ale także „trage-
dia fantastyczna” Tyrtej Lacedemoński oraz „komedio-drama” Aktor 12. I znów: nie 
sposób stwierdzić jednoznacznie, czy zarysowany przez poetę projekt edytorski był 
faktycznie uzgadniany z Brockhausem, czy to iluzoryczna wizja, ustalona na po-
czekaniu, wyłącznie – z trudnych do określenia powodów – w relacji z Kraszewskim, 
który miał przecież wydobyć rękopis Vade-mecum od lipskiego wydawcy już po 
zerwaniu z nim umowy. Nie możemy wykluczyć, że złożona zawartość tomu była 
faktycznie propozycją poety, która nie spodobała się Brockhausowi, co doprowa-
dziło do konfliktu, a w efekcie do zakończenia współpracy.

Nie jedyny to i nie ostatni ślad starań Norwida związanych ze stworzeniem 
formuły i kształtu planowanego tomu. Na karcie autografu, gdzie znajdujemy mot-
to zbioru, twórca nakleił kartkę z zapisem: „a Dorio, ad Phrygium” (VL 152). Bez 
trudu identyfikujemy go z niedokończonym poematem Norwida o takim właśnie 
tytule, co nasuwa myśl o kolejnym składniku programowym planowanego tomu. 
fert nie wyklucza, iż jest to „może podtytuł samego VM [tj. Vade-mecum]? A może 
to po prostu sentencjonalnie wyłuskana »definicja« dzieła?” (VL 152). Słusznie 
zastrzega zarazem:

Kiedy nastąpiła ta zmiana? Nikt do dziś nie potrafi tego ustalić. Dodajmy jednak od razu, że nie da 
się też z całą pewnością stwierdzić, że znany nam – nieukończony – poemat „A Dorio ad Phrygium” sta-
nowi (jak sugerował Zenon Przesmycki) potencjalne dopełnienie owego drugiego tomu Poezji, wprowa-
dzone w miejsce planowanych wcześniej dramatów Tyrtej i Aktor. Niewątpliwie istnieją związki pomiędzy 

11 Ten powód przywołują Z. T r o j a n o w i c z o w a  i E. L i j e w s k a  (przy współudz. M. P l u t y) 
w Kalendarzu życia i twórczości Cypriana Norwida (t. 2: 1861–1883. Poznań 2007, s. 249). Wprawdzie 
wojna między obu państwami wybuchła w czerwcu 1866 (trwała do końca sierpnia), ale już na 
przełomie lat 1865 i 1866 wiadomo było, że do takiego konfliktu dojdzie. W roku 1862 funkcję 
premiera Królestwa Prus objął O. von Bismarck, który otwarcie kontestował pozycję austriacką, 
dążąc zarazem do zjednoczenia Niemiec pod przewodnictwem Prus. Po wojnie z Danią (1864) sy-
tuacja się jeszcze bardziej zaostrzyła między dawnymi sojusznikami, walczącymi o prymat w łonie 
Związku Niemieckiego. Zob. np. B. B o n d, The Austro-Prussian War, 1866. „History Today” 1966, 
nr 8. – E. D. B r o s e, German History 1789–1871: From The Holy Roman Empire to the Bismarckian 
Reich. Oxford 1997, zwłaszcza s. 329–363. – G. W a w r o, The Austro-Prussian War: Austria’s War 
with Prussia and Italy in 1866. Cambridge 1997. W zachowanych dokumentach Norwida brak 
bezpośrednich danych, świadczących o tym, że sytuacja ekonomiczna wydawnictwa Brockhaus 
była niepewna lub niedobra. W pośrednich wypowiedziach poety – kierowanych do przyjaciół 
i znajomych (głównie Kraszewskiego) – nie można odnaleźć wprost wyrażonych powodów zerwania 
umowy. Poeta informuje twórcę Starej baśni na ten temat dość zdawkowo w liście z 5 V 1866. 
Z kolei w liście pisanym tego samego dnia do H. Brockhausa, kierującego wówczas wydawnictwem, 
C. N o r w i d  (w: Dzieła wszystkie, s. 455) prosi, aby rękopis „intitulé Vade-mecum à l’honorable 
J. I. Kraszewski à Dresde, selon son adresse”. Trudno tu zgodzić się z jednoznaczną sugestią au-
torów Kalendarza, że to Norwid wycofał się ze współpracy z lipskim wydawcą, zwracając się do 
niego, aby ten przekazał rękopis Kraszewskiemu. Owa prośba była raczej efektem już wcześniej 
zerwanej współpracy, o czym świadczyć może inne zdanie z cytowanego listu: „Je ne puis encore 
répondre à Votre dernière lettre [...]” (N o r w i d, list do H. Brockhausa, s. 455). Brak odpowiedzi 
należy łączyć raczej ze wzburzeniem emocjonalnym, które spowodowane mogło być jakąś propozycją 
lub stanowiskiem Brockhausa w sprawie wydania (nie da się wykluczyć, że chodziło o wysokość 
honorarium). Warto przy tym zwrócić uwagę na lakoniczną formę wspomnianego pisma.

12 N o r w i d, list do Kraszewskiego, s. 451.
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VM i „A Dorio”; w tym ostatnim znalazły miejsce co najmniej dwa – na nowo opracowane – utwory ze 
zbioru VM; na pewno wiersze XVII. Wieś (w. 225–252) i LV. Kółko (w. 354–373), no więc jak by się to 
miało do VM? Powtórzenie tych samych elementów podważa pomysł łączenia „A Dorio” z VM w jednym 
tomie. Nie ma więc dowodów na to, że tom drugi poezji postanowił Norwid w którymś momencie dziejów 
wydawniczych dopełnić poematem dygresyjnym „A Dorio ad Phrygium”, ba – wydaje się to wręcz niepraw-
dopodobne właśnie wobec wprowadzenia do tego ostatniego niektórych składników VM. [VL 152–153]

Z początkową częścią tej wypowiedzi wypada się całkowicie zgodzić: faktycznie, 
trudno rozstrzygnąć, czy chodziło tu o wspomniany nieukończony poemat (pytanie: 
nieukończony, a może znany tylko we fragmencie? – to osobna kwestia), czy też 
wyłącznie o zbieżność wykorzystanej formuły. Dyskusji nie podlegają także wyka-
zane tekstowe pokrewieństwa niektórych fragmentów „A Dorio” z przynajmniej 
dwoma wierszami z Vade-mecum. Jednakże wyrażona w końcówce przytoczonego 
cytatu wątpliwość, czy artysta projektował wydanie poematu i zbioru 100 wierszy, 
ponieważ do tego pierwszego wprowadził składniki z tego drugiego, nie wytrzymu-
je konfrontacji z praktyką pisarską Norwida. Układy powtórzeń i przetworzeń po-
etyckich, różnego typu repetycji oraz reminiscencji, opartych na podobnych tekstach 
lub ich fragmentach, pojawiają się u autora Vade-mecum obficie, a ponadto owa 
„korespondencja” odbywa się nie tylko między różnymi utworami, ale także w ob-
rębie jednego tekstu. Do tego drugiego przypadku należy zaliczyć poemat Quidam, 
w którym pieśni IV i V rozpoczynają się od fragmentu brzmiącego niemal identycz-
nie, przynoszącego metaforyczny obraz walki świtu z nocą.

Zostawmy jednak dygresyjne rozważania na boku. Gotowy autograf-czystopis 
Vade-mecum Norwid dostarczył lipskiemu wydawcy. Gdy projekt edycji nie doszedł 
do skutku, kodeks wrócił do autora. Ten dalej czynił starania o opublikowanie 
zbioru wierszy. Natomiast manuskrypt Vade-mecum krążył wśród znajomych Nor-
wida (pisze on o tym np. w liście do Ludwika Nabielaka z 2 IX 1869 áPW-9 419ñ). 
Bodaj ostatni ślad zabiegów poety o druk odnajdziemy w liście do Augusta Ciesz-
kowskiego z 20 VII 1878 (áPW-10 118–119ñ; ślad to – przyznajmy – wątpliwy, bo 
tytuł zbioru nie pada, a jedynie można go wydedukować pośrednio z dotychczaso-
wej korespondencji Norwida). W tym okresie autograf Vade-mecum – niechybnie za 
sprawą poety – zmieniał swój wygląd. Pierwotnie był to zapewne dość starannie 
zapisany czytelnym pismem kodeks. Nieliczne skreślenia obwodził autor konturem 
i wypełniał rytmicznym szrafowaniem. Kompozycyjne podziały utworów (ich strof) 
miały wybitnie graficzny układ, bardzo czytelny i klarowny. Jednakże – jak pod-
kreślał w komentarzu Borowy:

Z biegiem czasu zmieniał się [...] wygląd autografu, a przynajmniej pewnych jego części. Poeta 
wracał do niektórych utworów i poddawał je przeróbkom. Kreślił w nich wiele, wpisywał odmiany – ale 
już nie z dawną starannością: teraz jakby dopadał tylko rękopisu i rzucał na papier pośpieszne notatki: 
jakby tylko dla samego siebie. Prawie wyłącznym narzędziem tych notatek jest ołówek [!] – czarny, 
czerwony, fioletowy, najczęściej niebieski, czasem bardzo gruby, jakby ciesielski. Proszę spojrzeć np. na 
Ogólniki (za wstęp), na Addio (VII), na Lirykę i druk (VIII), na Ciemność (IX), na Sieroctwo (XXIV) albo 
na Saturnalia (XXVIII).

Inne utwory spotykały się z innym losem. Wydobywał je poeta ze zbioru i wcielał jako części skła-
dowe do innych dzieł, później uplanowanych. Tak wiersze Wieś (XVII) i Kółko (LV) włączył z odmianami 
do poematu A Dorio ad Phrygium [...]. Podobnie wiersz Czemu (LXXXIV) wszedł z odmianami do kome-
dii Miłość-czysta u kąpieli morskich (napisanej wedle Miriama w latach 1877–1881), a z innymi odmia-
nami do noweli Stygmat (1883). [VB XIII–XIV]
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Autograf Vade-mecum, który wysłał Norwid do Brockhausa – jako czystopis 
i dzieło skończone – nie odpowiada współczesnemu stanowi jego zachowania, nie 
tylko z powodu przeróbek i zmian. Otóż w stosunku do formy pierwotnej ta obecna 
ma zasadnicze braki, które trudno wyjaśnić. Czy karty z tekstami usuwał sam 
poeta, który po nieudanych staraniach wydawniczych wykorzystywał zawarte 
w kodeksie zapisy, pożytkował je gdzie indziej, czy też za owe ubytki odpowiadają 
inne osoby? A może do zmian doszło już po śmierci Norwida? Trudno jednoznacz-
nie orzec. W manuskrypcie brak kart, na których zrazu znajdowały się utwory 
o numerach porządkowych (każdy bowiem z tekstów miał taki numer w Vade- 
-mecum: XXI–XXIII, XLVI–XLVIII, LVIII, LXIV–LXVII, LXXVI). Dwa wiersze (XXXIII 
i LIV) przepadły z ich tekstem wraz z kartami oderwanymi od zasadniczego kode- 
ksu. Osiem utworów zachowało się jedynie we fragmentach: pozbawione albo po-
czątku, albo końca, albo środka. Dodajmy, że tylko nieliczne wiersze z Vade-mecum 
doczekały się publikacji za życia Norwida.

Z niecodziennym stanem rękopisu, który w początkowym etapie był kompletnym 
czystopisem, by z biegiem lat stać się zdekompletowanym brulionem, wiąże się 
zasadnicze wyzwanie, z jakim przychodzi się mierzyć każdemu edytorowi. Kwestią 
najważniejszą w przypadku omawianego zbioru nie jest czytelność przekazu – pro-
blem oczywiście dotyczy tzw. brulionowych poprawek – który w warstwie czystopi-
sowej nie nastręcza takich trudności, jak np. Hrabina Palmyra, Kleopatra i Cezar 
lub nawet Rzecz o wolności słowa. W zakresie modernizacji ortografii, interpunkcji, 
podkreśleń, antycypacyjnych znaków zapytania czy pisowni dużych oraz małych 
liter na ogół poruszamy się tu w obrębie dobrze rozpoznanego w norwidologii te- 
kstologicznego obszaru. W przypadku podkreśleń bądź strategii operowania duży-
mi literami raczej powinno się tu mówić o ascetycznym podejściu Norwida. Nie 
wydaje się także, by w warstwie przestankowania, a w konsekwencji stopniem 
komplikacji składni, interesujący nas zbiór dorównywał Quidamowi lub ostatnim 
nowelom. Za nieporozumienie edytorskie należy uznać podnoszoną co pewien czas 
kwestię odrębnego systemu interpunkcyjnego, który Norwid miałby wprowadzić na 
potrzeby omawianego zbioru. Najsilniej w tę stronę zwracał się fert w przygotowa-
nej przez siebie edycji Vade-mecum w serii „Biblioteka Narodowa”, gdzie we wstęp-
nych deklaracjach podkreślał:

Znamieniem najbardziej uderzającym jest zasadnicza odrębność Norwidowskiej notacji zarówno 
wobec tradycji dawnej, jak i jemu współczesnej; dzisiejsze zasady interpunkcyjne również nie przysta-
ją do tego dzieła. Co dziwniejsze, ta interpunkcja sprawia wrażenie jednorazowego wynalazku, dokona-
nego ze względu na VM i więcej – w pełnym wymiarze – nie wykorzystywanego. Dość porównać VM np. 
z „A Dorio ad Phrygium” – a szczególnie te utwory, które znalazły się w obu dziełach – aby się przekonać 
o niepowtarzalności VM. Utwory sprzed VM również wykazują taką różnicę 13.

Skoro ta interpunkcja miałaby być czymś odrębnym, to gdzie szukać reguł czy 
zasad wyznaczających i charakteryzujących tę odrębność. Jeśli odrębność, jak chce 
tego uczony, rysuje się np. w relacji do utworu „A Dorio ad Phrygium”, to pojawia 
się pytanie o wykaz owych dystynktywnych cech Vade-mecum. Pytanie o odmien-

13 J. f e r t, wstęp w: N o r w i d, Vade-mecum (1990), s. CXXVII.
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ności musi w takich przypadkach dotykać konkretnych, odrębnych cech. Nikt 
jednak ich nie formułował i nie określał, a przecież domena interpunkcji doskona-
le z tym koresponduje. Dlaczego nie udało się wyznaczyć zespołu cech odróżniają-
cych pod względem przestankowania Vade-mecum od innych dzieł poety, choćby 
od wspomnianego poematu? Odpowiedź wydaje się oczywista: bo takiego zespołu 
reguł nie ma. Odrębność Vade-mecum w zakresie interpunkcji po prostu nie ist-
nieje! Ciekawe, iż w kolejnych edycjach zbioru fert zrezygnował z cytowanego 
właśnie fragmentu, a zarazem z tej ryzykownej konstatacji: równocześnie w przy-
padku wydania zbioru Norwida w serii „Skarby Biblioteki Narodowej” 14, jak i wspo-
mnianej wcześniej edycji lubelskiej.

Jednakże wyszczególnione przed chwilą elementy są (jakby to ująć?) tekstolo-
gicznym drobiazgiem w porównaniu ze sprawą zasadniczą dla Vade-mecum. A mia-
nowicie – z wyborem podstawy. Ktoś, oczywiście, mógłby zadać pytanie: gdzie tu jest 
problem?! Dysponujemy przecież tylko jednym przekazem – autografem, znajdują-
cym się w zbiorach Biblioteki Narodowej, szczęśliwie uratowanym z wojennej pożo-
gi m.in. przez wspomnianego tu już Borowego. Tekst do tego nie został wydany za 
życia Norwida. Zachował się autograf, więc on jest tu podstawą. Teoretycznie nie 
stajemy przed jakimkolwiek dylematem czy wyborem. Teoretycznie! Otóż to ogólne 
wskazanie nie rozwiązuje problemu, właśnie ze względu na koleje losu rękopisu oraz 
zmiany, jakim poddawał go sam Norwid, działający pod presją rozmaitych okolicz-
ności. Choćby to, że – raz jeszcze przypomnijmy – z czystopisu manuskrypt zmienił 
się w zdefektowany brulion (na ogół mamy do czynienia z sytuacjami odwrotnymi), 
powoduje poważne komplikacje. Jak bowiem rozpoznać ostatnią intencję twórcy, 
obowiązującą każdego wydawcę, w stosunku do całości zbioru oraz poszczególnych 
tekstów Vade-mecum? Trzeba pamiętać i o innym równie istotnym postulacie, a mia-
nowicie: podstawa musi być jak najbardziej poprawna i staranna 15.

Możliwe są tu – jak się wydaje – dwa skrajnie różne rozwiązania. Pierwsze każe 
traktować obecny stan rękopisu, ze wszystkimi zmianami, uzupełnieniami, prze-

14 Wydanie to, zgodnie z wyrażoną na tzw. stronie redakcyjnej notą, „jest oparte na publikacji Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich – Wydawnictwo, z roku 1999, Seria I »Biblioteki Narodowej«, nr 271” 
(f e r t, wstęp w: N o r w i d, Vade-mecum á2003ñ, s. 4).

15 Silnie podkreślał to K. G ó r s k i  (Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975), 
wskazując, że z jednej strony trzeba mieć na uwadze fakt ulepszania dzieła przez autora (nawet 
po wydaniu), a z drugiej – poprawność i doskonałość tekstu: „Tak było np. z tekstem Werthera, 
obranym przez samego Goethego za podstawę nowego opracowania utworu dla wydania zbiorowe-
go w r. 1787–1790 – Werther był wielokrotnie przedrukowywany bez kontroli autora i Goethe wziął 
za postawę nowego rękopiśmiennego opracowania jedno z najgorszych wydań swego dzieła. W ten 
sposób przedostały się do tekstu Werthera liczne skażenia, powtarzane w edycjach następnych” 
(ibidem, s. 89). Sztywna reguła faworyzująca wydania pierwsze lub ostatnie publikowane za życia 
autora nie zawsze jest słuszna i najszczęśliwsza. Przykładem może być edycja Dzieł wszystkich 
J. K oc h a n o w s k i e g o (Wyd. Sejmowe. T. [0]: Wprowadzenie wydawnicze do edycji [...]. Oprac. 
M. R. M a y e n o w a, J. W o r o n c z a k, M. K a c z m a r e k, E. G ł ę b i c k a. Wrocław 1983, s. 45. 
BPP, B 22), gdzie redakcja orzekła, że tzw. pierwsze wydania utworów pisarza są na ogół „najbliższe 
ręki autora” (zawierają mniej błędów niż późniejsze), ale niekiedy odstępowano od tej zasady, 
uznając inne, istotniejsze motywacje wyboru podstawy. Zwracano uwagę przede wszystkim na 
poprawność tekstu, na jego zgodność z tzw. wolą autorską. Jednym słowem: zasada wyboru prze-
kazu najwcześniejszego nie była tu zasadą bezdyskusyjną. 
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kształceniami, jakich dokonał Norwid, za ostateczną postać dzieła. W tym sensie 
formę brulionu – nieważne, czy uznawaną za finalną, czy za swoisty rodzaj „dzieła 
w ruchu” – zrównujemy z wolą autorską. Edytor zobowiązany jest przecież do od-
dania ostatniej intencji artysty. Sprostanie temu wyzwaniu nie należy jednak do 
rzeczy łatwych. Borowy stwierdził wręcz: „Odczytanie niektórych – późnych – odmian 
wydaje się niepodobieństwem” (VB XX). Poprawki poeta sytuował zazwyczaj nad 
tekstem, czasami, gdy brakowało miejsca, wykorzystywał inne puste przestrzenie 
danej stronicy. Nieraz trudno z owego chaotycznego układu nowych rzutów, zapi-
sów, ulepszeń i nie wykończonych pomysłów wydobyć linię przebiegu koncepcji 
twórczej. Zadanie staje się tym bardziej złożone, im więcej napotykamy – a takie 
przypadki nie należą do rzadkości, jeśli chodzi o brulionową warstwę Vade-mecum – 
fraz, wyrażeń, wyrazów przemazanych, gdzie Norwid wpisuje jedną wersję na dru-
giej. Na szczęście, miejsc o nikłym stopniu czytelności, spowodowanej niedbałym, 
umownym lub pośpiesznym pismem, nawarstwianiem się słów na sobie albo jesz-
cze z multiplikowaniem tych wszystkich cech na niewielkiej przestrzeni (ich zsu-
mowaniem), nie ma zbyt wiele, ograniczają się one rzeczywiście do kilku wierszy 
bądź pojedynczych wyrazów i zwrotów. Tak np. dzieje się w Addio! (w. 4 strofy 2: 
„práawñda sáłowña” áVA 7vñ), Ciemności (w. 1 strofy 4: nieczytelny wyraz nadpisa-
ny na „i słowa” áVA 9rñ), Saturnaliach (w. 3 poprawiony: pojawia się trudny do 
odczytania wyraz we fragmencie „Lub takiej kłótnei [---] natury:”, zanotowany na 
marginesie obok przekreślonego wersu, oraz w. 3 strofy 2, z nieczytelną redakcją 
nad „jestem” áVA 17rñ), Czemu nie w chórze? (między w. 1 a 2 strofy 4 mamy z ko-
lei nieczytelny, skreślony fragment pierwopisu áVA 16rñ) czy w Śmierci (w. 2 strofy 3: 
na końcu wersu pojawia się zatarty atramentem wyraz lub jakieś bliżej nie ziden-
tyfikowane litery áVA 42vñ). Nieliczne są również przypadki, gdy wyszczególnione 
tu kłopoty z odczytaniem i prześledzeniem procesu twórczego dotyczą stref o znacz-
nie większym zakresie.

Za jeden z najbardziej zawiłych wierszy, który sprawia wiele problemów edyto-
rom-analitykom, należy uznać Za wstęp. (Ogólniki). Pierwotna, kaligraficzna wersja 
jego tekstu, sporządzona atramentem, wyglądała tak:

1.
Gdy, z wiosną życia, duch Artysta,
Poi śię jej tchem jak motyle;
Wolno mu mówić, tylko tyle:
„Ziemia, jest krągła – jest kólista!” 16

2.
Lecz, gdy późniejszych chłodów dreszcze
Drzewem wzruszą i kwiatki zlecą;
Wtedy dodawać trzeba jeszcze:
„U biegunów, spłaszczona, nieco...”

3.
Po nad wszystkie wasze uroki,
Ty! poezjo i ty, wymowo;

16 W funkcji podkreślenia zarówno w cytatach z autografu Vade-mecum, jak i z Dzieł wszystkich 
N o r w i d a  wyjątkowo pozostawiono – zgodnie z edycja lubelską – kursywę.
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Jeden – wiecznie będźie wysoki:
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Odpowiednie dać rzeczy, słowo! [VA 3v] 

Widać wyraźnie w autografie redakcję późniejszą: poeta wykonywał poprawki 
zwykłym ołówkiem i niebieską kredką. Trudno przy tym stwierdzić, które z nich są 
wcześniejsze oraz czy faktycznie rodzaj użytego materiału sygnalizuje dwie odmien-
ne redakcje. Otóż poprawka w w. 3, gdzie słowo „Głosić” zostało napisane niebieską 
kredką na początku na ołówkowej poprawce „mowić”, mogłaby zaświadczać o re-
dakcyjnej przewadze kredki nad ołówkiem, a jednocześnie o uznaniu tzw. poprawek 
niebieskich za editio definitiva. Ową wykładnię potwierdza poprawka w dodatkowych 
wersach – traktowanych przez niektórych edytorów jako projekt nowej strofy: mamy 
tu napisane jakieś słowo niebieską kredką (deszyfrowane przez Stanisława Makow-
skiego jako „Do *zakończenia” 17, choć trzeba zauważyć, że stopień pewności w tego 
typu przypadkach należy uznać za wyjątkowo nikły) na innym słowie, zanotowanym 
ołówkiem. Ale z kolei dopisany diakrytyczny znak „niebieski” nad „z” w wyrazie 
„będzie”, który to wyraz następnie poeta przekreślił ołówkiem, można potraktować 
jako świadectwo odmiennego trybu uszeregowania poprawek: najpierw kredka, 
dopiero później ołówek.

Kolejność i rezultaty zmian, a także liczba wyłaniających się redakcji, nie są tu 
aż tak ważne. Bardziej istotne wydaje się znalezienie punktu ostatecznego ukształ-
towania utworu Za wstęp. (Ogólniki). Już na początku Norwid nakreślił ołówkiem 
między w. 1 a 2 podwójną linię (między „życia” a „jak”) 18. Ani Przesmycki, ani Bo-
rowy nie odczytywali owego znaku jako sygnału projektowanej zmiany 19. Odwrot-
nie postępowali późniejsi edytorzy, tekst zaś w tym miejscu po rekonstrukcji 
przyjmował postać: 

Gdy, z wiosną życia, jak motyle;
Poi śię jej tchem duch Artysta

Jeszcze bardziej złożony wydaje się redakcyjny układ dwu początkowych wer-
sów strofy drugiej. Poeta dokonał tu szeregu dość skomplikowanych ołówkowych 
zmian i korekt o charakterze brulionowym. Już w inicjalnym wersie przekreślił 
atramentowe „Lecz” oraz „gdy”. Nad usuniętym spójnikiem wprowadził ołówkiem 
„Ale”, następnie nadpisał nad nim ponownie „Lecz”. Przekreślił atramentowe „poź- 
niejszych chłodów dreszcze”, a powyżej zanotował (ołówkiem): „Nawałne gdy prze-
miną”, oraz poprawił rdzeń rzeczownika „dreszcze” na „deszcze” („esz” nadpisał na 
„resz”). Skreślił też kaligraficzne „Drzewo wzruszą”, przy czym inicjalny rzeczownik 
pierwotnie miał formę narzędnika, który poeta zastąpił biernikiem, poprawiając 
końcowe „em” na „o”. Przypuszczalnie, zamieniając przypadki, dopisał w tym cza-
sie zaimek wprowadzający „Gdy”. fragment brzmiał zatem na pewnym etapie tak: 

17 S. M a k o w s k i, Nowa redakcja „Ogólników” Cypriana Norwida. „Przegląd Humanistyczny” 1986, 
nr 3/4, s. 161.

18 Wbrew sugestiom M. Grabowskiego (w: C. N o r w i d, „Vade-mecum”. Transliteracja autografu. 
Oprac., wstęp M. G r a b o w s k i. Łódź 2018, s. 30) linia nie jest granatowa, ale ołówkowa. Poeta 
w przypadku wiersza Za wstęp. (Ogólniki) prócz atramentu wykorzystał w warstwie brulionowej 
wyłącznie ołówek oraz niebieską kredkę. 

19 Zob. C. N o r w i d, Za wstęp. (Ogólniki). W: Reszta wierszy odszukanych po dziś, s. 45. – VB XX.
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„Gdy Drzewo wzruszą” (z niepoprawioną dużą literą w „Drzewo”, choć prawdopo-
dobnie z intencją wymiany majuskuły na minuskułę). W końcu wszakże Norwid 
skreślił jednym pociągnięciem ołówka ten poprawiony zapis. 

W obu interesujących nas wersach strofy drugiej, podobnie jak w przypadku 
dwu początkowych wersów strofy pierwszej, pojawia się w warstwie brulionowej 
linia łącząca pierwszą część w. 5 (tj. w. 1 strofy 2) z drugą częścią w. 6 (czyli w. 2 
strofy 2): biegnącą od rzeczownika „puchy”, który został dopisany ołówkiem nad 
przekreślonym, zanotowanym pierwotnie atramentem, przymiotnikiem liczby mno-
giej „późniejszych”, do rzeczownika „kwiatow” (jego końcówka „-ow” nadpisana na 
atramentowym „-tki” → „kwiatki”). Po zmianach te wersy brzmią następująco:

Lecz skoro puchy kwiatow zlecą,
Nawalne gdy przeminą deszcze

Dość czytelne i oczywiste zmiany warstwy brulionowej strofy trzeciej, jak np. 
nadpisanie przymiotnika „mnogie” nad skreślonym „wszystkie”, zastosowanie prze-
stawni: „dać rzeczy” → „rzeczy dać”, prowadzą do nowej redakcji tego fragmentu 
i zarazem nowej, zapewne późniejszej, redakcji brulionowej tekstu. Borowy nawet 
nazwał ją wprost „ostatecznie obowiązującą” (VB XX), choć – jak wspominałem 
podając jej brzmienie – uznał redaktorską zamiennię fragmentów w. 1 i 2 w strofie 
drugiej, ale jednocześnie nie respektował podobnej zamienni w strofie pierwszej 
(edytor kursywą zaznaczył miejsca zmienione):

Gdy, z wiosną życia, duch Artysta
Poi się jej tchem jak motyle,
Głosić wolno mu tylko tyle:
„Z i e m i a, j e s t  k r ą g ł a  – j e s t  k u l i s t a!”

Lecz skoro puchy kwiatów zlecą,
Nawalne gdy przeminą deszcze, 
Wtedy dodawać trzeba jeszcze:
„U  b i e g u n ó w, s p ł a s z c z o n a, n i e c o...”

Ponad mnogie wasze uroki,
O, poezjo, i ty, wymowo,
Pozostanie jeden wysoki:
− − − − − − − − − − − − −
O d p o w i e d n i e  r z e c z y  d a ć  s ł o w o! [VB XX–XXI]

Zmianę w dwu pierwszych wersach korygowali kolejni wydawcy, przede wszyst-
kim Gomulicki oraz fert, umieszczając tzw. brulionową redakcję wiersza w strefie 
nowych wersji tekstu. Największy kłopot sprawiała edytorom strofa dołączona do 
trzech już istniejących (lub stanowiąca gruntowną odmianę którejś z nich). Stopień 
jej czytelności jest dość nikły, pismo zaś ma tu charakter wybitnie brulionowy. 
Borowy podkreślał, iż jej „wyczytanie zdaje się niemożliwością”, zastrzegając zarazem: 
„Co jednak wydaje się nie do odczytania przez jedno oko, może być szczęśliwie od-
czytane przez inne” (VB XXI). Ta uwaga uczonego padła na podatny grunt. Przez 
lata edytorzy i interpretatorzy wiersza Za wstęp. (Ogólniki) podsuwali bowiem różne 
rozwiązania. Swoje odczytanie zaproponował nie tylko Juliusz Wiktor Gomulicki:

Ten zostanie sercem i głową.
W harmonię *wziętej *spadkiem...
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I zawoła już *wódz na nowo...
Ludzie (...) koło... [DZ-2 176] 20

– ale także Zdzisław Jastrzębski:

Ten zostanie sercem á?ñ i głową
W harmonię użytym jedną á?ñ
I zawoła jak wódz na nowo
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ] 21

– Stanisław Makowski:
Ten zostanie sercem i głową
W harmoniczną użytym spójnię
I *zaczęta jak *wprzód na nowo
Do *zakończenia *będziesz *trwać – *ty!... 22

– a nadto Józef fert:
Ten zostanie sercem i głową
W harmonię ujętym jedną
I zawita jej ład na nowo
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ] 23

Zdarzają się przypadki w autografie, gdy punktem spornym staje się usytuowa-
nie wprowadzonych poprawek. Jak choćby w Sieroctwie, gdzie dopisane niebieską 
kredką dwa wersy umieszczono (z odpowiednim odnośnikiem) w wolnym polu, 
poniżej kolejnego wiersza pt. Wakacje. Kłopotliwe było tu nie tylko ustalenie brzmie-
nia dopisku, ale – jak się z czasem okazało – właśnie jego lokalizacja. Gomulicki 
dwukrotnie odczytywał interesujący nas dystych. W swojej pierwszej edycji Vade-
-mecum notował:

I jako struny wielkiej harfy jakiej,
Gdyby *..... brać w rękę trunki 24

W edycji Dzieł zebranych – kilka lat po tamtym wydaniu – korygował zapis, 
zmieniając kolejność wersów:

Gdyby *.... brać w rękę trunki
I jako struny wielkiej harfy jakiej [DZ-2 183]

Tej drugiej propozycji towarzyszył komentarz:

W ostatniej zwrotce [Norwid] poprawił jej wers pierwszy, drugi zaś i czwarty wykreślił, przy czym 
na przedłużeniu zamaszystej linii przekreślającej wers 2 dopisał jakiś niewyraźny wyraz, a u dołu kar-
ty, poniżej tekstu wiersza Wakacje, zanotował – do ewentualnego wykorzystania przy dalszej pracy 

20 Kursywą edytor Dzieł zebranych wyróżnił teksty brulionowe „ukruszone, dochowane w przekazie 
budzącym zastrzeżenia, opublikowane bez podpisu autora [...] albo o podejrzanym autorstwie [...]” 
(DZ-1 144).

21 Z. J a s t r z ę b s k i, „Vade-mecum” upowszechnione drukiem. „Przegląd Humanistyczny” 1960, nr 2, 
s. 187–188.

22 M a k o w s k i, op. cit., s. 161.
23 C. N o r w i d, Za wstęp. (Ogólniki). W: Vade-mecum (1990), s. 15.
24 C. N o r w i d, Sieroctwo. W: Vade-mecum (1962), s. 78. Edytor wprowadzając kursywę, sygnalizu-

je w tym wydaniu próbę nowej redakcji. 
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warsztatowej – dwie nie związane ze sobą propozycje tekstowe, połączone z ostatnią zwrotką grubą linią 
kierunkową (przekreślającą nb. tekst Wakacyj) [...].

Wyraz „trunki”, nakreślony przez t „kokardkowe” [!], i to grubą niebieską kredką, robi wrażenie 
wyrazu „franki” (tak go też odczytali Terlecki i Jastrzębski; ten drugi wysunął jeszcze ewentualność 
„fraszki”), co sprzeciwia się jednak i wymogom rymu (do „opiekunki”), i wymogom sensu, ani owe „fran-
ki” bowiem, ani „fraszki” nie przystają do koncepcji wiersza, w którym znalazłoby się jednak miejsce na 
szyderczy koncept o trunkach, których dobrze znane działanie mogłoby uspokoić niecierpliwych obser-
watorów takiego postępu (cywilizacji), o jakim pisze w swoim utworze poeta. [DZ-2 182–183]

fert z kolei rekonstruując brulionową wersję przekazu, opatrywał propozycję 
uwagą o poprawkach poety (wykonanych niebieską kredką): że są one „trudne do 
kompozycyjnego zharmonizowania”. A zatem przedłożona przez edytora „lekcja 
brulionu nie jest pewna” (VL 287). Ostatnią strofę fert odnotował w następującym 
brzmieniu:

Dwie, a tak marne mając opiekunki,
Ludzkość w sieroctwie znikłaby głębokiém,
Gdyby marzenia á?ñ brać za nędzne á?ñ franki á?ñ
I jako struny wielkiej harfy jednejá?ñ [VL 288]

Niedawno Mateusz Grabowski nie tylko uściślił przekaz spornego fragmentu, 
ale także uznał – z racją chyba najbliższą intencji autorskiej – że „wbrew lekcjom 
Gomulickiego i ferta dystych umieszczony pod Wakacjami powinien znajdować się 
pomiędzy 1. i 3. wersem strofy V Sieroctwa”:

Dwie, a tak błogie, mając opiekunki
Gdyby marzenia brać za nędzne franki
I jako struny wielkiej harfy jakiej
Gdyby, glób, niebył ramieniem piastunki,
             Słońce?... jéj okiem!... 25

Łatwiejsza wydaje się rzecz ze skreśleniami. A jednak i w takich przypadkach 
możemy mieć wątpliwości. Jeśli autor wykluczył zdecydowanym pociągnięciem 
wyrazy, zwroty czy nawet całe zdania, to nie powinny się one znaleźć w druku. 
W ich miejsce na ogół pojawia się nowa redakcja wykreślonego fragmentu. Jednak-
że od czasu do czasu natrafiamy na redukcje tekstowe pozbawione swoich stosow-
nych ekwiwalentów – po prostu poeta nie daje w zamian innego nowego opracowa-
nia. Tak np. dzieje się z trzecią oraz czwartą strofą Liryki i druku. Zapewne intencją 
było w tym przypadku skrócenie tekstu, a aksjologiczny nośnik stał się miarą 
kondensacji refleksji i poetyckości przekazu. O ile druga z wykreślonych strof nie 
należy do najlepszych u Norwida, o tyle w perspektywie uwzględniania ostatecznych 
decyzji autorskich trudno byłoby się pogodzić z utratą tej pierwszej (poniżej trans-
literacja tekstu rękopiśmiennego):

Treść, wypowiész bez liry udziału
Lecz dać duchowi, ducha,
Myśl, myśli – to, tylko ćiało ćiału:
Cóż z tego? Martwość głucha!.. [VA 8r] 26 

25 C. N o r w i d, Sieroctwo. W: Vade-mecum. Transliteracja, s. 224, 223. Spacją zaznaczone są słowa 
zapisane niebieską kredką przez Norwida, linią ciągłą – jego podkreślenia, boldem zaś zasygnali-
zowano pogrubienia pochodzące od poety.

26 À propos tekstów dramatycznych lub narracyjnych – układ fabularny może niekiedy decydować 
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Poważnym wyzwaniem są rekonstrukcje. Po pierwsze bowiem, określają one 
zakres i stopień umiejętności edytora: jego wiedzy na temat pisma i stylu poety; po 
drugie zaś – mogą być one pokusą badawczą, nie mniej groźną od ignorancji ba-
dawczej. Za jeden z bardziej osobliwych i zarazem problematycznych należy uznać 
autograf Powieści. Liczne redakcje brulionowe, wprowadzone ołówkiem na pierwot-
ną wersję kaligraficzną, sprawiają edytorom ogromne trudności. Wbrew wyrażonej 
przez Gomulickiego opinii strefa nieczytelności nie rozciąga się wyłącznie na obszar 
nowych pięciu wersów pierwszej zwrotki (najwięcej wątpliwości wzbudzają w. 5 i 6: 
przekreślone, z nową redakcją i dopisanymi trzema kolejnymi wersami), zastępu-
jących starą wstępną część tekstu, mieszczących się w autografie między zakoń-
czeniem Ironii a początkiem Powieści oraz przy górnej krawędzi VA 21r, ale dotyczy 
właściwie znacznej liczby innych zmian brulionowych wprowadzonych w wielu 
wersach interesującego nas tekstu (4, 14, 17–18, 20– 21, 31–32, 34 i 38). Brulio-
nowy wariant Powieści pokazuje piętrzenie się problemów przed edytorem, który 
chciałby dochować zasady respektowania ostatniej woli autorskiej i jej owocu 
w postaci editio definitiva. Oprócz tego pojawiają się realne ograniczenia związane 
z czytelnością przekazu, w tym przypadku warstwy brulionowej rękopisu wiersza. 
Dość powiedzieć, iż Gomulicki – nie bez słusznej racji – określa owe pięć wersów 
pierwszej strofy Powieści jako nieczytelną bazgraninę brulionową, „w której po-
szczególne wyrazy są albo zredukowane do pierwszych liter, albo tak skondenso-
wane w zapisie, że poszczególne litery po prostu z nich powypadały” (DZ-2 186). 
Rzeczony fragment badacz odczytał, przygotowując swoje pierwsze autorskie wy-
danie Vade-mecum. Krytykę tego ustalenia podjął Jastrzębski: podważając przede 
wszystkim stopień pewności rozwiązań przyjętych przez edytora, zaproponował 
alternatywne zwroty i leksemy:

W pierwszej strofie nowej redakcji jest kilka lekcji niepewnych, np. słowo „krzyczą” można też 
odczytać jako: „kroczą”, „kwiczą”..., zaś „śmieją” to raczej „smucą”; tak samo niepewny jest „ślad na 
karcie” oraz „przezierał” (tu może „prosił”) i „Tom”, a „nań” winno być zastąpione słowem „weń”. W stro-
fie 3-ej wydawca samowolnie poprawił „przeprowadzonej” na „przeprowadzanej”, naginając poprawkę 
do słowa „wciąż”, które jest lekcją b. wątpliwą. Wers ostatni może brzmieć: „Z dala za smętnym z po-
wieści światem” 27.

W tomie 2 Dzieł zebranych Gomulicki w charakterystycznym dla siebie stylu 
odrzucił większość wątpliwości Jastrzębskiego, wypominając swemu adwersarzowi 
m.in. brak wrażliwości na poezję, nieznajomość twórczości Norwida i jej właściwoś- 

o potrzebie restytuowania tego, co autor zarzucił i pozbawił uzupełnienia. Trudno bowiem utrzymać 
w mocy takie zmiany, gdy w ich wyniku powstaje jakaś ewidentna luka narracyjna. Tak postępował 
np. J. K l e i n e r  (Układ i tekst dzieł Słowackiego. áO pierwszym krytycznym wydaniu zbiorowym 
dzieł poetyñ. „Pamiętnik Literacki” 1909, z. 1/4) w przypadku brulionowego autografu Fantazego. 
Pisarz wykreślał niekiedy większe fragmenty tekstu lub nawet całe sceny, ale zarazem nie dawał 
nowych wariantów. Przywracanie tych starych broniło tkankę zdarzeniową przed niezamierzonymi 
lukami i przerwaniem ciągów. Zob. wstęp filologiczny do Fantazego autorstwa J. C z u b k a 
i J. K l e i n e r a  (w: J. S ł o w a c k i, Dzieła wszystkie. T. 10. Lwów 1925, s. 189, 192–195) oraz 
wstęp do Fantazego wydanego w opracowaniu J. C z u b k a  i J. K u ź n i a r a, przy współudziale 
J. K l e i n e r a  (w: J. S ł o w a c k i, Dzieła wszystkie. Red. J. K l e i n e r. Wyd. 2. T. 10. Wrocław 
1957, s. 126–134).

27 Z. J a s t r z ę b s k i, Poeta „bez wieńca i togi”. „Twórczość” 1963, nr 6, s. 60–61.
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ci, a także nieobycie się z duktem pisma poety (zwłaszcza z jego brulionową po- 
stacią áDZ-2 187ñ). Wyznając zasadę, iż najlepszą linią obrony będzie atak, edytor 
postanowił rozprawić się ze swoim niesfornym krytykiem, próbując zbić niemal 
wszystkie wysunięte przez niego propozycje, zupełnie nie dostrzegając prowokacyj-
ności filologicznej zawartej w przedłożonej liście leksykalnych możliwościach. 
Jednak ta analiza krytyczna, mająca pokazać słabość enuncjacji wymienionych 
przez Jastrzębskiego, odsłoniła – niechybnie w sposób niezamierzony przez same-
go Gomulickiego – mankamenty użytej przez niego metodologii badawczej. W pew-
nym sensie owe rozbudowane, krytyczne względem Jastrzębskiego, analizy ujaw-
niły warsztatową słabość ich autora, który ochoczo i zupełnie nieodpowiedzialnie 
wykorzystuje edytorstwo „natchnione”, zamiast sięgać po sprawdzone narzędzia 
filologiczne. Odrzucając zatem zaproponowaną przez Jastrzębskiego lekcję „kroczą” 
(miast „krzyczą”), argumentuje:

nie przylega [!] ona do rymu „malowniczą” ani nie wiąże się z kontekstem, ani nie dorównuje swoją 
ekspresją artystycznemu poziomowi całego utworu. Jest ona po prostu nijaka, blada i nudna w swojej 
solenności. [DZ-2 188]

Rymy, ekspresja, ścisłość metryczna (czyli: „przyleganie”), a do tego „nijaka, 
blada i nudna” – tak jakby edytor zupełnie zapomniał o tym, że mamy do czynienia 
nie z kaligrafowanym czystopisem, ale z brulionem, co w innych miejscach stale 
podkreślał. Odmienny przykład stanowi choćby zakwestionowanie wysuniętej lek-
cji „prosił” zamiast „przezierał”: w autografie można rozpoznać „p” (lub najwyżej: 
„pr”) oraz – co także problematyczne – końcowe „ł”. W środkowej strefie czy też 
precyzyjniej: w strefie po „p” („pr”), ciągnie się linia falista (co przyznaje sam Go-
mulicki). Prowadząc swój wywód założył, że poszukiwany wyraz powinien mieć trzy 
sylaby (ze względu na rytmikę wiersza) oraz z uwagi na najbliższy kontekst, że to 
czasownik z przesuniętą na początek wersu i odczytaną formą zwrotną. O ile wska-
zane tu tropy edytora uznać moglibyśmy za mniej lub bardziej pewne, o tyle nie 
wiadomo, dlaczego zarazem założył on, iż w owej nieczytelnej – a zatem nieoczywi-
stej – strefie wyrazu nie powinny się znajdować litery z „laskami dolnymi” (np. „g”, 
„j”) oraz „górnymi” (np. „k”, „l”, „ł”, „t”). Skąd to przekonanie, że falista i umowna 
przecież linia (linia skrótu) nie może zawierać owych „lasek” (czyli wydłużeń górnych 
lub dolnych; pierwsze umieszczone są nad tzw. linią minuskułową, drugie to części 
liter schodzące poniżej ich linii bazowych)? Na tym etapie finał dowodzenia pseu-
doanalizy filologicznej jest nader osobliwy, ponieważ Gomulicki nawet nie sili się 
na maskowanie zasady wolnych skojarzeń w swoim postępowaniu:

Owocem owego śledztwa stała się niewielka garstka wyrazów, zredukowana następnie do ośmiu: 
„ponawiał”, „posuwał”, „pozierał”, „poznawał”, „pożerał”, „przemieniał”, „przemierzał”, „przezierał”. Każ-
dy z owych wyrazów był kolejno wpisywany i póty „przymierzany” do powiązanego z nim, a znajdującego 
się w następnym wersie „tomu” [...], póki sens takiego powiązania nie skojarzył się w umyśle badacza 
z jakimś autentycznym obrazem norwidowskim [...]. Otóż skojarzenie takie wystąpiło dopiero przy wy-
razie „przezierał”, wprowadzonym w następstwie do tekstu brulionowej redakcji Powieści. [DZ-2 190]

Sposób działania Gomulickiego dowodzi braku sumienności filologicznej. Oczy-
wiście, błędy metodologiczne są sprawą istotną, dotykają bowiem warsztatu edy-
torskiego i poprawności wybranej strategii postępowania epistemologicznego, 
jednakże wobec zasadniczej kwestii związanej z zagadnieniem podstawy teksto- 
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logicznej Vade-mecum muszą one pozostać na marginesie głównego nurtu rozważań. 
Czynności badacza, motywowane skądinąd szlachetną potrzebą kompletności 
edytorskiej, napotykają zarazem poważny opór materii tekstowej – opór brulionowej 
warstwy przekazu. Kompletność staje się tu wartością nadrzędną i najwyższą. 
W imię jej realizacji pewność odczytania jest zastąpiona przez domysł, a prawda 
badawcza kapituluje pod naporem rozmaitych funkcji utylitarnych.

Wymienione przykłady związane z Sieroctwem, Powieścią czy wiersze Za wstęp. 
(Ogólniki) dowodnie pokazują – i to od dziesiątków lat – że wybór brulionu jako 
podstawy wydania w przypadku Vade-mecum ma swoje głębokie uzasadnienie, ale 
również poważne konsekwencje, z którymi musi liczyć się każdy edytor, obierając 
tę drogę postępowania. Bez wątpienia, uwzględnienie poprawek, skreśleń, uzupeł-
nień stanowiących wyraźny dowód na zmianę zamysłu autorskiego wiąże się z re-
spektowaniem zasady editio definitiva. Zarazem trzeba pamiętać, że brulionowy, 
niedomknięty charakter tych zmian nie pozwala na pełną ich deszyfrację, nie 
wszystkie bowiem dają się odczytać lub zrekonstruować w sposób w miarę pewny. 
W konsekwencji przyjętego założenia otrzymujemy tekst kanoniczny zawierający 
strefy w dużym stopniu nieczytelne oraz miejsca kompletnie nie odczytane. Tak 
wyglądałoby rozwiązanie, które za podstawę obiera korekty i uzupełnienia ujęte 
w trybie brulionowym, naniesione na tekst kaligraficzny, pierwotny. 

Teraz spróbujmy zatrzymać się przy drugiej z wymienionych możliwości, gdy za 
podstawę przyjmujemy tekst kaligraficzny, czystopisowy. Za tym rozwiązaniem 
przemawia praktyka edytorska, nie tylko dotycząca Norwida: utrwalił ją choćby 
Juliusz Kleiner w przypadku Juliusza Słowackiego, a Konrad Górski sformułował 
nawet zasadę, że „jeśli próba nowej redakcji nie została wykończona lub jest nie-
czytelna, wówczas obowiązuje redakcja pierwotna” 28. Urzeczywistnienie wspomnia-
nego rozwiązania postulował Borowy przy okazji wydania fototypicznego, choć było 
to możliwe dopiero dzięki edycji krytycznej przygotowanej przez ferta. W wydaniach, 
które stanowiły pierwszą próbę realizacji – w ramach serii „Biblioteka Narodowa” 
oraz „Skarby Biblioteki Narodowej” – edytor wskazywał jedynie ogólnie (by nie po-
wiedzieć ogólnikowo), że za podstawę tekstową przyjmował autograf Vade-mecum, 
nie deklarując przy tym, którą jego warstwę: pełną czystopisową z naniesionymi 
poprawkami brulionowymi czy też wyłącznie tę pierwotną. Dopiero w toku lektury 
czytelnik mógł się zorientować, iż układem tekstologicznego odniesienia była wer-
sja kaligraficzna, zwana także pierwotną. Natomiast poprawki brulionowe pojawi-
ły się w postaci wariantów wierszy takich, jak np. Za wstęp. (Ogólniki), Addio!, Li-
ryka i druk czy Narcyz. fert postępował bardzo podobnie do wydawcy Pism wszyst-
kich, przyjmującego prócz wersji prymarnych (najczęściej kaligrafowanych), również 
warianty dla wierszy zmienianych i przekształcanych przez Norwida, choć z kolei 
przypadek edycji Vade-mecum przygotowanej przez Gomulickiego wymaga osobne-
go omówienia (wrócę do tej kwestii w dalszej części artykułu). Dopiero natomiast 
w wydaniu krytycznym Vade-mecum z 2004 r., opracowanym przez ferta, znajdzie-
my wyraźną deklarację, że za podstawę tekstu całego zbioru przyjęto czystopis 

28 K. G ó r s k i, rec.: C. N o r w i d, Vade-mecum. Wydał z autografu, uzupełnił i wstępem poprzedził 
J. W. G o m u l i c k i. Warszawa 1962. „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 2, s. 619.
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autografu. Prowadziło to do decyzji, aby zakończenie wspominanego wcześniej 
wiersza Za wstęp. (Ogólniki) w zapisie dać czytelnikowi jako kanoniczne:

Ponad wszystkie wasze uroki – 
Ty! poezjo, i ty, wymowo –
Jeden – wiecznie będzie wysoki:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Odpowiednie dać rzeczy – słowo! [VL 11]

– rezygnując zarazem z formuły chyba nie gorszej:

Ponad mnogie wasze uroki,
O, poezjo, i ty, wymowo,
Pozostanie jeden wysoki:
− − − − − − − − − − − − − 

Odpowiednie rzeczy dać słowo! [VL 201]

Albo w jednym z fragmentów Liryki i druku, gdzie o znaczeniu „liry” dla pieśni 
poeta powiada w ten sposób:

Liry – nie zwij rzeczą w pieśni wtórą!
Do przygrywek!... nie – ona 
Dlań jako żywemu orłu pióro –
Aż z krwią, nierozłączona! [VL 21]

– a nie jak w zgodzie z późniejszymi poprawkami:

Liry, nie wiń, że pieśni wtórą!
Do przygrawek że ona –
Ona jak żywemu orłu pióro;
Aż z krwią, nierozłączona! [VL 243]

Wybór wersji kaligraficznej mierzy się z krytyką, która towarzyszyła tej strate-
gii niemal od samego początku zmagań wydawców z tekstem Vade-mecum. formu-
łowała ją niegdyś zdecydowanie Zofia Stefanowska w stosunku do pierwszej edycji 
zbioru w opracowaniu Gomulickiego, zwracając uwagę na cytowany właśnie frag-
ment wiersza jako symptomatyczny w kontekście wyłaniających się wątpliwości 
ogólnych:

I otóż tu moja wątpliwość, czy tam, gdzie nie można odtworzyć kompletnie wersji drugiej, należy 
przy ustalaniu tekstu kanonicznego zrezygnować z wszystkich poprawek stanowiących, bądź co bądź, 
wyraźny dowód zmiany autorskiego zamysłu. Czy wydawca nie posuwa rygoryzmu filologicznego zbyt 
daleko, gdy ustalając tekst podstawowy Liryki i druku np. ignoruje niewątpliwe poprawki autora tylko 
dlatego, że nie wszystkie dadzą się odczytać i zrekonstruować w kształcie skończonym. Równa się to 
decyzji, aby czytelnikowi dać do ręki tekst, w którym o znaczeniu „liry” dla pieśni powiedziano, że „Dlań 
jest jako żywemu orłu pióro”, nie zaś zgodnie z późniejszymi poprawkami: „Ona jak żywemu orłu pióro” 29.

Przyjmując wersję kaligraficzną zbioru, edytorzy niekiedy pozwalali sobie na 
odstępstwa od przyjętej reguły. Tak działo się zwłaszcza w przypadku Fortepianu 
Szopena, gdzie wyraźnie późniejsze poprawki naniesione ołówkiem uznawano za 

29 Z. S t e f a n o w s k a, „Vade-mecum” Norwida. Rec.: C. N o r w i d, Vade-mecum. Wydał z autografu, 
uzupełnił i wstępem poprzedził J. W. G o m u l i c k i. Warszawa 1962. „Nowe Książki” 1963, nr 1, 
s. 68.
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część wersji kaligraficznej, a nie brulionowej. Dopiero w edycji krytycznej fert zre-
zygnował z owej praktyki – czy słusznie? (przyjdzie jeszcze dalej o tym powiedzieć) – 
przyporządkowując zmiany do warstwy wtórnej. Przyjął więc w. 35 utworu w formie: 
„Jakby która starożytna Cnota” (VL 126), miast uwzględnić przestawnię wersji 
ołówkowej: „Jakby starożytna która Cnota”; w. 46: „Wzięta pieśnią zachwytu” 
(VL 127), zamiast: „Wzięta tęczą zachwytu”. Tak samo w w. 78, gdzie zachował 
zapis: „Pszenicznych ziarn dészcz prószy −” (VL 128), rezygnując z poprawionej jego 
postaci: „Dészcz pszenicznych ziarn prószy,” (oczywiście, zmiany interpunkcyjne 
w klauzuli rzeczonego wersu nie były tu dziełem autorskim, ale modernizacją wy-
dawcy). Konsekwencję edytor zachował nawet wówczas, gdy lekcja kaligraficzna 
brzmiała gorzej od poprawionej ołówkiem. A tego rodzaju sytuacja zaistniała w przy-
padku w. 99, który pierwotnie wyglądał następująco: „Podobny sprzęt do trum- 
ny” (i taką wersję znajdziemy jako tekst podstawowy w wydaniu ferta z r. 2004 
áVL 128ñ). Norwid postanowił zmienić pozycję dwu wyjściowych wyrazów tego 
fragmentu, wysuwając rzeczownik przed przysłówek – zmiany dokonał ołówkiem. 
Początkowo nową redakcję zaznaczał zapisując cyfry nad wyrazami: „2” oraz „1”, 
następnie skreślił sygnał przestawni, notując, przed „Podobny”, na marginesie 
„Sprzęt” i zarazem skreślając ten sam wyraz po przysłówku. fert, zobowiązany 
własną decyzją o wyborze podstawy, zrezygnował z ewidentnie lepszej formy wersu: 
„Sprzęt podobny do trumny”, lepszej zwłaszcza w zestawieniu z najbliższym otoczem, 
choćby w sensie rytmicznym. Miał zresztą pełną świadomość konsekwencji zwią-
zanych z wyborem, czego efekt stanowi jego refleksja odnosząca się do opracowania 
tego wiersza. fert pisał: „wersja czystopisowa, jak się nam wydaje, pod względem 
artystycznym ustępuje w kilku miejscach »brulionowi«” (VL 163) 30. 

Przy formułowaniu uwag na temat Fortepianu Szopena, dotyczących jakości 
zmian autorskich, trzeba koniecznie odnotować awers owego mechanizmu. Zda-
rzają się bowiem sytuacje – równie liczne jak te pierwsze – że dopisek lub jakakol-
wiek inna korekta zacierają efektowność dotychczasowego rozwiązania, co oczywiś- 
cie mogłoby być wykorzystywane, gdyby nie casus przywołanych przed chwilą po-
prawek z Fortepianu Szopena, jako argument na rzecz wersji kaligraficznej. Zakoń-
czenie wiersza Źródło wypada nadzwyczaj okazale. Kwestia włożona w usta „męża”, 
którego sylwetkę cechuje rodzaj szaleństwa lub nawet spersonalizowanego zła, 
wybrzmiewa wieloznacznym i zarazem złowieszczo-ironicznym akordem (oto trans-
literacja autografu):

Patrzćie... jak Duch-stworzenia obówie mi czyści...! [VA 49v]

Zmiana to dopisany, a właściwie wciśnięty między przywołany wers a tytuł 
następnego utworu, Historyk, komentarz dydaktyczny, zdecydowanie osłabiający 
siłę tamtej wypowiedzi (podaję wersję transliteracyjną autografu):

I depcąc zrudło butem, pluskał i na wieki
Depcąc je klął. [VA 49v]

30 Stosunkowo niedawno, publikując osobny druk Fortepianu Szopena (Kielce 2010), A. C e d r o 
zrezygnował z tej kaligraficznej wersji, przyjmując za podstawę, jak to określił: „rękopis drugiej 
redakcji utworu” (ibidem, s. 20).
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Za pełną realizację wydania, które zgodnie ze wskazaniem Górskiego (był on 
zwolennikiem takiego rozwiązania) 31 wzięło autograf Vade-mecum w jego redakcji 
kaligraficznej, czyli jako czystopis zbioru przeznaczony do druku, należy uznać 
przede wszystkim edycję krytyczną w opracowaniu ferta z 2004 roku. Czy to za-
myka cały problem? Nie do końca. Nadal bowiem pewne kwestie pozostają otwar-
te, a przynajmniej domagają się bliższego doprecyzowania. fert składając deklara-
cję na temat podstawy tekstowej, wskazywał:

Jest nią czystopis VM przygotowany dla Brockhausa, z uwzględnieniem „woli autorskiej” w zakre-
sie działań wyznaczonych przez ramę czasową prac nad czystopisem, czyli nad tą postacią rękopisu 
dzieła, jaką autor na początku kwietnia ostatecznie przeznaczył (i przekazał) lipskiemu wydawcy – Brock- 
hausowi. [VL 162]

Gdybyśmy dysponowali kompletnym czystopisem – jak powiada edytor – przy-
gotowanym dla Brockhausa, to sprawa byłaby oczywista, ale przecież tak nie jest. 
Pamiętajmy, że część tekstów (zapisanych na kartkach przyklejonych następnie do 
kart kodeksu) bezpowrotnie, w niewyjaśnionych okolicznościach, zaginęła. Obiekt, 
którym dysponujemy, nie jest zatem takim samym obiektem (a przynajmniej obiek-
tem w tym stanie), który trafił w ręce Brockhausa. Nie jest – jak chciałby edytor – 
„postacią rękopisu dzieła, jaką autor na początku kwietnia ostatecznie przeznaczył 
(i przekazał) lipskiemu wydawcy [...]”. Po raz kolejny przypomnijmy: sporo tekstów 
wierszy bezpowrotnie zaginęło, z bliżej nie wyjaśnionych przyczyn. Nie rozwijam 
innej jeszcze kwestii, która aż prosi się – może w odmiennych okolicznościach – 
o jakiś komentarz. A mianowicie: skąd niezłomna pewność wśród edytorów, że 
autograf (zdefektowany, pozbawiony części tekstów), którym obecnie dysponujemy, 
jest tożsamy z autografem Vade-mecum otrzymanym przez Brockhausa? Czy fak-
tycznie Norwid posłał ten właśnie kodeks do Lipska? Ten aktualnie przechowywa-
ny w zbiorach Biblioteki Narodowej, w jej tzw. części skarbcowej? Takie pytanie 
można postawić choćby w obliczu projektowanych przez Norwida kolejnych wydań 
zbioru w różnych konfiguracjach: jako tekstu samodzielnego lub stanowiącego 
element większych układów kompozycyjnych (np. wraz z Aktorem i Tyrtejem czy 
poematem „A Dorio ad Phrygium”). 

Wróćmy jednak do zasadniczego toku refleksji. Dlaczego fert – choć dotyczy to 
także innych wydawców, w tym również Borowego – unika określenia i wskazania, 
w jaki sposób można w autografie rozpoznać i wyróżnić jego czystopisową wersję, 
jeśli chodzi o użyte narzędzia i materiały? Bez wątpienia, kaligraficzny porządek 
tekstu wyznaczony jest przede wszystkim przez zapis atramentowy, porządek zaś 
brulionowy wiąże się z rozmaitymi typami ołówków (zwykły, chemiczny) oraz kredek, 
głównie niebieskiej. Otóż – jak podkreśla Borowy – Norwid przygotowując swój 
skrypt dla wydawcy, „Liczby rzymskie, którymi oznaczone są poszczególne utwory, 
pociągał [...] czerwonym lub niebieskim ołówkiem” (VB XIII). Uściślam: pierwotnie 
cyfry te zostały zapisane atramentem. Mamy tu pewną rozbieżność logiczną. Zwra-
cam uwagę, że niebieską kredką używaną do brulionowych poprawek (np. w przy-
padku wiersza Za wstęp. áOgólnikiñ) posłużył się również poeta korygując zakre-
ślone wcześniej atramentem liczby rzymskie przy poszczególnych utworach zbioru. 

31 G ó r s k i, rec., s. 620.
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Raz zatem owa kredka staje się sygnałem brulionowej pracy, a kiedy indziej sta-
nowi o kaligraficznym porządku tekstu – tak to przynajmniej można wyczytać 
u Borowego. To oczywiście drobny niuans, świadczący jednak o swego rodzaju 
niezdecydowaniu i braku logiki w rozróżnianiu owych rękopiśmiennych warstw 
przekazu. 

Pytanie o granicę rozdzielającą warstwę czystopisową od brulionowej jest 
w pewnych przypadkach dość zasadnicze, odpowiedź zaś niejednoznaczna. Myślę 
tu np. o Fortepianie Szopena. Poprawki korektorskie wykonane ołówkiem Gomu-
licki odczytywał jako obowiązujące wydawcę, choć zarazem trudno bezwzględnie 
orzec – bo na ten temat edytor milczy – do której z wymienionych warstw je zalicza. 
fert z kolei włączył je (podobnie jak Gomulicki) do wydania „Biblioteki Narodowej”, 
lecz nie ujął w tym z r. 2004, co w obliczu jasnej deklaracji związanej z uznaniem 
przez ferta czystopisu za podstawę świadczy, że traktował je tutaj jako poprawki 
brulionowe. Ale czy słusznie? Żaden z edytorów nie przedstawił zdecydowanego 
dowodu na to, iż tekst atramentowy to tekst czystopisowy, a inne materiały: kred-
ka, ołówek, są wyłącznie i bezwzględnie domeną brulionowości. Większość wymie-
nianych wcześniej poprawek ołówkowych w Fortepianie Szopena pokrywa się 
z pierwodrukiem wiersza, który ukazał się w Piśmie zbiorowym, „wydanym staraniem 
i nakładem Towarzystwa Naukowego Młodzieży Polskiej w Paryżu” 32, przypuszczal-
nie zanim rękopis Vade-mecum trafił do Brockhausa. Istnieje prawdopodobieństwo, 
że Norwid nanosił te poprawki równolegle (niemal w tym samym czasie). Co każe 
uznać je za przynależące do tzw. tekstu pierwotnego. Ale poeta mógł je zrobić zaraz 
po tym, gdy ukazał się pierwodruk. Mógł także wprowadzić je znacznie później, 
nawet po powrocie przesyłki rękopisu zbioru z Lipska. Każda z potencjalnych in-
terpretacji sytuuje przekształcenia redakcyjne po stronie czystopisu. fert nie bez 
racji podnosił jeszcze inną ważną kwestię, a mianowicie autorstwa owych poprawek: 
„Trudno jednak z całą pewnością stwierdzić, że wszystkie poprawki ołówkowe wy-
konał sam Norwid” (VL 534). Gdyby uznać, iż faktycznie przynajmniej część z tych 
zmian nie została skreślona ręką poety – bez względu na ich zbieżność z pierwo-
drukiem – wówczas tylko wersję atramentową zapisu należałoby traktować jako 
obowiązującą.

Po stronie czystopisu staje także tradycja edytorska. Nigdy nie wydano tekstu 
Vade-mecum na podstawie autografu z uwzględnieniem brulionowych poprawek 
poety. Żaden z edytorów nie zdecydował się na ten wariant, w którym – jak to okreś- 
lał Borowy – chodziło o respektowanie ostatniej intencji (woli) Norwida, choć pre-
cyzyjniej należałoby mówić tu o działaniach autorskich. Trudno bowiem z ocalałej 
wersji rękopisu ową wolę wysnuć. Dlaczego wydawcy nie decydowali się na taki 
wariant, w pewnym sensie naturalniejszy i właściwszy od tego, który za podstawę 
bierze tekst kaligraficzny? Czyżby nikt nie uznawał walorów tekstologicznych tego 
tropu edytorskiego? Sądzę, że odrzucenie takiego rozwiązania miało raczej charak-
ter pragmatyczny. Wydawanie tekstu z wersji kaligraficznej jest łatwiejsze niż 
wydawanie z wersji brulionowej: ten drugi wariant zakłada przecież mocowanie się 

32 C. N o r w i d, Fortepian Szopena. W zb.: Pismo zbiorowe. Wydane staraniem i nakładem Towarzys-
twa Naukowego Młodzieży Polskiej w Paryżu. T. 1, z. 2. Bendlikon 1865.
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z przejrzystością przekazu, licznymi dylematami związanymi z jego deszyfracją, 
brakiem pewności, aprobowaniem miejsc, które nie zostaną odczytane. 

Nietrudno zorientować się, że edycje Vade-mecum opracowane i przygotowane przez 
Gomulickiego (począwszy od r. 1962, a skończywszy na osobnym wydaniu „lubel-
skim” z r. 1984) stanowiły w toku wywodu negatywny wzorzec. Dlaczego? Otóż nie 
mieszczą się one w żadnym z dwóch zaprezentowanych tu rozwiązań. Edytor zresz-
tą unika jednoznacznych deklaracji: czy za podstawę bierze wersję kaligraficzną 
autografu czy może punktem odniesienia są dla niego poprawki brulionowe wpro-
wadzone później? W Pismach wszystkich te wskazania dotyczące wyboru podstawy 
sformułowano bardzo ogólnie: „Tekst wg autografu w kodeksie VM [...]” (PW-2 378). 
Podobnie jest w najobszerniejszym komentarzu edytorskim w ramach 2-tomowych 
Dzieł zebranych: „T e k s t  podstawowy [!] wg rękopisu-autografu [...]” (DZ-2 136). 
Dopiero w toku analiz – głównie związanych z kolacjonowaniem przekazu – można 
zorientować się w dokonanych przez Gomulickiego wyborach. 

Przede wszystkim trudno rozpoznać tu jakąś konsekwencję i zasady. Edytor 
bowiem raz traktuje tekst kaligraficzny czystopisu jako ostateczny (taka opcja na 
ogół przeważa), poprawiony zaś, brulionowy, jako nową redakcję, a innym razem 
odwrotnie: kaligraficzny jako nieaktualny, natomiast ten skorygowany jako osta-
teczny. Przykładem pierwszego rozwiązania może być opracowanie wiersza Za wstęp. 
(Ogólniki). Przy realizacji tej opcji Gomulicki odrzucił wszystkie poprawki bruliono-
we, pozostawiając wersję czystopisową. Z kolei przykład drugiego – zupełnie od-
miennego – sposobu rozpatrywania stanowi opracowanie Fatum, gdzie brulionowa 
poprawka w pierwszym wersie, wykonana niebieską kredką, została uwzględniona 
w późniejszych wydaniach Vade-mecum przygotowywanych przez Gomulickiego: 
„Jak dziki zwierz przyszło [...]” (zob. np. DZ-1 583; PW-2 49), a nie jak w wersji 
kaligraficznej: „Jak zwierz dziki przyszło [...]” (VA 18r). Jakie są kryteria tych nie-
codziennych rozwiązań? Trudno rozpoznać. Wydaje się, że decyduje o nich wola 
edytorska, uzbrojona wyłącznie w słuch poetycki, a nie stosowne argumentum 
philologicum. I na tej woli opiera się postanowienie, aby w tekście Przeszłości przy-
jąć poprawki w w. 4: „wspomnienie” → „spomnienie”, oraz w w. 5: „Lecz” → „Acz” 
(nadpisane i skreślone) → „Acz” (dopisane), jednocześnie zaś odrzucić podobne 
zmiany w w. 9: „Przeszłość, jest to dźiś, tylko cokolwiek daléj:” ← „Przeszłość, jest, 
i dziś i te dziś daléj:” – są one w autografie zupełnie czytelne. Wszystkie corrigenda 
poeta wykonał przecież atramentem, tym samym, którym zapisał cały tekst wiersza: 
trzeba więc uznać je za przynależące do warstwy kaligraficznej rękopisu. Autograf 
Przeszłości nie notuje bowiem zmian brulionowych, jak w przypadku wymieniane-
go utworu Za wstęp. (Ogólniki). W tym sensie ustalenia Gomulickiego pozbawione 
są logiki – żaden edytor opracowując tekst Przeszłości nie staje przed jakimkolwiek 
dylematem, ponieważ odpada problem: uwzględnić czy odrzucić późniejsze popraw-
ki poety? Respektować wersję czystopisową? A może respektować brulionowe 
zmiany? Mamy tu bowiem do czynienia wyłącznie z kaligraficznym zapisem, czyli 
wszelkie modyfikacje i skreślenia winny być wzięte pod uwagę. A znów w Addio! 
Gomulicki odczytał wszystkie poprawki, jednak uznał je za redakcję podrzędną 
wobec redakcji kaligraficznej. Redakcja kaligraficzna pojawiła się zatem w tekście 
głównym zbioru w Pismach wszystkich, tymczasem ta z poprawkami – w specjalnym 
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dodatku z ostatnimi redakcjami i ostatnimi wersjami dziewięciu ogniw Vade-mecum. 
Co motywowało edytora? Skąd tak diametralnie odmienne sposoby podejścia do 
poprawek? Trudno orzec, wygląda, że – jak wskazywał Górski – u Gomulickiego 
decydował „osobisty gust, nie zaś konsekwentnie stosowana zasada edytorska” 33. 
Ocena tego pierwszego (tj. Górskiego) to zresztą osobna kwestia, która edytorskim 
poczynaniom tego drugiego (czyli Gomulickiego) w kolejnych jego wydaniach Vade-
-mecum dodaje pikanterii. Otóż Górski już w 1962 r. opublikował w „Roczniku 
Literackim” – w postaci krótszej, następnie zaś w „Pamiętniku Literackim” w po-
staci obszerniejszej, bardzo negatywną, a właściwie wręcz druzgocącą recenzję 
edycji Vade-mecum w opracowaniu Gomulickiego. Krytyka miała charakter fron-
talny i fundamentalny: dotyczyła modernizacji pisowni, przyjętych rozstrzygnięć 
interpunkcyjnych, nieporozumień związanych z kwestią krytyczności, ale przede 
wszystkim podstawy tekstologicznej – dowolności i arbitralności w zakresie podej-
mowanych decyzji edytorskich. 

Z biegiem lat szokowała nie tyle skala popełnionych błędów i uchybień, ile 
stanowisko Gomulickiego, który w kolejnych wydaniach Norwidowego zbioru jedy-
nie część popełnionych (zwłaszcza w swoim pierwszym wydaniu) błędów korygował, 
lecz w ogólnych ramach kontynuował przyjętą strategię, pozostając na pozycjach 
wyznaczonych na samym początku własnej drogi edytorskiej. Tak więc np. w edy-
cji z 1962 r. w przypadku utworów, które ukazały się drukiem w postaci innej niż 
czystopisowa, za tekst obowiązujący uznał tekst opublikowany, nie zaś manuskrypt. 
Postąpił tak z Ciemnością oraz z wierszem Echa-czasu (w autografie Vade-mecum: 
Saturnalia), posiłkując się pierwodrukiem nowej redakcji obu tekstów, ogłoszonych 
w „Echu” w r. 1877 (nr z 1 I) 34. Z tych pomysłów edytor wycofał się już przy okazji 
wydania Vade-mecum w ramach Dzieł zebranych, a następnie potwierdził przyjęty 
kierunek w Pismach wszystkich. Podobnie początkowo postępował z utworami, 
które poeta włączał do swoich nowszych dzieł: podawał je w formie ostatniej wersji. 
Stąd Kółko czy Wieś pojawiły się w edycji zbioru z 1962 r. na podstawie tekstu 
„A Dorio ad Phrygium”, nie zaś autografu Vade-mecum. Natomiast Czemu opraco-
wał Gomulicki w oparciu o późny Stygmat, gdzie wiersz ten stanowi tekst pieśni 
Oskara, bohatera noweli. Jako równie kuriozalny należy potraktować pomysł, by 
restytuować tekst brakującego w rękopisie ogniwa LIV – znanego tylko z zachowa-
nego tytułu Jak – korzystając z jednego z fragmentów dopiero co wymienionego 
poematu. Nawet gdyby owa hipoteza była wielce prawdopodobna, to wciąż otwar-
tą kwestią pozostaje sprawa granicy „wyciętego” tekstu. Do tego dochodzi, oczy-
wiście, dość osobliwa koncepcja swobodnego przemieszczania urywka późniejsze-
go do wcześniejszej struktury kompozycyjnej. O ile z pomysłów redagowania 
Kółka, Wsi oraz Czemu Gomulicki rychło się wycofał, zmieniając teksty podstaw 
wierszy w Dziełach zebranych, o tyle jego bardzo kontrowersyjne stanowisko w sto-
sunku do utworu Jak nie zmieniało się, w pełni utrwalone w Pismach wszystkich.

33 G ó r s k i, rec., s. 619.
34 Autografy wierszy przesłane redaktorowi pisma uchodzą za zaginione. K. K o p c z y ń s k i  (Próba 

interpretacji „Ciemności”. W zb.: Język Cypriana Norwida. Materiały z konferencji zorganizowanej 
przez Pracownię Słownika Języka Norwida, w dniach 4–6 listopada 1985 roku. Red. K. K o p c z y ń- 
s k i, J. P u z y n i n a. Warszawa 1990, s. 135) zaznaczał, analizując tekst Ciemności, że wersja 
z „Echa” zawiera błędy, a przez to, „jest to przekaz najmniej ze wszystkich czterech autentyczny”. 
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Z podobnym zamieszaniem i brakiem konsekwencji mamy do czynienia w przy-
padku tych wierszy z Vade-mecum, które złożyły się na odrębny zbiór zatytułowa-
ny Co słychać? Co począć? Przypuszczalnie powstał on później niż Vade-mecum. 
Gomulicki uważa, że w r. 1876, ale jego domniemanie stanowi wyłącznie hipotezę, 
do tego nie popartą jakąś stosowną dokumentacją (PW-3 775–776). Zaginiony rę-
kopis Co słychać? Co począć? to 6-kartkowy, cienki zeszyt (były to trzy złożone na 
pół i zszyte arkusze). Tekst znany jest jedynie z odpisu, sporządzonego przez Prze-
smyckiego (oryginał należał do Wacława Gasztowtta i znajdował się w Paryżu) 35. 
Właśnie ów odpis stał się podstawą do kontrowersyjnych rekonstrukcyjnych dzia-
łań Gomulickiego. W wydaniu Vade-mecum z 1962 r. niezachowaną w autografie 
końcową część Prac-czoła edytor uzupełnił, wykorzystując wspomniany zbiór 
i zamieszczony w nim fragment Co począć?, który bez wątpienia był innym warian-
tem Prac-czoła. Wystarczy jednak przywołać oraz porównać początkowe i końcowe 
wersy obu przekazów, aby się przekonać, jak ogromnie ryzykowne były to zabiegi:

„Pracować-muśisz” głos ogromny woła
Nie z potem dłoni lub twojego grzbietu
(Iż prac-początek, doprawdy że nie tu)
Pracować musisz z potem twego czoła! 
   (Prac-czoło, VA 34r; transliteracja)

C o  p o c z ą ć?... nie tu, zaiste, że nie tu
Początek dzieła – głos odwieczny woła:
„P r a c o w a ć  m u s i s z!” – i nie z potem grzbietu,
Lecz „z potem czoła”...
   (Co począć?, PW-3 631)

Spustoszałemu powiedz Narodowi
Niech się zbogaći jak może najprędzéj
A mając posag, resztę postanowi,
   (Prac-czoło, VA 34v; transliteracja)

Tak, zniszczonemu rzeknij narodowi, 
By się zbogacał tylko jak najprędzéj,
A złoto mając resztę postanowi,
   (Co począć?, PW-3 632)

Nie tylko jednak ostatni fragment zakończenia wiersza Prac-czoło został pod-
dany prawom dość osobliwej rekonstrukcji. Praktyka ta rozciągała się na całe 
utwory: Co słychać? czy Krzyż i dziecko – których autografy nie zachowały się 
w kodeksie Vade-mecum – Gomulicki przeniósł ze wspomnianego zbioru Co słychać? 
Co począć? Za równie dowolną i skąpo uzasadnioną należy uznać decyzję, aby 
Tymczasem, wiersz zapisany po stronie verso kartki z autografem Obojętności  
(VA k. luźna, przyklejona do VA 17v kodeksu), zaliczyć w poczet utworów Vade-
-mecum, do tego zaś wyznaczyć ściśle jego pozycję w zbiorze: edytor doszedł do 
wniosku, iż Obojętność powinna znajdować się między Specjalnościami a Sieroctwem. 
Uważał, że zabieg taki jest możliwy i nawet wręcz pożądany, wymaga tylko dobrze 
uzasadnionej identyfikacji konkretnych utworów spoza Vade-mecum, wydawanych – 
o czym była mowa – później lub włączanych do innych tekstów, „z odpowiadający-

35 Materiały do życiorysu Norwida zebrane przez Z. Przesmyckiego. BN III 6321, k. 279–284.
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mi im, a brakującymi, ogniwami owego zbioru [...]” (PW-2 377), wyjaśniał badacz. 
W jaki sposób natomiast uwiarygodniał tę niecodzienną z punktu widzenia edytor-
stwa operację? Otóż wskazując, że zbiór Norwidowski jest świadomie ułożonym, 
skomponowanym cyklem, Gomulicki starał się odkryć zasadę owej kompozycji. 
W edycji pierwszej z 1962 r. ujmował kolejność utworów w ramy dwutematowości 
każdego z nich: temat drugi jakiegoś tekstu stanowił zarazem temat pierwszy teks- 
tu następnego, itd. Wymieniane przez edytora tematy-klamry stawały się w istocie 
efektem subiektywnych (emocjonalnych) lektur odbiorcy, a nie filologicznym argu-
mentem, podlegającym regułom dedukcyjnym. W Pismach wszystkich Gomulicki 
wskazywał jeszcze na układy tematyczne oraz ideowe – równie prawdopodobne 
i weryfikowalne jak te pierwsze. Stąd w metryce utworu Tymczasem znajdziemy 
znamienne wyjaśnienie:

Tekst [...] na odwrocie wlepionej tam [tj. w rękopisie Vade-mecum] kartki z tekstem wiersza Obo-
jętność [...]. Właściwe miejsce tego wiersza, który musiał się znajdować na jednej z zaginionych kart 
kodeksu VM, zostało wydedukowane na podstawie jego ścisłego sklamrowania z wierszem Sieroctwo 
[...]. [PW-2 383]

Ten wątpliwy mechanizm przenoszenia tekstów bądź ich fragmentów z później-
szych odpisów lub edycji dość trafnie sam edytor przedstawił przy rekonstrukcji 
ostatnich wersów utworu Prac-czoło w swoim pierwszym wydaniu Norwidowskiego 
zbioru (na szczęście, zrezygnował z niej w kolejnych edycjach: Dzieł zebranych oraz 
Pism wszystkich). Zwracam uwagę w poniższym cytacie na słowo „załatać”; użyte 
chyba nieco bezwiednie, dobrze charakteryzuje i postawę, i intencje Gomulickiego 
czy jego stosunek do zasadniczego obiektu jego zabiegów, jakim jest tekst:

Jeśli chodzi z kolei o szczerby, to można je częściowo załatać – i to niestety w minimalnym stop-
niu – jedynie w dwóch przypadkach: przy wierszu Prac-czoło (LXIII), którego urwany ostatni wers (z ry-
mem) można było uzupełnić wg tekstu pierwszej wersji tego utworu z r. 1864, oraz przy wierszu Szlach-
cic (LXXII), którego początek, dłuższy o dwa wersy, znajduje się również na tzw. Karcie Paryskiej, czyli 
na zachowanej w papierach po Z. Przesmyckim zagadkowej karcie (BN III 6321, k. 288), na której 
nieznana ręka skopiowała cztery pełne wiersze VM, sześć drobnych ułamków czterech innych utworów 
tego cyklu oraz prozaiczny rodnik wiersza Źródło (XCIII), przy czym wszystkie owe utwory i ułamki zo-
stały podane w ich wcześniejszym kształcie tekstowym. [PW-2 377]

Można pominąć kwestię odpisu, czasu, kontekstu bądź funkcji. Ale koniecznie 
należałoby zadać pytanie o cel takiego działania. Czy motywacja stała po stronie 
prawdy i szacunku wobec autora i jego spuścizny, czy też po stronie satysfakcji 
edytorskiej?

W znakomitej recenzji Dzieł zebranych, opublikowanej na łamach „Pamiętnika 
Literackiego”, Zofia Trojanowiczowa zwróciła uwagę na jeszcze jedną osobliwą 
praktykę Gomulickiego: a mianowicie na zamieszczanie w tejże edycji utworów 
nieautonomicznych (wchodzących w skład innych tekstów lub zbiorów). Czyli i ta-
kich, których autonomię określił autor, i także takich, które usamodzielniły się 
wolą edytora. W efekcie – zwłaszcza za sprawą Vade-mecum – niektóre wiersze były 
drukowane dwu- albo nawet trzykrotnie. Uczona wskazywała, że choć ta strategia 
poszerza zasób dokumentacji edytorskiej, to zarazem odsłania wiele słabości i mo-
mentów spornych:

Sztucznie zwiększa dorobek wierszopisarski Norwida, a równocześnie – dotycząc z konieczności 
wybranych tylko przypadków – nie oddaje w pełni pracy poety nad przystosowaniem wiersza do życia 
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w zmienionym kontekście. Przykładowo – wiersz Saturnalia z Vade-mecum został opublikowany trzy-
krotnie: w redakcji kaligraficznej i w redakcji próbnej (w ramach cyklu) oraz w późniejszej redakcji 
autonomicznej pt. Echa-czasu, niewiele różniącej się zresztą od redakcji próbnej Vade-mecum. Ale: 
wiersz Obyczaje, włączony przez Norwida do Vade-mecum jako Sens-świata, następnie wkomponowany 
do humoreski Co słychać? i co począć?, a później na nowo usamodzielniony pt. Szczęśliwy, zamiesz-
czono w Dziełach zebranych dwukrotnie, z pominięciem ostatniej autonomicznej redakcji. Edytor nie 
odnotowuje przy tym przeróbek, które ostatecznie stały się udziałem wiersza. (Ktoś, kto chciałby się 
z nimi zapoznać, musi sięgać po Okruchy poetyckie i dramatyczne, w których z okazji publikacji wiersza 
Szczęśliwy – redakcja z humoreski – edytor podaje warianty innych redakcji. Dziwna to jednak sytuacja, 
kiedy aparatu do edycji zbiorowej i nazywanej przez edytora krytyczną musimy poszukiwać w innym 
wydaniu. A nie jest to przecież wypadek odosobniony.) 36

A zatem znów powracają kwestia logiki działań oraz konsekwencje przyjętych 
rozwiązań.

Przypadek Gomulickiego nie został tu przywołany wyłącznie na prawach kry-
tycznego spojrzenia na historię edytorskiego kształtowania się Vade-mecum, na 
które miał on przecież ogromny wpływ, przynajmniej do lat osiemdziesiątych ubie-
głego wieku. Ten negatywny i zarazem osobliwy sposób patrzenia na Norwidowski 
zbiór mógłby – pod pewnymi warunkami – odsłonić swój pozytywny aspekt. Oczy-
wiście, z góry możemy odrzucić, uznając za niedorzeczne i błędne warsztatowo, 
wszelkie rekonstrukcje tu opisane, ale zastosowaną ogólną zasadę osobliwego po- 
dejścia do każdego z tekstów, do każdego z wierszy – już nie. Zaprezentowałem 
dotąd bowiem dwa skrajnie odmienne sposoby wyznaczania podstawy tekstu Vade-
-mecum. Pierwszy traktował brulionowe poprawki jako przejaw ostatecznej decy- 
zji autora. Drugi z kolei odrzucał je na rzecz wersji kaligraficznej przekazu – jako 
tej przygotowanej do druku i wysłanej przez Norwida do lipskiego wydawnictwa. 
Oba podejścia do zagadnienia odznaczają się pewnym maksymalizmem w zakresie 
praktyki wydawniczej. Oba także – choć nie ujawniają tego wprost – traktują zbiór 
Vade-mecum jako idealną całość. A ta całość przecież nie istnieje. Wersja kaligra-
ficzna zakłada, iż mamy do czynienia z autografem wysłanym przez Norwida do 
Brockhausa, choć poważny defekt wielu wierszy (zagubienia ich fragmentów lub 
nawet pełnych tekstów) sprawia, że w rzeczywistości nie dysponujemy kompletnym 
czystopisem. Respektowanie wersji brulionowej wiąże się z podobnym założeniem, 
edytor zaś zostaje skazany na działania w ograniczonym obszarze korektorskich 
poczynań poety. Ten swoisty dylemat, jaki rysuje się między stroną czystopisu 
a stroną brulionu, trafnie scharakteryzował fert. Wymieniając w toku wywodu 
zdefektowane części manuskryptu oraz wskazując na grupę tekstów poddanych 
poprawkom i uzupełnieniom przez poetę, edytor podkreślał:

Teksty te to w istocie b r u l i o n y  redakcyjne. Prócz problemów grafologicznych, w większości już 
rozwiązanych, stawiają one wydawcę przed zasadniczymi i, zdaje się, nierozwiązywalnymi pytaniami, 
m.in. kompozycyjnymi, nie wiadomo przecież, czy poprawki te można traktować jako kolejne próby 

36 Z. T r o j a n o w i c z, rec.: C. N o r w i d: Dzieła zebrane. T. 1: Wiersze. Tekst; t. 2: Wiersze. Dodatek 
krytyczny. Oprac. J. W. G o m u l i c k i. Indeksy zestawiła M. G o m u l i c k a. Warszawa 1966. 
„Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1, s. 304–305. Zob. też Z. T r o j a n o w i c z, Uwagi o pierwszych 
dwóch tomach „Pism wszystkich” Cypriana Norwida w opracowaniu Juliusza Wiktora Gomulickiego. 
„Studia Norwidiana” t. 3/4 (1985/86). Przedruk w: Z. T r o j a n o w i c z, Romantyzm od poetyki 
do polityki. Interpretacje i materiały. Wybór, red. A. A r t w i ń s k a, J. B o r o w c z y k, P. Ś n i e-
d z i e w s k i. Kraków 2010.
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nowych redakcji tłumaczących się w koncepcji c a ł e g o  zbioru VM, czy raczej jako jednostkowe prze-
redagowania p o j e d y n c z y c h  tekstów, które tą drogą przeszły w inny porządek i inną chronolo- 
gię dorobku pisarskiego poety, nie odnosząc się do całościowej struktury tego „cyklu” poetyckiego. 
[VL 168]

Jednakże fert, podobnie jak i wielu wydawców, nie dostrzega innej drogi. Widzi 
wyłącznie owe skrajne stanowiska. A właśnie krytykowane podejście Gomulickiego 
naprowadza na trzecią z możliwości, choć – co trzeba zaznaczyć – naprowadza nie 
wprost. Warto wykorzystać dostrzegalną u wydawcy Pism wszystkich wariantowość 
ujęcia i płynące z tej wariantowości zróżnicowanie metodologiczne. Było ono mo-
tywowane błędną potrzebą wypełniania i łatania miejsc pustych i niedookreślonych 
w autografie, kosztem obiektywnej prawdy o tekście. A przecież zabiegi edytorskie 
powinny sprowadzać się do jednego celu: wydania tekstu kompletnego, poprawne-
go – najbliższego intencji twórcy, wyrażonej wprost oraz immanentnie wpisanej 
w sam przekaz, a zatem możliwej do zrekonstruowania z różnych elementów i warstw 
kompozycji, struktury, stylu i języka przekazu. Jakkolwiek nie istnieje cały i pełny 
przekaz, istnieje wola autorska jego wydania: bądź jako edycji osobnej, bądź jako 
edycji, w której zbiór tych wierszy byłby jednym ze składników większej, bardziej 
złożonej publikacji, ale także w postaci integralnej i kompletnej. Czy nie należałoby 
zatem ze słuszniejszą racją rozpatrywać każdy z wierszy oddzielnie, rozpatrywać 
jako osobny tekst, określając przy tym, co przyjmujemy za jego podstawę: wyłącz-
nie warstwę czystopisową lub warstwę uwzględniającą brulionowe poprawki? Stąd 
np. być może powinno się uwzględnić poprawki naniesione na kaligraficzny tekst 
Narcyza i uznać za zasadniczą redakcję brulionową? Tak, jak to uczynił Gomulicki 
w swoim pierwszym wydaniu w r. 1962, a z czego wycofał się w wydaniu Dzieł ze-
branych oraz Pism wszystkich, gdzie zmiany złożyły się na tzw. osobną próbę nowej 
redakcji wiersza, traktowaną – czy chciał tego edytor, czy też nie chciał – jako pod-
rzędna wobec redakcji głównej. Przypuszczalnie taka sama zasada, po odpowiedniej 
analizie, każe odrzucić niepełną nową redakcję Liryki i druku i zarazem przyjąć za 
podstawę jej wersję kaligraficzną. Oczywiście, istotnym motywem stałoby się tutaj 
określenie stopnia wykończenia i domknięcia poprawek i zmian. Czy intencją au-
tora było uznanie ich za obowiązujące, czy też okazały się one na tyle nieskrysta-
lizowane, na tyle robocze i „nie-gotowe”, że trudno byłoby je traktować w kategoriach 
wydawniczych (dopełnionych)? W ten sposób wychodzimy także naprzeciw ogrom-
nemu zróżnicowaniu, jakie charakteryzuje cały zbiór Norwida: oprócz tekstów 
nietkniętych poprawkami, czystych i definitywnych, mamy przecież dość sporo 
wierszy i miejsc zawierających piętrzące się retusze i uzupełnienia, wiele z nich (jak 
np. poprawki bądź dopiski w Fortepianie Szopena lub w Fatum) nie jest znakiem 
„dzieła nie-gotowego” czy „dzieła w ruchu”, ale sygnałem wyrażonej woli i przejawem 
tzw. editio definitiva. Przedstawiona przed chwilą propozycja maksymalnie redu-
kuje niebezpieczne metody postępowania wobec tekstów, jakie prezentował Gomu-
licki, choćby w przypadku Przeszłości, gdzie arbitralnie jedne poprawki uwzględniał, 
a innych nie. Taki hybrydowy układ postępowania nie powinien mieć zastosowania 
z oczywistych powodów. Należałoby tu zarazem podkreślić, że ta elastyczna metoda 
(wariacyjna i otwarta wobec każdego z wierszy) nie zaprzecza potrzebie oddania 
całości zbioru: w końcu chodzi o publikację Vade-mecum w postaci możliwie naj-
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pełniejszej, czyli takiej, jaka dotrwała do naszych czasów – w formie zdefektowane-
go autografu.

W końcowej części wywodu wróćmy raz jeszcze do wariantu, który uznaje autograf 
zbioru – w stanie takim, jak on obecnie wygląda – za ostateczną wersję i podstawę 
edycji Vade-mecum, ze wszystkimi brulionowymi poprawkami naniesionymi przez 
poetę. Rozwiązanie to nie znalazło swoich szczęśliwych wykonawców. Realizacja 
takiej bowiem edycji, która oddawałaby brulionowość Vade-mecum w formie tra-
dycyjnego wydania, dotąd się nie powiodła. Warto wszakże zwrócić uwagę na wy-
mienianą już podobiznę autografu Norwidowskiego zbioru w opracowaniu Borowe-
go: przez wiele lat stanowiła ona jedyną kompletną edycję Vade-mecum. Ten wy-
dawniczy start cyklu był dość symptomatyczny i zarazem symboliczny. Po latach 
do tego pobocznego nurtu tekstologicznego skutecznie powrócił, stosunkowo nie-
dawno, Grabowski, publikując transliterację zbioru Norwida. W pewnym sensie 
w obu edycjach, które dzieli przecież długi, ponad 70-letni, dystans, należałoby 
upatrywać jakiejś próby realizacji owego brulionowego rozwiązania, ale równocze-
śnie są one – a zwłaszcza propozycja Grabowskiego – zarysem zupełnie nowych 
możliwości. I po raz kolejny: podobnie, jak w przypadku Gomulickiego, punktem 
wyjścia pozytywnych rozwiązań byłyby ograniczenia i cechy negatywne podjętych 
starań edytorskich. 

Wydanie Grabowskiego odznacza się sumiennością i starannością, zwłaszcza 
w miejscach, gdzie mamy do czynienia z warstwą brulionową. Wszelkie działania 
filologiczne związane z transliteracją wymagają przecież wytężonej uwagi i wiernoś- 
ci wobec tekstu, który może stawiać silny opór. Nieczytelność zapisów, skreślenia 
i nawarstwianie się zmian, wprowadzanie nowych wersji na starych, wielokrotne 
realizowanie nowych wariantów, nieczytelność nowych wpisów, stosowanie rozma-
itych materiałów (atrament, różne typy ołówków, kredka) – to tylko drobna lista 
problemów, z którymi musi mierzyć się filolog dokonujący transliteracji. Ale nawet 
czystopis może być tu wyzwaniem: spór o przysłowiowy przecinek niejednemu 
badaczowi spędzał sen z powiek, choćby wtedy, gdy trudno rozpoznać po latach, 
czy obiekt naszych zabiegów analitycznych stanowi fantomową przebitkę z drugiej 
strony karty, czy niewyraźny, bo wyblakły i utleniony pod wpływem czasu i warun-
ków przechowywania, lecz rzeczywisty wpis. Niekiedy kłopotliwa staje się lokaliza-
cja nowych, brulionowych wpisów. Mając na uwadze owe liczne pułapki i problemy 
edytorskie, dokumentację Grabowskiego należy uznać za udaną, wzbogacającą 
naszą wiedzę o rękopisie Vade-mecum: imponuje zwłaszcza pokaźna liczba nowych 
odczytań tekstu. 

Oczywiście, niektóre przyjęte przez edytora rozwiązania mogą budzić zastrze-
żenia, jak np. oddawanie skreślenia przez skreślenie, a nie utrwalone w dotychcza-
sowej praktyce stosowanie odpowiednich ekwiwalentów graficznych, zwiększających 
jasność i czytelność przekazu 37. Podobnie wątpliwe wydaje się zastosowanie – 

37 Edytorzy często stosują w takich przypadkach nawias rozwartokątny. Zob. np. Wiersze Adama 
Mickiewicza w podobiznach autografów. Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i. Cz. 1: 1819–1829. Wrocław 
1973; cz. 2: 1830–1855 (1998). – A. M i c k i e w i c z, Dziadów część III. [T. 2:] Transliteracje, ko-
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w zgodzie ze stanem rękopisu – kolorów przy uzupełnieniach, poprawkach czy 
redukcji jakiegoś fragmentu tekstu, które Norwid wykonywał czerwoną lub niebie-
ską kredką, ołówkiem, atramentem. Gdyby edytor oprócz transliteracji opublikował 
barwne fotografie podobizny autografu, tego typu zabiegi, ciążące w kierunku dość 
nieoczywistej wierności ikonograficznej przekazu, straciłyby swoją funkcjonalną 
rację. Motywację wzbudziła tu bez wątpienia akrybia, której podstawą było narzu-
cone wyzwanie: całkowitego i wiernego odwzorowania w druku stanu rękopisu. 
Trzeba wszakże pamiętać, że owo odwzorowanie nie jest celem transliteracji, lecz 
domeną podobizn fotograficznych czy cyfrowych (np. skanów). Jak dalece Grabow-
skiemu zależy na wiernym odwzorowaniu graficznego wyglądu manuskryptu, niech 
świadczy gospodarowanie przestrzennym usytuowaniem przekreśleń: raz ich linie 
prowadzone są w druku środkową strefą zapisów, innym razem – w zgodzie z ory-
ginałem – zostają przesunięte ku górnym partiom, etc. Ale znów pojawia się wątpli-
wość: czy takie właśnie cele stawia sobie transliteracja? Może – zamiast odwzoro-
wywać w druku wygląd autografu – należałoby elementy graficzne, jak linie, kreski, 
przekreślenia większych fragmentów tekstu, ujmować w tryb komentarzy filologicz-
nych, lokując je w strefach opracowań (przypisów lub dodatków krytycznych)?

Jednakże największe wątpliwości, z punktu widzenia omawianej tu problema-
tyki, budzą próby wychwycenia wielowariantowości, więcej: prezentowanie wielo-
wariantowości w typie edycji, która powinna przecież literę oddawać literą, a znak – 
znakiem. Starania związane z wyłanianiem warstw tekstu stanowią domenę inter-
pretacji i domysłu, których musi tu wystrzegać się opracowujący, przesuwając je 
do partii komentarza. W edycji Grabowskiego – co warto zaakcentować – widzimy 
nie tylko oddzielenie warstw kaligraficznej od brulionowej, ale rozmaite próby wy-
dzielenia wariantów przekazu w obrębie samego brulionu. Ten ruch ku wielowar-
stwowości przekazu (czy też właściwie: przekazów) ma, oczywiście, swoją w pełni 
filologiczną i epistemologiczną motywację, choć jednocześnie – raz jeszcze należy 
mocno podkreślić – kłóci się z celem praktycznym, trybem i zakresem przyjętych 
czynności.

Główną motywacją w tropieniu i odsłanianiu wielowariantowości rękopisów 
wierszy Vade-mecum jest silne przekonanie Grabowskiego, wyrażone zresztą w Uwa-
gach wydawcy, o komplementarności i aksjologicznej ekwiwalencji wersji tekstów. 
Zaznaczając, że tę kwestię Norwidowskiego zbioru zobaczył i zrealizował Gomulic-

mentarze. Oprac. ed. Z. S t e f a n o w s k a, współpr. M. P r u s s a k. Warszawa 1998. Trzeba zara-
zem – w obronie Grabowskiego – stwierdzić, że współczesne badania dążą do zacierania granicy 
między transliteracją a transgrafią, rezygnując z nawiasów na rzecz właśnie skreśleń, zob. np. 
„Raptularz wschodni” Juliusza Słowackiego. Edycja – studia – komentarze. T. 2: Edycja – komen-
tarz – objaśnienia. Red. M. K a l i n o w s k a, U. M a k o w s k a, Z. P r z y c h o d n i a k, M. T r o-
s z y ń s k i, D. K a j a. Warszawa 2019. Nieraz ten sam edytor w ciągu wielu lat stosuje oba rozwią-
zania. Zob. np. J. S ł o w a c k i, [Raptularz 1843–1849]. Pierwsze całkowite wydanie wraz z podo-
bizną rękopisu. Oprac. ed., wstęp, indeksy M. T r o s z y ń s k i. Warszawa 1996. Gdy sięgniemy po 
opracowany przez uczonego Raptularz poety, to zauważymy, że badacz użył nawiasów rozwarto-
kątnych jako sygnałów skreśleń. Ale z kolei w stosunkowo niedawno opublikowanej transliteracji 
manuskryptu Samuela Zborowskiego wykorzystał M. T r o s z y ń s k i  (Alchemia rękopisu. „Samuel 
Zborowski” Juliusza Słowackiego. Warszawa 2017) „drukowane skreślenia”.
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ki, a następnie fert, edytor jakby zapomniał zastrzec, iż ten pierwszy nie włączał 
„na równych prawach pierwotnych i ostatnich redakcji poszczególnych wierszy ze 
zbioru” do każdego swojego wydania 38. Pojawiły się one w Dziełach zebranych, lecz 
w Pismach wszystkich przesunięto je do Dodatków, które usytuowano po zasadni-
czym tekście całego Vade-mecum. Podobnie drugi z wymienionych badaczy, czyli 
fert: znalazł miejsce dla wariantów wierszy w tekście głównym w ramach edycji 
popularnych czy też popularno-naukowych (serie: „Biblioteka Narodowa” oraz 
„Skarby Biblioteki Narodowej”). Wszakże w wydaniu krytycznym z 2004 r. warian-
ty znajdują się wyłącznie w odmianach i komentarzu, co wskazuje na silny rozdział 
między strefami kanoniczną i wtórną (czytaj: odrzuconą). Tę strategię wymuszał 
jednoznaczny wybór podstawy (warstwa kaligraficzna autografu). Za niedorzeczne 
należałoby uznać przypuszczenie, że Norwid dążył do publikowania równoległych 
wariantów wierszy zbioru i że wydobyte – już nie przez poetę, lecz przez edytorów – 
wersje miały imprimatur autorskie. Wszystkie okoliczności i starania Norwida (w 
tym także kaligraficzna wersja Vade-mecum) stawiają pod znakiem zapytania takie 
interpretacje, krojone przecież na miarę postmodernistycznej, a nie XIX-wiecznej 
wrażliwości.

Próba uchwycenia przez Grabowskiego zmienności i dynamiki zapisów Norwi-
dowskiego autografu – wykraczająca poza założony cel, czyli wydania drukiem 
transliteracji manuskryptu – prowadzi do jeszcze jednej możliwości, związanej 
z edycją Vade-mecum. Dodajmy: możliwości komplementarnej, a nie opozycyjnej 
wobec trzech dotychczas zarysowanych w zakresie wyboru podstawy. Chodzi mia-
nowicie o edycję cyfrową Vade-mecum – edycję w przestrzeni Internetu. Od razu 
też zaznaczę, że nie należę do wielbicieli systemów w pełni otwartych i komplemen-
tarnych, które programowo uciekają od tekstów ustalonych krytycznie, od tego, co 
rozstrzygnięte i rozstrzygające 39. Przy edycji cyfrowej Vade-mecum możliwe byłoby 
wypracowanie takiej struktury, która pozwalałaby: z jednej strony, zadowolić po-
pleczników tradycyjnego podejścia do tekstu, a z drugiej – byłaby akceptowalna 
dla przeciwników editio definitiva. Tych pierwszych musi usatysfakcjonować moduł 
zawierający editio optima, gdzie powinny znaleźć się trzy nakreślone przeze mnie 
drogi postępowania, związane z wyborem podstawy, przy czym wydawca musiałby 

38 G r a b o w s k i, wstęp w: N o r w i d, Vade-mecum. Transliteracja autografu, s. 20.
39 Nie czas tu na szczegółową polemikę z tym otwartym stanowiskiem, które z zasady chciałoby uni-

kać tekstu definitywnie ustalonego na rzecz swoiście pojmowanego „dzieła w ruchu” czy też może 
raczej „ruchu dzieła” (albo wręcz: „ruchu w dziele”). Koncepcja edytora-intepretatora ustępuje 
miejsca koncepcji edytora-kustosza, potrzeba zaś dopełnienia i oddania definitywnej postaci te- 
kstu – jego wersji niegotowej, wariantowej. Ciekawe, czy nawet wbrew sądom i opiniom twórcy, 
który zaplanował i wyraził jakąś określoną koncepcję swego dzieła? A to wszystko w imię wolności 
odbiorcy oraz edytora. Ten drugi nie musi więcej podejmować arbitralnych decyzji, ten pierwszy 
zaś – nie musi ich przyjmować. Dlaczego? Bo powinny zmienić się zasady i reguły: ten drugi, czy-
li edytor, nie jest już interpretującym egzekutorem nieokreślonej woli autorskiej, lecz jedynie or-
ganizatorem środowiska tekstowego (hipertekstu), ten pierwszy zaś, czyli odbiorca, dysponentem 
przekazanych mu środków i narzędzi. Zob. np. P. B e m: Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie 
istnieje. „Teksty Drugie” 2016, nr 1; „Zachować intencję autora”. O szlachetnym kłamstwie w edy-
torstwie naukowym. „Tekstualia” 2017, nr 1. – Ł. C y b u l s k i, Retoryka tekstologii. „Teksty Dru-
gie” 2019, nr 2. Zob. też P. B e m, Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie. Warszawa 2017. 
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podjąć decyzję, która z trzech realizacji odpowiada – co wymagałoby najprawdopo-
dobniej stosownego uzasadnienia – określeniu „optima”. Dwie pozostałe stanowi-
łyby wówczas równe sobie warianty, podrzędne wobec realizacji głównej. Z punktu 
widzenia transliteracji Norwidowskiego zbioru przygotowanej przez Grabowskiego 
najciekawszy byłby niechybnie moduł drugi, dokumentacyjny 40: z wprowadzonym 
do systemu autografem Vade-mecum (oczywiście, w wysokiej rozdzielczości), ze 
wszystkimi jego wydaniami oraz transliteracją (także transgrafią). Specjalny pro-
gram – a jest to dziś całkiem osiągalne – mógłby wyodrębniać warstwy rękopisu. 
Edytor swobodnie operując programem oddzielałby najwcześniejszą postać kali-
graficzną od brulionowej lub ją z nią łączył (tu też dałoby się wyróżnić kolejne 
warstwy, np. poprawki ołówkowe, od wykonanych niebieską kredką). Więcej jeszcze: 
można byłoby edytować poprawki atramentowe, m.in. „zaglądać” pod warstwy 
skreśleń czystopisowych. Z pewnością zakres operacji byłby tu jak najszerszy, 
obejmowałby np. zestawienia fragmentów tekstów z odległych kart, separowanie 
pojedynczych wyrazów lub zwrotów – w celu dokonania analizy porównawczej. 
Należałoby także stworzyć stosowną bazę indeksową, zarazem lingwistyczną, jak 
i onomastyczną (oczywiście, ze swobodnym wyszukiwaniem). Kolacjonowanie po-
winno mieć przy tym charakter cyfrowy, co nie tylko skróciłoby czas takiej operacji, 
ale bez wątpienia uczyniłoby ją znacznie precyzyjniejszą. Zasady i reguły kolacjo-
nowania (chociażby związane z kolejnością zapisów) określiłby edytor w odpowied-
nim programie, już sama zaś czynność stanowiłaby wyłącznie domenę odbiorcy. 
Wykonalna w odpowiednim module trzecim: gdzie każdy użytkownik mógłby swo-
bodnie postępować z tekstem, przekształcać go, zmieniać, lecz tylko we własnej, 
odrębnej domenie. Te operacje nie powinny wpływać na kształt modułu pierwsze-
go, a tym bardziej drugiego. Moduł pierwszy miałby bowiem charakter stały, choć 
i tu możliwe byłyby weryfikacje i tworzenie nowych ustaleń (np. co 5 lub co 10 lat). 

40 Niekiedy mówi się wprost przy edycjach cyfrowych o wydaniach dokumentacyjnych, które w pewnym 
sensie nawiązują do rozmaitego typu wydań transliteracyjnych oraz fototypicznych w świecie 
książki. Tego rodzaju edytorstwa domagała się M. P r u s s a k  (Konsekwencje założeń i decyzji 
edytorskich. „Teksty Drugie” 2005, nr 1/2), nazywając takie wydania, realizowane w formie cyfro- 
wej, wydaniami dokumentacyjnymi. Taki sposób publikowania rękopisów, brulionów etc. odwołu- 
je się bez wątpienia do postulatów formułowanych w końcu XX w. przez francuską krytykę 
genetyczną i jej koncepcję przed-tekstów – zob. O. D a w i d o w i c z - C h y m k o w s k a, Przez kreśle-
nie do kreacji. Analiza procesu twórczego zapisanego w brulionach dzieł literackich. Warszawa 
2007. – W. K r u s z e w s k i, Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań. 
Lublin 2010. – P.-M. d e  B i a s i, Genetyka tekstów. Przeł. f. K w i a t e k, M. P r u s s a k. Warsza-
wa 2015. – Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie. Red. M. P r u s s a k, P. B e m, Ł. C y b u l- 
s k i. Warszawa 2017. Obecnie jednak zaznacza się tendencja poszerzająca pojęcie tekstu reprezen-
towane przez genetyków (na ogół kojarzyli go oni z drukiem) na materiały rękopiśmienne (zob. m.in. 
B e m, Dynamika wariantu). Zapewne wpływ na ten sposób traktowania i rozumienia tekstu mieli 
amerykańscy teoretycy-tekstolodzy (jak np. P. Shillingsburg, J. McGann, D. McKenzie czy J. Stil- 
linger), do których chętnie odwołuje się współczesne pokolenie edytorów i teoretyków edytorstwa: 
ich podejście do zagadnienia – w odróżnieniu od genetyków – cechuje znaczna doza utylitaryzmu, 
różnorodnie motywowana i warunkowana. Zob. Ł. C y b u l s k i: Krytyka tekstu i teoria dzieła. 
Jerome McGann wobec anglo-amerykańskiej tradycji edytorstwa naukowego. „Teksty Drugie” 2014, 
nr 2; Krytyka tekstu na rozdrożach. Anglo-amerykańska teoria edytorstwa naukowego w drugiej 
połowie XX w. Warszawa 2017. – P. B e m, Nowa bibliologia – nowa krytyka. Paradoksy relacji. 
„Teksty Drugie” 2015, nr 3. 
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Drugi moduł – źródłowy, wiązałby się z czynnościami analitycznymi. Odpowia-
dałby na postulaty formułowane w ostatnich latach przez zwolenników edycji cy-
frowych 41, którzy kładą nacisk na podkreślenie wagi wszystkich przekazów tekstu 
oraz prezentację uwarunkowań towarzyszących, niezbędnych przy edytorskiej 
lekturze: a zatem przekaz wysokiej jakości obrazów tekstu i transkrypcji/transli-
teracji/transgrafii. Powinien on być utrwalony czy też raczej opisany za pomocą 
języka znaczników, czyli XML (eXtensible Markup Language). Znaczniki pozwalają – 
gdy w danym obszarze tekstu znajduje się przestrzeń wymagająca edytorskiej in-
terwencji – asygnować je, opisać, odnieść do innego miejsca w tym samym przeka-
zie lub w ogóle do nowego przekazu czy wręcz poza jakimikolwiek przekazami. 
Otwierają się tu ogromne możliwości w warstwie komentarza i zestawień, nawet 
takich, których trudno oczekiwać przy realizacji wydań książkowych 42. W przypad-
ku Vade-mecum w przestrzeni komentarzy powinny się znaleźć wersje tych wierszy, 
które wyszły spod pióra Norwida na długo przed powstaniem zbioru, oraz wersje 
opublikowane przez poetę przy innych okazjach lub zapisywane przez niego zna-
jomym. Przykładowo: pierwsza zachowana redakcja wiersza W Weronie pojawiła 
się w utworze dramatycznym Noc tysiączna druga (w formie beztytułowego frag-
mentu lirycznego) 43. Jako osobny tekst liryczny, pt. Nad grobem Julii Capulleti 
w Weronie, został opublikowany na łamach „Pokłosia. Zbieranki literackiej na 
korzyść sierot” 44. W roku 1860 kopię utworu Na grób Julietty – na podstawie nie-
znanego rękopisu – sporządził Teofil Lenartowicz w liście z marca 1860 do Józefa 
Ignacego Kraszewskiego 45. Kolejnym przekazem wiersza jest ten znany z kodeksu 
Vade-mecum jako W Weronie (VA 7). W formie beztytułowego fragmentu lirycznego 
opublikowała go Zofia Węgierska na łamach „Biblioteki Warszawskiej” w 1867 r., 
w ramach prowadzonej przez felietonistkę Kroniki paryskiej 46. Zapisany ołówkiem 
autograf zachował się w spuściźnie po Węgierskiej (znajduje się w Bibliotece Li- 
tewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie áBf 1947ñ), na luźnej kartce 

41 Zob. np. J. M c G a n n, From Text to Work: Digital Tools and the Emergency of the Social Text. 
„Romanticism on the Net” 2006, nr 41/42. Na stronie: https://www.erudit.org/en/journals/
ron/2006-n41-42-ron1276/013153ar/ (data dostępu: 19 V 2020). – J. M c G a n n, D. B u z-
z e t t i, Critical Editing in a Digital Horizon. W zb.: Electronic Textual Editing. Ed. L. B u r n a r d, 
K. O’ B r i a n  O’ K e f f e, J. U n s w o r t h. New York 2006. Na stronie: https://tei-c.org/Vault/
ETE/Preview/mcgann.html (data dostępu: 19 V 2020). – M. M a r y l, Technologie literatury. Wpływ 
nośnika na formę i funkcje przekazów literackich. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 2, s. 174–178. –  
Ł. C y b u l s k i, Przełom cyfrowy w edytorstwie naukowym a problem rozumienia tekstu. Przyczynek 
do dyskusji. W zb.: Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury. Red. P. B e m, Ł. C y b u l s k i, 
M. P r u s s a k. Warszawa 2016. 

42 Żeby zdefiniować tego typu aparat krytyczny, pojawiają się wciąż nowe określenia, np. „hiperme-
dialny aparat krytyczny” (A. W ó j t o w i c z, Narzędzia mediów elektronicznych w warsztacie edy-
tora – próba teoretycznego rozpoznania. „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 253) albo „digital tools” 
(M c G a n n, op. cit.).

43 C. N o r w i d, autograf wiersza W Weronie. Bibl. Jagiellońska, rkps 6100 II.
44 C. N o r w i d, Nad grobem Julii Capulleti w Weronie. „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść 

sierot” 1854, s. 117.
45 T. L e n a r t o w i c z, autograf listu do J. I. Kraszewskiego, z marca 1860. Bibl. Jagiellońska, rkps 

6470 IV, k. 74v. Przedruk w: J. I. K r a s z e w s k i, T. L e n a r t o w i c z, Korespondencja. Do druku 
przygotował, komentarzami opatrzył W. D a n e k. Wrocław 1963, s. 66.

46 „Biblioteka Warszawska” 1867, t. 3, s. 225–226.
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gładkiego papieru (verso – inny tekst wiersza Norwida: Co? jej powiedzieć), niemal 
identyczny z wersją drukowaną w „Bibliotece Warszawskiej” 47. W końcu trzeba tu 
wymienić – podobnie jak ten poprzedni beztytułowy – ołówkowy autograf, który 
zachował się w dokumentacji rodziny Wagnerów 48. Trudno ustalić datę jego po-
wstania: być może, to koniec lat sześćdziesiątych lub pierwsza połowa lat siedem-
dziesiątych XIX wieku. Gomulicki wprawdzie bliżej dookreśla daty (1873–1876), 
lecz jego hipotezy nie są oparte na silnych przesłankach dokumentacyjnych. Nie 
sposób sobie wyobrazić, aby każdą przed chwilą wymienioną wersję W Weronie 
odnotowywało i porównywało zwykłe wydanie książkowe, ale w przypadku edycji 
cyfrowej mamy i warunki, i odpowiednią przestrzeń, i narzędzia, które pozwalają 
umieścić we właściwych odnośnikach zarazem teksty wszystkich wersji, jak sto-
sowne komentarze, np. pokazujące miejsce tego utworu (czy też poetyckiego frag-
mentu) w innych strukturach (choćby w strukturach dramatycznych wymienionej 
tu Nocy tysiącznej drugiej). Nie wspominając już o rozmaitych opcjach zestawień, 
porównań etc.

Moduł trzeci – który należy (w odpowiednich domenach, tworzonych w formie 
stosownej rejestracji) do czytelnika – umożliwiałby kreowanie własnych edycji 
opartych na analizie wykonywanej w module drugim, włącznie z komentarzami 
i objaśnieniami. Między wszystkimi wskazanymi modułami powinna istnieć ścisła 
więź operacyjna, co prowadziłoby do utworzenia cyfrowego gabinetu filologicznego, 
bo w takiej formule, w rzeczy samej, należy rozpoznawać internetowe edycje cyfro-
we 49. Oczywiście, te nowe narzędzia i nowa przestrzeń, w jakiej mogłoby funkcjo-
nować Vade-mecum, nie uwalniają wydawcy (także jako gospodarza czynności 
cyfrowych) od zadawania pytań i rozstrzygania dylematów dotyczących podstawy 
i editio definitiva, zapewne jednak ułatwiają pracę i powiększają potencjał anali-
tyczny. Edytorstwo bowiem, jak żadna inna dziedzina filologii, w każdej przestrze-
ni (również i tej internetowej, a może w niej w sposób szczególny) powinno być – 
posłużmy się słowami Norwida – „s um i e n n o ś c i ą  w  o b l i c z u  ź r ó d e ł” 50.

47 G o m u l i c k i  przypuszcza, że autograf pochodzi z końca 1868 lub początku 1869 r. (PW-2 381).
48 Rękopis tej wersji wiersza znajduje się w Bibl. Narodowej (sygn. IV 6291, k. 43).
49 Zdaję sobie sprawę, że dotykam kwestii sporu, który – jak przypuszczam – nie zniknie prędko, 

a mianowicie, czy kategoria wydania hipertekstowego (hypertextual edition) jest rzeczywiście wy-
daniem ex definitione, czy też stanowi tylko określenie zwyczajowe, faktycznie zaś istotą tego 
zjawiska jest wyłącznie domena dyspozycji środków, udostępniania źródeł i narzędzi. Pole dys-
kusji w dużym stopniu wyznaczają niejednokrotnie dzieła i przekazy, jakimi dysponujemy: stan 
rzeczy. Tak więc np. w przypadku Quidama czy Promethidiona – by trzymać się Norwidowskiego 
pola – zarysowane przed chwilą miejsce konfliktu będzie właściwie rozbrojone, ale już gdy sięgniemy 
po Vade-mecum, a zwłaszcza Rzecz o wolności słowa wyda się ono bardzo aktywne i żywe. W przy-
padku każdego pisarza ta linia demarkacyjna (czy też linie demarkacyjne) przebiega inaczej (zob. 
M. T r o s z y ń s k i, Hiperteksty Słowackiego. Z Marią Prussak rozmowa o rękopisach dramatów. W: 
Słowacki. Poza kanonem. Gdańsk 2014. – M. P i w i ń s k a, Refleksje przy lekturze. áMarek 
Troszyński, „Alchemia rękopisu. »Samuel Zborowski« Juliusza Słowackiego”ñ. „Wielogłos” 2019, 
nr 1).

50 C. N o r w i d, O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych posiedzeniach (z dodatkiem rozbioru 
„Balladyny”). PW-6 423.



PIOTR CHLEBOWSKI   Problem ustalenia podstawy krytycznego wydania „Vade-mecum” 209

A b s t r a c t

PIOTR CHLEBOWSKI John Paul II Catholic University of Lublin 
ORCID: 0000-0002-8285-9358

THE PROBLEM Of ESTABLISHING A BASIS fOR CRITICAL EDITION 
Of CYPRIAN NORWID’S “VADE-MECUM”

The article recollects a long-standing so far editorial and research practice of editing Cyprian Norwid’s 
Vade-mecum, and also gives attention to the new textological solutions. To this day, only the manu-
script’s clean copy or only rough draft was made the editorial basis, and both possibilities referred to 
the entire collection. The new proposal limits the solutions to each poem, postulating a separate tex-
tological analysis (as binding one) to each piece of the cycle. The choice would not pertain to the col-
lection but (due to its incompleteness and roughness) to its individual items. The study also suggests 
a digital edition of Vade-mecum, an open edition—especially in its material and commentary matter—
though also unavoiding editorial completion.





DOI: 10.18318/pl.2021.3.11

KRZYSZTOf TRYBUŚ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

NORWID W BADANIACH MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO – KILKA UWAG

Nienapisana książka

O tym, że nigdy nie powstała książka Michała Głowińskiego na temat poezji Nor-
wida, mówi sam badacz, uważając to za rodzaj niespełnienia naukowego:

Zamierzałem w swoim czasie napisać cykl studiów lub ciągłą książkę o poetyce Norwida. Napisałem 
kilka artykułów, w wyborze moich prac, [...] w piątym tomie, jest sześć artykułów o nim. To są artyku-
ły dość długie i, jak myślę, dość zasadnicze. Norwid ma całą ekipę oddanych badaczy, można powiedzieć 
fanów, wielbicieli, miłośników; prac o nim powstaje dużo. Przestałem się tym zajmować, nie śledzę tego, 
nie wiem zatem, czy moje artykuły funkcjonują. Interesowała mnie poetyka Norwida i jej swoistości. 
Otóż wydaje mi się, że będąc poetą fantastycznie nowatorskim, odwoływał się do tradycyjnych, od 
epoki romantyzmu traktowanych jako archaiczne, wzorców literackich. To jedna z jego osobliwości, że 
posługiwał się przypowieściami, co wiązało się z tak ważnym dla niego światopoglądem religijnym. 
Posługiwał się alegoriami, mimo że od czasu, w którym Goethe przeciwstawił symbol alegorii, aprobując 
pierwszy, odrzucając drugą, minął wiek. Norwid był poetą alegorii. Zajmowałem się też problemami 
szczegółowymi, mianowicie rolą zwrotów do drugiej osoby i pewnego rodzaju refleksją metajęzykową, 
ważną u Norwida, która się wyraziła w słynnej formule „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Zająłem się 
także jednym wierszem osobno, mianowicie wierszem Powieść, niezwykle ciekawym między innymi 
dlatego, że powieść była podstawowym gatunkiem literackim XIX wieku. Dla Norwida jest ona formą 
absolutnie nie do przyjęcia. Inna sprawa, że polska powieść pierwszej połowy XIX wieku nie jest zjawi-
skiem najwyższych lotów, ale przecież on czytał również po francusku, znał powieści niemieckie, an-
gielskie. Jednakże powieść jest dla niego gatunkiem niemetafizycznym, błahym. To pokazuje, że w tym 
przypadku kategoria gatunku literackiego, czyli w zasadzie ściśle formalna, była czymś w rodzaju ka-
tegorii estetycznej. Powieść mogła sobie pozwolić tylko na opowiadanie błahych fabuł o codzienności, 
natomiast, że tak powiem, nie wstępowała na wyżyny ludzkiego ducha. Rzecz inna, że Norwid odwoły-
wał się między innym do bardzo konkretnej powieści. Mianowicie do głośnego w swoim czasie, dzisiaj 
trudno czytelnego dzieła Józefa Korzeniowskiego Krewni, które zyskało wielki rozgłos, co nie znaczy, że 
było chwalone. Jak powiadam, nie udało mi się napisać dużego cyklu na temat poezji Norwida, nie 
udało mi się napisać książki ciągłej i właściwie traktuję to jako niespełnienie 1.

Ten swobodny tok opowieści Głowińskiego oddaje jego ogólny pogląd na istotę 
poezji Norwida, nie odsłania jednak wszystkich aspektów z jego poezją związanych, 
które poruszył i omówił autor sześciu artykułów z tomu 5 Prac wybranych 2. Co 
więcej – przytoczone tu słowa zdają się umniejszać znaczenie owych artykułów, 

1 M. G ł o w i ń s k i, G. W o ł o w i e c, Czas nieprzewidziany. Długa rozprawa bez pana, wójta i ple-
bana. Warszawa 2018, s. 296–298.

2 M. G ł o w i ń s k i, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 2000 
(Prace wybrane. Red. R. N y c z. T. 5): Norwida wiersze-przypowieści, Ciemne alegorie Norwida, 
Gorzkie kalambury. O „Purytanizmie” Cypriana Norwida, Wokół „Powieści” Norwida, Norwidowska 
druga osoba, Odpowiednie dać rzeczy słowo.
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skoro nie złożyły się one na monograficzną całość, jak stało się to w przypadku 
studiów nad Tuwimem i Leśmianem.

W badaniach nad spuścizną Norwida bywało, że pojedyncze wypowiedzi i roz-
proszone głosy miały nieraz większą wagę niż rozległe studia, by przypomnieć dwa 
artykuły Zofii Stefanowskiej: Norwid – pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego 
oraz Norwidowski romantyzm 3. Opublikowane w 1968 roku, na lata wyznaczyły 
kierunek refleksji o poezji autora Vade-mecum, zanim (po upływie ćwierćwiecza) 
weszły do (niewielkich rozmiarów) książki Stefanowskiej poświęconej Norwidowi 4, 
już jako klasyczne rozprawy. Warto też pamięcią wrócić do ogłoszonego przed laty 
szkicu Jana Błońskiego Norwid wśród prawnuków 5, który stał się podstawowym 
tekstem wtajemniczającym w twórczość poety wiele pokoleń studentów polonisty-
ki, aż do dzisiaj. Można też w dawniejszym okresie, w czasach pierwszych rozpoznań 
estetyki twórcy Quidama, odnaleźć siłę i znaczenie pojedynczego głosu – wskażę tu 
przede wszystkim na studium Stefana Kołaczkowskiego Ironia Norwida, opubliko-
wane w „Drodze” (1933, nr 11), w 50 rocznicę śmierci poety; przytaczane niejedno-
krotnie przez norwidologów, czeka wciąż na kontynuację i rozwinięcie w monogra-
ficznym ujęciu problematyki ironii w jego twórczości.

Spośród tych sześciu artykułów, o których wspomina Głowiński, większość 
ukazała się na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, data ich powstania 
łączy się mniej lub bardziej ściśle z 150 rocznicą urodzin Norwida. Najbardziej 
znane studium, Norwida wiersze-przypowieści, miało pierwotnie formę referatu, 
wygłoszonego na sesji jubileuszowej, która odbyła się 23–25 IX 1971 6. W tym też 
roku wyszły drukiem artykuły Wokół „Powieści” Norwida („Pamiętnik Literacki” 
1971, z. 3) oraz Odpowiednie dać rzeczy słowo – komentarze do aforyzmów („Tygod- 
nik Powszechny” 1971, nr 44). Zaledwie rok później ukazał się tekst Norwidowska 
druga osoba, opublikowany w „Rocznikach Humanistycznych” (t. 19 á1972ñ, z. 2: 
O sztuce literackiej. Prace ofiarowane Czesławowi Zgorzelskiemu). Artykuły te były 
niewątpliwie istotną częścią dorobku naukowego ich autora, kształtującego w tym 
okresie własny typ postawy badawczej, związanej metodologicznie ze strukturalno-
-komunikacyjnym rozumieniem literatury. W cytowanej tu na wstępie wypowiedzi 
Głowiński nie wskazuje na znaczenie poezji Norwida w innych swoich szkicach 
naukowych, w których pojedynczo niekiedy przytaczane wiersze tego poety stano-
wiły swoistego rodzaju interpretacyjne exemplum dla tez formułowanych przez 
badacza, jak np. Ostatni despotyzm z cyklu Vade-mecum, przywoływany w głośnym 
niegdyś tekście Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego, czy Idee i praw-
da – w równie znanym (i ciągle ważnym dla studiów spacjologicznych w literaturze) 
szkicu Przestrzenne tematy i wariacje 7. 

3 Z. S t e f a n o w s k a: Norwid – pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego. W zb.: Literatura, kom-
paratystyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. M. B o k s z c z a n i n, 
S. f r y b e s, E. J a n k o w s k i. Warszawa 1968; Norwidowski romantyzm. „Pamiętnik Literacki” 
1968, z. 4.

4 Z. S t e f a n o w s k a, Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993.
5 J. B ł o ń s k i, Norwid wśród prawnuków. „Twórczość” 1967, nr 5.
6 M. G ł o w i ń s k i, Norwida wiersze-przypowieści. W zb.: Cyprian Norwid. W 15-lecie urodzin. Ma-

teriały konferencji naukowej. 23–24 września 1971. Red. M. Ż m i g r o d z k a. Warszawa 1973.
7 M. G ł o w i ń s k i: Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego. W: Style odbioru. Szkice 
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Z punktu widzenia rozwoju norwidologii ów początek lat siedemdziesiątych był 
czasem niezwykle ważnym, bo właśnie na lata 1971–1976 przypadło ukazanie się 
edycji Pism wszystkich Norwida w opracowaniu Juliusza Wiktora Gomulickiego. 
Recepcja poety nieznanego w XIX wieku, zapóźniona względem rozpoznawania 
innych wielkich romantyków o 100 przeszło lat, zyskała podstawy i szansę przy-
spieszenia, a przed badaniami otwierała się możliwość dalszego rozwoju. Stał się 
on wyraźny w następnej dekadzie, kiedy to zainicjowano ciagłą współpracę trzech 
ośrodków naukowych: skupionego wokół Zofii Trojanowiczowej zespołu przygoto-
wującego kalendarz życia i twórczości Norwida, zespołu sporządzającego pod kie-
runkiem Jadwigi Puzyniny słownik języka poety oraz grupy badaczy, którym prze-
wodził Stefan Sawicki i których celem było nowe, krytyczne wydanie dzieł wszystkich. 
Cykl seminariów i konferencji poświęconych Norwidowi, organizowanych przez te 
środowiska naukowe, a także powołanie czasopisma „Studia Norwidiana” przyczy-
niły się do rozwoju badań o charakterze systemowym, z możliwością konsekwent-
nego upowszechniania cząstkowych wyników prowadzonych prac. Tak właśnie 
powstała owa „ekipa” oddanych Norwidowi badaczy, o której wspomina w cytowa-
nym fragmencie swej wypowiedzi Głowiński – „fanów, wielbicieli, miłośników”. 

Należałem do tej generacji norwidologów. Teksty Głowińskiego o poezji Norwi-
da były mi szczególnie bliskie, wprowadzały w tajniki poetyki autora Vade-mecum, 
a to interesowało mnie najbardziej na początku mojej drogi naukowej. Wydaje mi 
się, że również wśród moich rówieśników panowało przeświadczenie o aktualności 
tych studiów. Traktowaliśmy je jako istotne ogniwo badań nad językiem poetyckim 
Norwida, podobnie ważne były dla nas wspomniane studia Zofii Stefanowskiej 
dotyczące miejsca tego poety w literaturze polskiej. Wypowiedzi o Norwidzie tych 
dwojga, uznanych już wtedy, badaczy uważaliśmy za kontynuację dzieła wcześniej-
szego pokolenia krytyków i historyków literatury odkrywających tajniki poezji 
autora Quidama, by wymienić tu jedynie Wacława Borowego czy Kazimierza Wykę, 
których znaliśmy już tylko z ich tekstów krytycznych. Stefanowska i Głowiński 
odnosili się z życzliwością do ruchu „młodej norwidologii”, uczestnicząc z pewnym 
dystansem w pracach owych trzech ośrodków. Byli obecni w naszych biografiach 
naukowych często jako promotorzy i recenzenci pisanych przez nas doktoratów 
i habilitacji. Podobną rolę pełnił Zdzisław Łapiński, ceniony autor znakomitej mo-
nografii poświęconej Norwidowi 8. Były to zresztą czasy, w których Norwidem zaj-
mowali się nie tylko wielcy badacze literatury, ale także znawcy innych dziedzin, 
interdyscyplinarność stanowiła istotną cechę prowadzonych wtedy studiów nad 
twórczością poety. Na organizowanych konferencjach norwidowskich spotykali się 
literaturoznawcy i językoznawcy, teatrolodzy, historycy sztuki, religioznawcy i filo-
zofowie. 

Sesję Język Cypriana Norwida, zorganizowaną przez Pracownię Słownika Ję-
zyka Cypriana Norwida w listopadzie 1985 w Warszawie, otwierał rektor Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Grzegorz Białkowski, fizyk i zarazem profesor-poeta, cieszący 
się uznaniem wśród społeczności akademickiej w ponurym czasie stanu wojenne-

o komunikacji literackiej. Kraków 1977; Przestrzenne tematy i wariacje. W: Poetyka i okolice. War-
szawa 1992.

8 Z. Ł a p i ń s k i, Norwid. Kraków 1971.
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go w Polsce. Mówił: „Jesteśmy wszyscy przekonani o ważności tych badań, o ogrom-
nym znaczeniu, jakie miała myśl Norwida dla XIX wieku i ma dla naszej współczes- 
ności” 9. Mieliśmy, jako uczestnicy tej konferencji, poczucie, że jest tak w istocie. 
Norwid był dla nas wtedy rzecznikiem prawdy o życiu społecznym, poddawanej 
stałej presji urzędowego kłamstwa. Jego poezja unicestwiała pychę władzy, jak 
w znanym wierszu Adama Zagajewskiego Petit: „Te wasze wielkie wydarzenia, / 
ciosy zadane znienacka / [...] będą / malały, aż osiągną rozmiar / petitu w przy-
pisach do wierszy Norwida” 10. Stanisław Barańczak stwierdzał, iż nazwisko Norwi-
da w tym wierszu „pojawia się jako memento, przypominające, że mimo doraźnych 
triumfów przemocy w ostatecznym rozrachunku liczy się tylko »poezja i dobroć – 
i więcej nic«” 11. Sformułował też tezę, że właśnie Norwid jest „ukrytym patronem” 
twórczości poetów wielu pokoleń rozwijających w swych wierszach nurt „ironicz-
nego moralizmu”, który kontynuację znalazł w „Pokoleniu 68” 12. 

Stało się paradoksalnie – Norwid, który jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wie- 
ku był kreowany przez peerelowską propagandę na prekursora ładu społecznego 
w czasach komunizmu, przeobraził się ostatecznie w cichego i cierpliwego, ale 
surowego krytyka owych czasów. O tych zakusach gomułkowskiej propagandy, 
manipulującej spuścizną romantyków w okresie poprzedzającym wydarzenia mar-
cowe, Głowiński w ten sposób pisał w szkicu Dzieje romantyzmu w PRL. (Najkrótszy 
kurs), ogłoszonym w 1987 roku poza oficjalnym obiegiem:

Znaleziono wielkiego pisarza, którego romantykom przeciwstawiono – Norwida; na pomysł ten 
wpadł Zenon Kliszko, który stał się w owych latach partyjnym patronem autora Vade-mecum. A więc 
Norwid przeciw Mickiewiczowi! Norwid, który miał się przeciwstawiać romantycznemu bezładowi, myśleć 
w kategoriach racjonalnych i konstruktywnych, zawsze na pierwszym miejscu stawiając racje społecz-
ne, a nie – indywidualne. Niektórzy publicyści pisali w ten sposób, jakby poeta ten był prekursorem 
realsocjalistycznych koncepcji. Apoteozowanie Norwida miało świadczyć również, że komuniści nie 
walczą z tradycjami polskiej kultury, że wybierają i popierają to, co jest w niej największego (przemil-
czano oczywiście fakt, że Norwid był poetą religijnym, zupełnie niezrozumiałym, jeśli pomija się je- 
go związek z katolicyzmem), a więc że nie walczą z nimi także wówczas, gdy zakazują wystawiania 
Dziadów 13.

Pamiętam, że autor tych słów był obecny jesienią 1985 wśród licznego audyto-
rium konferencji Język Cypriana Norwida, o której tu wspomniałem. Rok wcześniej 
opublikował w czasopiśmie „Studia Norwidiana” artykuł Gorzkie kalambury. O „Pu-
rytanizmie” Cypriana Norwida 14. Czytałem wtedy ten artykuł jako kontynuację jego 
studiów dawniejszych, a zarazem jako głos poprzedzający ważną dla mnie lekturę 

  9 G. B i a ł k o w s k i, Otwarcie konferencji. W zb.: Język Cypriana Norwida. Materiały z konferencji 
zorganizowanej przez Pracownię Słownika Języka Norwida w dniach 4–6 listopada 1985 roku. Red. 
K. K o p c z y ń s k i, J. P u z y n i n a. Warszawa 1990, s. 9.

10 A. Z a g a j e w s k i, Petit. W: List. Oda do wielości. Nowe wiersze. Kraków 1982, s. 64. 
11 S. B a r a ń c z a k, Norwid – obecność nieobecnego. W: Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłu-

maczenia, po co i dlaczego się pisze. Londyn 1990, s. 105.
12 Ibidem, s. 101.
13 M. G ł o w i ń s k i, Dzieje romantyzmu w PRL. (Najkrótszy kurs). W: Realia, dyskursy, portrety. 

Studia i szkice. Kraków 2011, s. 73.
14 M. G ł o w i ń s k i, Gorzkie kalambury. O „Purytanizmie” Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” 

t. 2 (1984).
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wiersza Norwida, zaprezentowaną na owej warszawskiej konferencji 15. W ujęciu 
Głowińskiego Purytanizm określa swój świat komunikowanych sensów w zwrocie 
do drugiej osoby, dlatego badacz przede wszystkim analizuje sytuację dialogową, 
dobitnie zarysowaną w tekście utworu. I podkreśla swoistą „niegotowość” wywodu 
kształtowanego przez podmiot mówiący, który stale znajdując się w sytuacji dialo-
gu, relatywizuje treść wypowiadanych prawd. Można by rzec, że zaprezentowana 
w ten sposób teza dobrze egzemplifikuje prawidłowość poetyki Norwida, scharak-
teryzowaną we wspomnianym tu już artykule Norwidowska druga osoba. Badacz 
stwierdzał w nim:

Osobliwości owej Norwidowskiej drugiej osoby można by tak określić: wszelkie rozmyślanie nie 
przebiega w samotności, wymaga partnera, którego obecność wpływać może na tok medytacji, podpo-
wiadać taki czy inny wątek, partnera, który może być oponentem i reprezentować inne niż podmiot 
stanowisko, a więc tym bardziej oddziaływać na krystalizowanie się jego mniemań. Proces rozmyślań 
w poezji Norwida, a zwłaszcza w większości utworów z Vade-mecum, jest procesem zsocjologizowanym, 
nie ogranicza się do świadomości rozmyślającego bohatera, jest skierowany na zewnątrz – właśnie ku 
drugiej osobie 16.

W interpretacji wiersza Purytanizm poszerzeniu ulega charakterystyka atrybu-
tów podmiotu mówiącego – Głowiński pokazuje, jak podmiot ów, przedstawiając 
zjawisko z wielu stron, staje się podmiotem ironicznym, po części przeczącym sobie. 
Służy temu seria kalamburów związanych z etymologią słowa tworzącego tytuł 
utworu. Ironiczność przejawia się tu w zabawie etymologiami, paradoksalnej grze 
językowej, co każe szukać dla tego sposobu poezjowania analogii w nurtach awan-
gardowych XX wieku, zwłaszcza w poezji lingwistycznej. Głowiński konkluduje:

Wydaje się, że Norwidowski Purytanizm należy zestawiać nie z utworami klasyków poetyckiej lin-
gwistyki, ale z poetami dużo od nich młodszymi, z reprezentantami tzw. nowej fali, która od końca lat 
sześćdziesiątych jest jednym z poważniejszych zjawisk w polskim życiu literackim. Poeci ci jakby igrasz-
ki słowne zsocjalizowali i ideowo sproblematyzowali, postępowali więc nadal jak wirtuozi, ale tacy, 
którzy mistrzowską grę językową wyzyskali w literaturze o charakterze społecznym czy obywatelskim. 
Analogia z Purytanizmem narzuca się tu sama. Właśnie analogia, bo zarówno twierdzenie, że Norwid 
był patronem (czy prekursorem) Stanisława Barańczaka lub – na odwrót – Barańczak epigonem Nor-
wida, byłoby – tak w pierwszej, jak w drugiej wersji – absurdalne 17.

Badacz nie tylko ciekawie skomplikował i wzbogacił dyskusję o Norwidowskiej 
ironii, którą rozpoczął kiedyś Kołaczkowski, ale także odnalazł właściwy kontekst 
historycznoliteracki czytania poety w smutnych latach stanu wojennego. 

Uwagi te, zanotowane przeze mnie na marginesie przywołanej tu interpretacji 
wiersza Purytanizm, zmierzają do takiej oto konstatacji: że Norwid towarzyszy Gło-
wińskiemu w studiach literackich nieprzerwanie, jest poetą dla niego ważnym, 
którego fenomen badacz rozpatruje w swych pracach po wielekroć, bądź czyniąc 
z wybranych zagadnień jego twórczości główny przedmiot analiz i rozważań, bądź 
znajdując w niej egzemplifikacje swoich rozpoznań teoretycznych i formułowanych 
tez. To właśnie Norwid umożliwia mu odnajdywanie tych znaków czasu, które za-

15 Zob. E. N o w i c k a, „Purytanizm” wobec konwencji listu poetyckiego. W zb.: Język Cypriana Nor-
wida.

16 G ł o w i ń s k i, Norwidowska druga osoba, s. 342.
17 G ł o w i ń s k i, Gorzkie kalambury. O „Purytanizmie” Cypriana Norwida (Prace wybrane), s. 303.
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powiadają zmianę w szerszej panoramie życia społecznego, zawsze w jakiś sposób 
odzwierciedlanej przez literaturę. Głowiński czyta go jako poetę pod wieloma wzglę-
dami awangardowego, co sam przyznaje, zgadzając się w rozmowie-rzece z wypo-
wiedzią Grzegorza Wołowca, który wskazuje na podobieństwo Norwida i Leśmiana:

Wydaje się, że Norwid i Leśmian to poeci różni, z innych epok, że nie mają ze sobą wiele wspólne-
go. Z tego, co mówiłeś, wynika, że obaj byli outsiderami w czasach, w których tworzyli. Ich poezja 
miała charakter, paradoksalnie, archaiczno-nowatorski. To było nowatorstwo w obrębie tego, co mogło 
się wydawać archaiczne. Ta właściwość ich łączy. Okazuje się, że awangarda może więc i tak wyglądać 18.

„Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej” – ta Norwidowska formuła stosuje się 
tu do twórczości poety, tłumaczy jej sporne miejsce w czasie, w historii literatury. 
formuła ta nie raz jeden pojawia się w porządkowaniu zjawisk literackich przez 
Głowińskiego, także w porządkowaniu jego indywidualnych doświadczeń, w wy-
miarze osobistej biografii człowieka żyjącego na przełomie wieków:

Okrągłe daty, owe przełomy w domenie czasu, zmieniają w jakiejś przynajmniej mierze wizję włas- 
nego życia, pozwalają inaczej niż dotychczas je mierzyć, a więc wyznaczać te jego sfery, które były „przed” 
i były lub nadal są „po”. Nie może o tym nie myśleć starszy człowiek, gdy mu się zdarzyło dożyć tak 
newralgicznego punktu w kształtowaniu społecznego i indywidualnego czasu, jak przełom wieków. Co 
za jego sprawą ulega zmianie, co zaś pozostaje niezmienione? To prawda, że wszystko, co przeżyte 
i doświadczone, staje się Norwidowskim „cokolwiek dalej”, można by powiedzieć, że czas przeszły zdo-
bywa mocniejszą pozycję i ma relatywnie mniej danych, by wchodzić w relacje z czasem teraźniejszym, 
choć to on także określa jego zakres i formę. I to wyostrzenie cezury jest niewątpliwie czynnikiem zmia-
ny. Ale – paradoksalnie (ktoś powiedziałby: dialektycznie) – to, co niezmienne, jest właśnie pochodną 
zmiany, owego przesunięcia wskazówek zegara z rzymskiej XX na XXI. Urodzony w połowie lat trzydzie-
stych, pozostanę już na zawsze kimś określonym przez wiek XX i przez to, co się w nim stało, pozosta-
nę – choć to nadmiernie patetyczne czy wręcz kabotyńskie – człowiekiem XX wieku – i to niezależnie od 
tego, ile lat los pozwoli mi przeżyć w wieku następnym 19.

Przypowieści i interpretacje

Problem usytuowania autora Vade-mecum w czasie, niedostosowanie jego poezji 
do XIX-wiecznych nurtów i prądów literackich jest w badaniach norwidologicznych 
problemem kluczowym. Także dla Głowińskiego, by tak rzec, „niewspółczesna 
współczesność” poety stanowiła punkt wyjścia w określeniu wyborów narracyjnych 
Norwida. W swym najważniejszym artykule jemu poświęconym, o „wierszach-przy-
powieściach”, zwracał badacz uwagę na pozostawanie jego poezji zarówno poza 
narracją rozumianą jako mit, jak i narracją sprowadzoną do mimesis. Dla twórcy 
dystansującego się wobec technik opowiadania właściwych romantyzmowi i reali-
zmowi inne możliwości wyboru oferowała tradycja literacka, w której Norwid od-
nalazł – by posłużyć się określeniem Głowińskiego – archaikę narracyjną takich 
form, jak alegoria, przypowieść i exemplum. Te rozważania o poetyce wierszy z cy-
klu Vade-mecum stanowiły zarazem analizę ich sytuacji komunikacyjnej z jasno 
sformułowaną tezą – istotną przyczyną nierozumienia Norwida przez jego współ-

18 G ł o w i ń s k i, W o ł o w i e c, op. cit., s. 300.
19 M. G ł o w i ń s k i, Starszy człowiek na przełomie wieków. W zb.: Na początku wieku. Rozważania 

o tradycji. Red. Z. T r o j a n o w i c z o w a, K. T r y b u ś. Poznań 2002, s. 17.
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czesnych był fakt, że wiek XIX rozstał się z gatunkami alegorycznymi, które poeta 
wyraźnie preferował. 

Rozpoznania Głowińskiego mają do dziś walor zasadniczy i nowatorski, prze-
konują, że alegorie stanowią centrum poetyckiego świata Norwida. Ponadto tłuma-
czą tragedię autora Quidama niezrozumianego za życia, odtrąconego przez współ-
czesnych. Szczególna jego predylekcja do alegorii i gatunków alegorycznych jest 
najważniejszą regułą tworzenia, alternatywą wobec poetyki kreacyjnej romantyków. 
Odczytywanie, a nie tworzenie znaków, odnajdywanie, a raczej unaocznianie sensu 
znaków już istniejących w świecie – oto główne zadanie Norwidowskich alegorii. 

Autor artykułu Norwida wiersze-przypowieści nawiązywał do pionierskich ko-
mentarzy Miriama o formie przypowieści zaledwie paru utworów poety (Wita-Stosa 
pamięci estetycznych zarysów siedem, Pokój, Dwa męczeństwa), do pracy Ireny 
Sławińskiej o parabolicznej strukturze jego opowiadań i do niektórych spostrzeżeń 
Gomulickiego na temat roli przypowieści w twórczości Norwida. Swej analizie ale-
gorycznych struktur poetyckich nadał Głowiński charakter systemowy i w pewnym 
sensie – systematyczny, co nietypowe w przypadku metod odwołujących się do 
strukturalistycznego ukierunkowania badawczego. Otrzymaliśmy nie tylko mode-
lową charakterystykę opisywanego zjawiska, ale także wyczerpującą analizę typo-
logiczną parabolicznych form narracyjnych stosowanych przez Norwida w jego li-
ryce – legendy, ballady, dialogu, bajki, rozbudowanego porównania, exemplum. 
Ważne w tych analizach jest rozróżnienie na kompozycję hipotaktyczną i paratak-
tyczną, wyjaśniającą związek przypowieści z otaczającym ją dyskursem. Poza 
strukturalnymi „wglądami” w sferę ukrytych zasad budowy przywoływanych w ar-
tykule wierszy-przypowieści znajdujemy w nim spory zbiór mikrointerpretacji tych 
właśnie utworów. I to głównie czyni ów zasadniczy tekst o poetyce Norwida tak 
bardzo do dzisiaj atrakcyjnym. Sens-świata, Sieroctwo, Dwa męczeństwa, Znów 
legenda, Wielkość, Naturalizm. (Spółczesny ekstrem), „Ołówkiem” na książce o Tun-
ce, Teofilowi, Liryka i druk, Mistycyzm, Przeszłość, laur dojrzały, Królestwo, Niebo 
i ziemia, Krzyż i dziecko, Sfinks, Po balu, Marionetki – wszystkie te przywołane 
wiersze Norwida odsłaniają, choćby we fragmencie, często wycinkowo, jakiś rodzaj 
semantycznego konkretu związanego z ogólnym przesłaniem danego utworu, któ-
ry w ujęciu interpretacyjnym Głowińskiego zawsze ujawnia indywidualne cechy 
swojego przekazu. Bodaj czy nie najważniejsza to cecha naukowego pisarstwa tego 
badacza, tak wyraźna w książkach o poezji Tuwima i Leśmiana. Widoczna także 
w omawianych tu studiach o Norwidzie, przede wszystkim jako stale zaznaczane 
świadectwo lektury i manifestacyjna wręcz koncentracja uwagi na akcie czytania 
tekstu poetyckiego będącego przedmiotem analizy. 

Nie inaczej jest w artykule Ciemne alegorie Norwida 20 z 1983 roku, pomyślanym 
jako dopełnienie wcześniejszych ustaleń o wierszach-przypowieściach. I tym razem 
dominuje perspektywa poetyki odbioru – autor artykułu wskazuje na czynniki 
powodujące „ciemność Norwida”, pojmowaną jako sytuacja komunikacyjna między 
poetą a jego czytelnikami. Po pierwsze: wieloperspektywiczność w oglądzie rzeczy-
wistości przez podmiot wiersza, powodująca polifoniczność tekstu poetyckiego, po 

20 Pierwodruk w zb.: Cyprian Norwid. W setną rocznicę śmierci poety. Materiały z sesji poświęconej 
życiu i twórczości C. Norwida (27–29 października 1983). Red. nauk. S. B u r k o t. Kraków 1991. 
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drugie: ostry montaż elementów współtworzących ten tekst, po trzecie: traktowanie 
czasu i przestrzeni w świecie przedstawionym wiersza w sposób niezgodny ze zna-
nymi konwencjami, po czwarte: politematyczność związana z dygresyjnością nar-
racji, prowadząca do otwartej kompozycji utworu lirycznego. Ta analiza zasad 
budowy alegorycznych struktur w poezji Norwida ma jednak dominantę interpre-
tacyjną – systemowa analiza przechodzi w lekturę wiersza Rozebrana. Przeprowa-
dzona interpretacja tego utworu pełni funkcję exemplum dla ustaleń o charakterze 
ogólnym i mogłaby wszakże stanowić samodzielną wypowiedź jako fragment inter-
pretacyjny o dużym stopniu konkretności.

Tę potrzebę uprzywilejowania interpretacji w pracach o charakterze teoretycz-
nym wytłumaczy Głowiński po latach w szkicu Norwid i Jakobson. (O granicach 
lingwistycznej analizy poezji)  21. Przywołując klasyczne pozycje Jakobsona poświę-
cone wierszom Przeszłość i Czułość, stwierdzi:

I tu od razu ujawnia się czynnik, który ogranicza znaczenie obydwu rozpraw o autorze Vade-mecum 
dla tych wszystkich, których interesuje jego twórczość: w Jakobsonowskich rozważaniach o Norwidzie 
ważny w istocie nie jest Norwid, badacza zajmują ogólne mechanizmy, a one ujawniać się mogą w ja-
kichkolwiek tekstach, jeśli spełnią one formalne warunki, uważane za wyróżniki poezji niezależnie od 
tego, jakie dane teksty wierszowane mają konkretne właściwości i czy reprezentują jakąś wartość. Moż-
na powiedzieć, że konflikt między założeniami prac Jakobsona tego typu a oczekiwaniami tych, którzy 
pragną znaleźć w nich omówienia czegoś, co byłoby charakterystyczne dla utworów wielkiego poety, jest 
konfliktem między analizą egzemplaryczną a interpretacją, konflikt zarysowujący się między ujawnianiem 
cech ogólnych a dążeniem do wyjaśnienia indywidualnych właściwości konkretnego przekazu 22.

Autor tej wypowiedzi zwraca też uwagę na to, że specyfika uprawianej przez 
Jakobsona lingwistycznej analizy poezji prowadzi do pomijania współczynnika 
aksjologicznego, który jest niezbywalnym komponentem lektury. Wydaje się, że 
alternatywą dla tej odmiany metodologii strukturalistycznej jest właśnie nurt re-
fleksji strukturalistycznej, którą uprawia Głowiński w artykułach o Norwidzie 
i o innych twórcach. 

Jeśli napisałem o nowatorstwie tych tekstów, zwłaszcza dotyczących alegorycz-
nych struktur wierszy zgromadzonych w Vade-mecum, to miałem na myśli nie 
tylko ich doniosłość w chwili publikacji, ale także wciąż dziś aktualną zdolność 
inspirowania nowych odczytań Norwida. Warto podkreślić, że rozważania o alego-
ryczności jego poezji współtworzyły szerszy proces przewartościowania stosunku 
do alegorii zapoczątkowany w estetyce przez Gadamera jeszcze w końcu lat pięć-
dziesiątych XX wieku, mający swoje długie trwanie w europejskiej, w tym także 
polskiej refleksji. I choć Głowiński nie nawiązuje wprost do autora Prawdy i meto-
dy, to kontekst teoretyczny jego rozważań stanowią prace zachodnich badaczy li-
teratury, zainteresowanych renesansem alegorii, który wyzwoliła ogłoszona przez 
Gadamera potrzeba jej „rehabilitacji” 23. Niektóre spośród tych artykułów ukazały 
się w dziale przekładów „Pamiętnika Literackiego” w 1975 roku, a po latach zosta-

21 M. G ł o w i ń s k i, Norwid i Jakobson. (O granicach lingwistycznej analizy poezji). W: Monolog we-
wnętrzny Telimeny i inne szkice. Kraków 2007. 

22 Ibidem, s. 150–151.
23 H. G. G a d a m e r, Symbol i alegoria. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. W zb.: Symbole i symbolika. 

Wybór, wstęp, oprac. M. G ł o w i ń s k i. Warszawa 1990.
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ły opublikowane w tomie Alegoria, w serii „Archiwum Przekładów »Pamiętnika Li-
terackiego«” pod redakcją Michała Głowińskiego 24, już z uwzględnieniem studium 
Paula de Mana Retoryka czasowości, przełożonego na język polski dużo później niż 
pozostałe teksty. Jeśli pamietać też o tym, co do renesansu alegorii wnosi współ-
czesna recepcja pism Waltera Benjamina, okaże się, że możliwości ciągłego redefi-
niowania pojęcia alegorii w odniesieniu do poezji Norwida wykraczają poza ustale-
nia Głowińskiego, prowadząc w stronę filozofii i antropologii literatury. A jednocze-
śnie warto rezultaty tych ustaleń brać pod uwagę, bo stwarzają jasną podstawę 
przyswojenia tych redefinicji w oparciu o kategorie właściwe poetyce historycznej. 
Dobrze się stało, że Głowiński czytał wiersze Norwida dla „poezji”, przed czym 
przestrzegała Dorothy Sayers, która uprzywilejowała znaczenie w alegorycznym 
przekazie, a nie jego warstwę dosłowną, umożliwiającą ujawnienie wartości poetyc-
kiej. Nie ze wszystkimi badaczami alegorii, których Sayers przytacza w swym arty-
kule, było Głowińskiemu po drodze.

Uznanie alegorii za centrum poetyckiego świata Norwida pozwala podejmować 
najtrudniejszą kwestię norwidologii, która dotyczy ciągłego sporu o miejsce poety 
w historii literatury. Nawiązujący do Głowińskiego Arent van Nieukerken pokazu-
je, jaki dystans dzieli twórcę Vade-mecum od francuskiego symbolizmu. Norwid 
przeciwstawiał mu archaiczne sposoby mówienia, prymat tematu i tezę o historycz-
ności ludzkiego bytowania 25. Wybór alegorii umożliwiał Norwidowi krytyczną dys-
kusję z jego współczesnością, stał się podstawą tego, co holenderski slawista nazwał 
ironicznym konceptyzmem, który dał początek nowoczesnej poezji metafizycznej. 

Pozostając w kręgu Norwidowskich alegorii, zwłaszcza tych wiodących życie 
toposu, można opisywać całe obszary w jego twórczości – topikę ogrodu, topos 
księgi i muzy, metafory teatralne, żeglarskie i inne. Szybko jednak okaże się, że 
toposy te nie wracają w poezji autora Vade-mecum w wersjach znanych literaturze 
przedromantycznej. Mamy do czynienia z materią topiczną, która występuje tu 
w wielkim pomieszaniu, poza dawnym porządkiem elokucyjnym, podlegając indy-
widualnym regułom tworzenia 26. 

Jaki Norwid?

Wieloznaczny – przede wszystkim tę cechę poetyki Norwida wydobywają ślady lek-
tur jego wierszy zapisane w przywołanych tu artykułach Głowińskiego. Wskazać 
można różne przyczyny tej wieloznaczności. Po pierwsze – struktura czasu w utwo-
rach, czasu wykraczającego poza „tu i teraz” przedstawianych zdarzeń. Czasu, 
który przybiera różne postaci – historii, wieczności i codzienności. Jest czasem 
odpominanym, czasem teraźniejszości odnalezionym w przeszłości, niejednokrotnie 
zniszczonym, danym tylko we fragmencie. Alegoria Norwida nie zatrzymuje czasu, 

24 Alegoria. Red. J. A b r a m o w s k a. Gdańsk 2003. „Archiwum Przekładów »Pamiętnika Literackie-
go«”. Red. M. G ł o w i ń s k i. 

25 A. v a n  N i e u k e r k e n, O „niewczesności” Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu. „Teksty 
Drugie” 1995, nr 6. Zob. też tego autora: Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja meta-
fizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998, s. 102–106.

26 Pisałem o tym szerzej w książce Stary poeta. Studia o Norwidzie (Poznań 2000, s. 113–152).
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co wydaje się cechą symbolu, zwłaszcza w przypadku jego funkcji mityzacyjnej 27. 
Głowiński pokazuje, jak bardzo struktura czasu w wierszach poety zależy od jego 
stosunku do tradycji literackiej, do której odsyła alegoria, będąca zawsze efektem 
dokonanego wyboru, często niełączącego się systemowo z innymi wyborami z lite-
rackiej przeszłości. Z całą pewnością te wybory z tradycji w przypadku Norwida 
motywowane są świadomością kryzysową, co ujawnia i zaświadcza jego poezja, 
którą Głowiński nazywa – jak dobrze pamiętamy – „poezją form przesuniętych”. 

Bliski tym rozpoznaniom jest z pewnością Rolf fieguth, który w swym studium 
o Vade-mecum jako „poezji w fazie krytycznej” pisał o funkcji estetycznej świadomie 
przez Norwida kształtowanych zakłóceń 28. Obaj ci badacze akcentując znaczenie 
religijnego charakteru jego twórczości, pokazują, jak daleko twórczość ta plasuje 
się od tradycjonalizmu religijnego. W ich lekturze wiersze poety stają się pytaniem 
o sens krystalizujący się w odniesieniu do świata wartości chrześcijańskich, bez 
zamykania przesłania tych utworów w prawdach wiary. Zarówno Głowiński, jak 
i fieguth czynią w ten sposób z dziedzictwa Norwida dzieło otwarte, wolne od świa-
topoglądowych zawłaszczeń i jakiejkolwiek ideologizacji.

Pośród wielu odnotowanych przez Głowińskiego środków poetyckich, które 
sprawiają, że przekaz Norwida staje się wieloznaczny, warto wymienić tu szczegól-
ną rolę konwencji właściwej poematom dygresyjnym. Dygresyjność nie tylko jest, 
zdaniem badacza, cechą większych utworów narracyjnych, jak poematy Assunta 
czy Quidam, ale uwidacznia się także w utworach drobnych, wchodzących w skład 
Vade-mecum, co doskonale Głowiński wykazał, analizując przywołany tu już wiersz 
Purytanizm. Obserwacja ta demonstruje też swobodny związek Norwida z estetyką 
romantyzmu i jej formalnymi wynalazkami w sferze tworzenia literatury. Poeta 
pozostaje w silnej relacji z romantyzmem tam zwłaszcza, gdzie przekształcenie form 
estetycznych w epoce Byrona zapraszało swą śmiałością do dalszych eksperymen-
tów. Najlepszym tego przykładem jest podejście Norwida do epopei, rozumianej jako 
kategoria estetyczna, niewiążąca już utworu uznawanego za epos z katalogiem 
ściśle określonych cech formalnych, co Głowiński dowodnie wykazał, wyjaśniając 
przy okazji stosunek poety do współczesnej mu powieści.

Autor „nienapisanej książki” o Norwidzie, której fragmenty tu przytaczam i ana-
lizuję, konsekwentnie czyta jego poezję poprzez wykorzystanie topiki ironicznej. Na 
znaczenie formuły budowania sensów zaprzeczonych zwracało uwagę wielu bada-
czy. Z pewnością źródła estetyczne ironii poety są romantyczne, tyle że ironia ro-
mantyczna miała antyczne antecedencje i korzystała z szerokiego dziedzictwa 
przedromantycznej literatury (np. ariostyzm Słowackiego). W epoce romantyzmu 
nie było też jednego uzasadnienia teoretycznego dla ironicznego pisarstwa – by 
przywołać propozycje tak odmienne, jak te, których dostarczyli niezależnie od sie-
bie Schlegel i Kierkegaard. 

Głowiński analizując mechanizmy ironicznych zaprzeczeń w poezji Norwida, 
zwrócił uwagę na szczególną funkcję słowa oraz aktywną rolę języka w poznawaniu 

27 Zob. L. K o ł a k o w s k i, Mircea Eliade – religia jako paraliż czasu. W: Pochwała niekonsekwencji. 
Pisma rozproszone z lat 1955–1968. Przedm., wybór, oprac. Z. M e n t z e l. T. 3. Warszawa 1989. 

28 R. f i e g u t h, Poezja w fazie krytycznej. Cykl wierszy Cypriana Norwida „Vade-mecum”. „Studia 
Norwidiana” t. 3/4 (1985/86).
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rzeczywistości za pośrednictwem wiersza korzystającego z aforyzmów i kalamburów. 
Przesunął tym samym refleksję o źródłach wieloznaczności tej twórczości w stronę 
XX-wiecznej poezji lingwistycznej. Pamiętając o związkach słowa Norwida z greckim 
Logos, wskazywał jednocześnie na awangardowy charakter pisarstwa autora Vade-
-mecum. I najbardziej nośną formułę dla niego odnalazł właśnie w wieku XX, przy-
taczając słowa, które Witold Gombrowicz, wypowiedział o sobie: „konserwatywny 
awangardzista i awangardowy konserwatysta” 29.

Mimo że od czasów, w których powstawały studia Głowińskiego o Norwidzie, 
minęły lata, trudno nie zgodzić się z następującą konstatacją:

Sztuka czytania tzw. ciemnej poezji (a za taką przecież twórczość Norwida do dzisiaj uchodzi), to 
wgłębianie się w tę ciemność, usiłowanie zrozumienia jej reguł i zasad, jej specyficznego porządku. 
Sztuka ta polega więc na tym, by odnaleźć odpowiednie dla wiersza sposoby lektury 30.
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cused on Głowiński’s revealing identifications referring to the structure of parables in the poems from 
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and finally reconstructs the peculiar style of reading of so-called dark poetry based mostly on the art 
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29 D. d e  R o u x, Rozmowy z Gombrowiczem. Paryż 1969, s. 128. Cyt. za: G ł o w i ń s k i. Wokół „Po-
wieści” Norwida, s. 339. 

30 G ł o w i ń s k i, Odpowiednie dać rzeczy słowo, s. 351.
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ANNA CZAPLICKA Z MODZELEWSKICH, ADRESATKA WIERSZA NORWIDA 
Z 1871 ROKU

Na Annę Czaplicką jako adresatkę utworu Cypriana Norwida z 1 II 1871 [Dar Twój 
przyjąłem...] po raz pierwszy – z pewną ostrożnością – wskazał Jerzy Wojciech 
Borejsza, publikując listy Norwida do Piotra Ławrowicza Ławrowa 1. Autograf oprócz 
tekstu wiersza zawiera także formułę adresową i Borejsza zauważył, że paryski 
adres owej Czaplickiej pokrywa się z adresem „żony Ławrowa”. Wydawca apelował 
wówczas o wyjaśnienie dalszych szczegółów życiorysu Czaplickiej, „o której posia-
damy nader skąpe wiadomości” 2. Choć jej biografia nadal skrywa wiele tajemnic, 
warto spróbować zebrać dostępne dziś informacje, by choć częściowo zrekonstruo- 
wać tragiczne losy tej łączniczki i konspiratorki. Do norwidologii weszła ona z prak-
tycznym, kobiecym gestem, gdy w oblężonym Paryżu podczas mroźnej zimy 1871 
ofiarowała poecie futrzaną czapkę.

Anna z Modzelewskich (primo voto Urban, secundo voto Czaplicka) urodziła się 
20 IX 1830 w twierdzy Modlin. Jej rodzice to porucznik artylerii Paweł Modzelewski 
oraz Weronika z Głażewskich. Znany dzisiaj akt urodzenia sporządzono dopiero 
w 1832 r. w Sarbiewie, jako matka podana w nim została „Ludwika Grażewska”, 
co było albo błędem spisującego, albo świadomym zatajeniem prawdziwego nazwi-
ska, może mającym chronić rodzinę żony uczestnika powstania listopadowego. 
Ojciec dziecka figuruje tam jako „były kapitan wojsk polskich”. Ta zmiana imienia 
i nazwiska matki w akcie urodzenia wydaje się bardzo symptomatyczna dla przy-
szłych losów Anny, która używać będzie wielu nazwisk prawdziwych i przybranych, 
co sprawi, że jej postać stanie się trudno uchwytna nie tylko dla carskiej czy fran-
cuskiej policji, ale i dla późniejszych badaczy. Z aktu urodzenia dowiadujemy się 
też, że w 1832 r. rodzina mieszkała w małej miejscowości Milewo, położonej nieda-
leko Płońska.

1 J. W. B o r e j s z a, Cyprian Kamil Norwid i Piotr Ławrowicz Ławrow. „Slavia Orientalis” 1969, nr 1. 
Zob. ibidem, s. 5: „Czy nie do Anny Czaplickiej skierowany był wiersz z 1 lutego 1871, któremu 
w zbiorach poezji Norwida nadano tytuł Do Marii Czaplickiej?” W Dziełach zebranych C. N o r w i- 
d a  (Oprac. J. W. G o m u l i c k i. T. 1–2. Warszawa 1966) utwór został opublikowany pod tytułem 
[Do Marii Czaplickiej]. Tytuł poprawiony – [Do Anny Czaplickiej] – w: C. N o r w i d, Pisma wszystkie. 
Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 2. Warsza-
wa 1971. Do wydania tego odsyłam za pomocą skrótu PW. Liczba po dywizie oznacza tom, a po 
spacji – stronicę.

2 B o r e j s z a, loc. cit.
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Matka Anny, Weronika z Głażewskich – z którą Norwid spotka się w Paryżu 
w 1872 r. jako z poszukującą grobu córki „blisko osiemdziesięcioletnią” wdową – 
urodziła się w 1793 r. w parafii Kroczewo. Jej rodzice to Marianna i Tomasz, ko-
mornik ziemski z pobliskiego Zakroczymia. W roku 1820 w parafii Wrona poślubi-
ła ona Pawła Modzelewskiego 3, wówczas porucznika artylerii w twierdzy Modlin. 
Państwu Modzelewskim w 1821 r. urodził się syn Tomasz (zm. 1829), w 1822 – 
franciszek, w 1828 – Ludwik Roman i wreszcie, w 1830, córka Anna, bohaterka 
niniejszego szkicu. Wszystkie dzieci przyszły na świat w twierdzy Modlin 4.

Ojciec Anny, Paweł Modzelewski, służył jako porucznik artylerii w twierdzy 
Modlin w latach 1815–1830. Wziął udział w powstaniu listopadowym, w lipcu 1831 
awansował na stopień kapitana wojska polskiego. Po upadku powstania złożył 
przysięgę na wierność carowi 5, nie musiał zatem emigrować z kraju i mógł zostać 
z rodziną. Zmarł w 1855 r. w Płocku 6.

Anna z Modzelewskich w 1848 r. poślubiła w Płocku starszego od siebie o kil-
kanaście lat Karola Urbana, nadrachmistrza rządu płockiego, z którym uzyskała 
rozwód w 1858 roku 7. Dla identyfikacji jej osoby najistotniejszy jest akt ślubu 
z drugim mężem 8. Dowiadujemy się z owego dokumentu, że 29 I 1859 w parafii 
św. Krzyża w Warszawie zostało zawarte małżeństwo pomiędzy Anną Urban z Mo-
dzelewskich (córką nieżyjącego już Pawła Modzelewskiego i Weroniki z Głażewskich) 
oraz Juliuszem Jakubem Czaplickim, pochodzącym z Płocka urzędnikiem Towa-
rzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Anna Czaplicka, żona urzędnika Towarzystwa Kredytowego, jest znana w lite-
raturze dotyczącej powstania styczniowego z tzw. wielkiej prowokacji z r. 1864, 
o czym będzie mowa dalej. Nie kojarzono jednak tej postaci z adresatką wiersza 
Norwida, ponieważ Juliusz Wiktor Gomulicki uznał, że nazwisko Czaplicka to 
pseudonim 9. Informacje ze wspomnianego aktu małżeństwa z 1859 r. skonfronto-
wane z listem Norwida do Władysława Czartoryskiego z 8 X 1872 w sprawie poszu-
kiwania grobu córki przez wdowę Weronikę Modzelewską (PW-9 519-521, 662; 
PW-11 633) pozwalają z całą pewnością stwierdzić, iż mowa o tej samej osobie.

O Annie Czaplickiej wiadomo, że działała w organizacji miejskiej w Warszawie 
i była kurierką Jana Kurzyny podczas powstania styczniowego. Jak pisze Wiesław 

3 Informacje o rodzicach Anny z Modzelewskich podał J. W. G o m u l i c k i  (PW-11 170; errata na 
s. 633). Błędne imię ojca Anny – Mateusz – znalazło się w książce: Z. T r o j a n o w i c z o w a, E. L i-
j e w s k a  (przy współudz. M. P l u t y), Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 2: 
1861–1883. Poznań 2007, s. 480. Mateusz Modzelewski był dziadkiem Anny.

4 Dane te są dzisiaj łatwiej dostępne dzięki publikowanym na portalu genealodzy.pl aktom urodzin, 
ślubów i zgonów z rejonu Mazowsza.

5 Zob. Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Wojny, sygn. 478, k. 68v, poz. 718. Na 
stronie: http://agad.gov.pl/niewylegitymowani/KRW478.xml (data dostępu: 10 I 2021).

6 Zob. Archiwum Państwowe w Płocku, sygn. 50/155/0/56 (Akta stanu cywilnego Parafii Rzymsko-
katolickiej św. Bartłomieja w Płocku), akt 150. Akt zgonu dostępny na portalu genealodzy.pl.

7 Na podstawie wyroku z 13 II 1858 Konsystorza Generalnego Archidiecezji Warszawskiej w II in-
stancji.

8 Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 72/158/0 (Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokato-
lickiej św. Krzyża w Warszawie, 1859, małżeństwa), akt 39. Akt dostępny na portalu genealodzy.pl. 
Zapis daty ślubu niejasny: 29 lub 30 I 1859.

9 Zob. np. indeks w PW-11 700: „Modzelewska Anna (pseud. Czaplicka Anna)”. 
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Caban w artykule poświęconym roli kobiet w powstaniu, „utrzymywała kontakty 
z osobami, które wyjechały z Polski, a zamieszkiwały na zachodzie Europy” 10. 
Trzeba tu powiedzieć parę słów o Kurzynie. Był on jednym z inicjatorów tzw. bun-
tu studentów Akademii Medyko-Chirurgicznej w r. 1859, w czego tle znajdowały 
się próby uczczenia śmierci Zygmunta Krasińskiego oraz zorganizowania nabożeń-
stwa za zmarłych poetów (Adama, Juliusza, Zygmunta) przez studentów warszaw-
skich 11. Został przez władze carskie usunięty z uczelni i oddany pod nadzór poli-
cyjny 12. Udało mu się jednak wyjechać do Paryża, gdzie stał się prawą ręką Ludwi-
ka Mierosławskiego, jego sekretarzem i kasjerem 13. Odnajdujemy go też wśród 
słuchaczy wykładów Norwida O Juliuszu Słowackim – jest on jednym z podpisanych 
na adresie, wręczonym poecie na zakończenie prelekcji 12 V 1860 wraz z ozdobnym 
egzemplarzem Anhellego  14. Po latach Norwid wspominał go w liście do Karola Ru-
prechta z października 1869: „ów Adres obejmuje nazwiska osób z e  w s z y s t k i c h 
p r a w i e  o d c i e n i  E m i g r a c j i  i aż do nazwiska o s t a t n i e g o  N a c z e l n i- 
k a  O s t a t n i e g o  R z ą d u  N a r o d o w e g o” (PW-9 429).

Kurzyna po wybuchu powstania styczniowego towarzyszył Mierosławskiemu 
podczas nieudanej wyprawy na Kujawy w lutym 1863, potem starał się, by generał 
odzyskał dyktaturę w Krakowie, w końcu trafił do więzienia austriackiego. Po 
ucieczce przybył do Warszawy, ale Romuald Traugutt nie chciał z nim współpra-
cować. Kurzyna wyjechał zatem do Drezna i stamtąd nawiązywał stosunki z odsu-
niętymi od wpływu ludźmi lewicy. W styczniu 1864 generał Mierosławski przynag- 
lał go, by przejął władzę. Kurzyna podjął wkrótce taką nieudaną próbę, ale z Mie-
rosławskim jego drogi się rozeszły 15. „Ostatnim Naczelnikiem Ostatniego Rządu 
Narodowego” został w lipcu 1864, gdy Bronisław Brzeziński, następca Traugutta, 
symbolicznie już tylko pełniący funkcję naczelnika Rządu Narodowego, mianował 
go pełnomocnikiem i reprezentantem Rządu Narodowego poza zaborem rosyjskim 16. 
Brak wiadomości, od kiedy Czaplicka była łączniczką Kurzyny. W wyroku Audyto-
riatu Polowego w sprawie „wielkiej prowokacji” napisano ogólnie:

Żona urzędnika Anna Czaplicka podczas powstania utrzymywała korespondencję z osobami, któ-
re wyjechały z Polski, donosiła im periodycznie o walkach staczanych, porażkach i zwycięstwach, do-
magała się przesyłania pieniędzy i instrukcyj 17.

10 W. C a b a n, Kobiety i powstanie styczniowe. W zb.: Kobieta i świat polityki. Polska na tle porów-
nawczym w XIX i w początkach XX wieku. Red. A. Ż a r n o w s k a, A. S z w a r c. Warszawa 1994, 
s. 68.

11 Przygotowania do uczczenia śmierci Krasińskiego oraz do odprawienia uroczystego nabożeństwa 
za zmarłych poetów doprowadziły do zaostrzenia systemu egzaminów w Akademii Medyko-Chirur-
gicznej w Warszawie, przeciwko czemu protestowali studenci. Zob. S. K i e n i e w i c z, Powstanie 
styczniowe. Wyd. 3. Warszawa 2009, s. 61.

12 Zob. ibidem, s. 62. 
13 Zob. ibidem, s. 50–51, 64–65.
14 Zob. np. PW-8 566. – Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k  (przy współudz. J. C z a r n o m o r-

s k i e j), Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1: 1821–1860. Poznań 2007, s. 780–781.
15 Zob. K i e n i e w i c z, op. cit., s. 686–688.
16 Zob. ibidem, s. 724–726.
17 H. C e d e r b a u m, Powstanie styczniowe. Wyroki Audytoriatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866. 

Warszawa 1917, s. 307.
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Historia „wielkiej prowokacji” pozwala lepiej zrozumieć rosnącą z latami niechęć 
Norwida do działań konspiracyjnych. To smutna karta w dziejach już popowsta-
niowych, ukazująca intrygi policji carskiej i prowadzoną wśród emigracji działalność 
szpiegów, którzy rekrutowali się również spośród dawnych powstańców. W liście 
do Mariana Sokołowskiego z lipca 1864 pytał Norwid: „Wielu, po heroicznych czy-
nach, jak przyszło wytrzymać dwa miesiące, poszło płaszczyć się w Ambasadzie 
Moskiewskiej??” (PW-9 141). Jedną z takich osób był Jan Kubary, który jako sie-
demnastolatek dołączył do powstania, a po jego upadku, dręczony nędzą i tęskno-
tą do kraju, zgłosił się do ambasady rosyjskiej w Dreźnie. Chciano go użyć do in-
trygi wśród emigracji paryskiej. Kubary sam nie podjął się roli agenta w Paryżu, 
ale zwerbował dawnego kolegę-konspiratora, Aleksandra Zwierzchowskiego. „Wiel-
ka prowokacja” polegała na próbie zorganizowania rzekomego rządu w Warszawie, 
który miał być dowodem na to, że powstanie nadal trwa i że stosowanie terroru ze 
strony policji w Królestwie Polskim jest konieczne. Przy okazji chciano ściągnąć co 
ważniejszych działaczy emigracyjnych i wyłapać ich w kraju 18. Zwierzchowski zna-
lazł posłuch wśród części „czerwonej” emigracji niezadowolonej ze zbyt opieszałych, 
jej zdaniem, poczynań Kurzyny. Zawiązała się więc przeciwko Kurzynie konspiracja, 
w której istotną rolę odegrał Władysław Daniłowski. Postanowiono wysłać do War-
szawy emisariuszy, którzy mieli wejść w kontakt z byłymi członkami Rządu Naro-
dowego, uzyskać od nich dymisję Kurzyny, a następnie stworzyć nowy rząd i Ko-
mitet Reprezentacyjny w Paryżu. Jednakże Kubary, nękany wyrzutami sumienia 
(a może osobistą niechęcią do Zwierzchowskiego), ostrzegł Czaplicką przez jej męża, 
ostrzegł także Romualda Arendta (podobnie jak Czaplicki, urzędnika Towarzystwa 
Kredytowego) i Edwarda Neudinga o intrydze policji oraz o prawdziwej roli Zwierz-
chowskiego jako agenta 19. Gdy Zwierzchowski próbował w Warszawie nawiązać 
kontakt z organizacją i udał się do Czaplickiej – która miała wiedzieć, gdzie znaj-
dują się pieczęcie Rządu 20 – spotkał się z nieufnością z jej strony:

Mógł się tylko zatem widzieć z panią Anną Czaplicką, od której jednak o warszawskiej organizacji 
nic nie mógł się dowiedzieć, nie będąc osobiście tej pani znajomym. Pragnąc, o ile można, wzbudzić 
w niej zaufanie, pokazał jej moją [tj. Daniłowskiego] karteczkę do p. Marii [Czech], szczerej jej przyja-
ciółki, oświadczając zarazem o pismach, jakie miał od nas do warszawskiego Rządu. Pani Anna C., jak 
i słusznie należało, nie chciała go zapoznać z pozostałymi jeszcze w Warszawie naczelnikami organiza-
cji, lecz oświadczyła za pośrednictwem swoim prowadzić z nim układy i odpowiadać na nasze piśmien-
ne żądania. Niewiele jednak mogąc skorzystać z tego pośrednictwa, gdyż p. A. Czaplicka, jak on w liście 
utrzymywał, oddana była zupełnie Kurzynie, udał się on z mym listem do Arendta i Neudinga 21.

18 Nie wchodzę tu w szczegóły, co w owej prowokacji było inwencją carskiej policji, a co pomysłami 
samego Zwierzchowskiego. Przebieg wydarzeń relacjonują C e d e r b a u m  (op. cit., s. 307–310), 
J. I w a s z k i e w i c z  (Wielka prowokacja, rzekomy rząd narodowy 1865 r. Warszawa 1928) i f. R a-
m o t o w s k a  („Wielka prowokacja” 1864 r. w świetle nowych źródeł archiwalnych. „Przegląd Hi-
storyczny” 1973, z. 1).

19 Zob. I w a s z k i e w i c z, op. cit., s. 46–49. – R a m o t o w s k a, op. cit., s. 99. Kubary po kilku latach 
zerwał współpracę z policją carską, uciekł na zachód Europy, a następnie został znanym badaczem 
Oceanii.

20 Zob. I w a s z k i e w i c z, op. cit., s. 29. – Ju. I. S z t a k e l l b e r g, Pieczęcie powstańcze 1863–1864. 
Przeł. W. Ś l i w o w s k a. Przedm. S. K i e n i e w i c z. Warszawa 1988, s. 93.

21 Władysława Daniłowskiego notatki do pamiętników. Wyd. J. C z u b e k. Kraków 1908, s. 388.
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Zwierzchowski zadenuncjował Czaplicką i 10 XII 1864 radził policji natychmiast 
ją aresztować 22. Podobno zdołała ona jeszcze przesłać do Paryża niekorzystną opi-
nię o nim 23. Wkrótce Czaplicka, jej mąż, współpracujące z nią siostry Czech (Emi-
lia, Maria i Leokadia), a także Arendt i Neuding znaleźli się w więzieniu. Gdy 
w marcu 1865 przybył z Paryża Daniłowski, aresztowano również jego, a też i innych 
emisariuszy. Wychwycono resztki organizacji miejskiej w Warszawie. Na emigracji 
smutnym epilogiem „wielkiej prowokacji” była śmierć Kurzyny w wyniku ran od-
niesionych w pojedynku z Aleksandrem Guttrym 24.

Z kolei w Warszawie, po wielu miesiącach spędzonych przez Czaplicką w wię-
zieniu, 19 VIII 1865 zapadł wyrok, by pozbawić ją „wszystkich szczególnych praw 
i przywilejów” i „zesłać na mieszkanie na Syberii” 25. Czaplicka trafiła do Totmy 
w guberni wołogodzkiej. W lutym 1867 zesłano tam profesora uczelni wojsko- 
wych w Petersburgu, myśliciela i rewolucjonistę, Piotra Ławrowicza Ławrowa. Został 
on aresztowany po zamachu Dymitra Karakozowa na cara Aleksandra II w 1866 r. 
i oskarżony o kontakty ze środowiskiem rewolucjonistów z kręgu pierwszej Ziem- 
li i Woli 26. Warunki zesłania nie mogły być zbyt ciężkie, skoro Ławrow pisał „listy 
historyczne” i przekazywał je do Petersburga, gdzie były publikowane w tygodniku 
„Niediela” (1868–1869) pod czytelnym pseudonimem Mirtow. Stały się one „ewan-
gelią narodników”, a Ławrow przeszedł do historii jako jeden z głównych ideologów 
narodnictwa. W trakcie pobytu w Totmie Czaplicka została przyjaciółką rosyjskie-
go myśliciela i jego „obywatelską żoną”, co starano się ukryć przed carską policją 27. 
Jednakże władze, najwidoczniej niezadowolone z kontaktów Ławrowa z innymi 
zesłańcami (zapewne i z Polką), przeniosły go w 1868 r. do bardziej oddalonej wios- 
ki Kadnikow. Tymczasem Czaplicką odwiedziła w Totmie jej matka, która uprzed-
nio starała się wyjednać jej ułaskawienie u cara, co opisuje Norwid we wspomina-
nym już liście do Czartoryskiego:

Wielmożna pani Modzelewska, wdowa po wojowniku z 1830 r. [...], miała syna i córkę zesłanych 
na Syberię. Uważała przeto za rzecz serca macierzyńskiego pojechać do Petersburga, mówić z Monarchą 
Rosyjskim i uczyniła to. Że zaś mówienie monarchy tego żadnego dla osiemdziesięcioletniej wdowy nie 

22 Zob. R a m o t o w s k a, op. cit., s. 93.
23 Zob. I w a s z k i e w i c z, op. cit., s. 45. Na emigracji rozeszła się pogłoska o zdradzie Zwierzchow-

skiego, ale nie wszyscy w to wierzyli. Nie dał temu wiary np. Daniłowski, za co zapłacił cenę wię-
zienia i zsyłki.

24 Zob. K i e n i e w i c z, op. cit., s. 732–733.
25 C e d e r b a u m, op. cit., s. 307. W wyroku nie ma mowy o mężu Czaplickiej.
26 Zob. B o r e j s z a, loc. cit. – W. M c C l e l l a n, Revolutionary Exiles: The Russian in the First Inter-

national and the Paris Commune. London 1979, s. 123. – M. G r ą c k a, Myśl narodnicka a polski 
ruch niepodległościowy. Powstanie styczniowe w prozie Nikołaja N. Złatowratskiego. „Acta Polono-
-Ruthenica” t. 21 (2016), s. 167.

27 Zob. M c C l e l l a n, op. cit., s. 123: „Pomiędzy tymi ostatnimi [tj. zesłańcami w Totmie] była Anna 
Czaplicka z Modzelewskich, Polka zesłana za działalność rewolucyjną. Ona i Ławrow zostali przy-
jaciółmi, później kochankami. Na podstawie prawa zwyczajowego zawarli małżeństwo, które nie 
zostało uznane przez miejscową policję (pierwsza żona Ławrowa zmarła w 1866)”. Pierwszą żoną 
Ławrowa była Niemka z pochodzenia, Antonina z d. Kapgen – zob. M. W a w r y k o w a, Rewolucyj-
ne narodnictwo w latach siedemdziesiątych XIX w. Warszawa 1963, s. 183. Wiele interesujących 
szczegółów z pobytu Czaplickiej na zesłaniu ujawnia J. Z i e l i ń s k i  (jego artykuł ma się ukazać 
w 2022 r. w „Studiach Norwidianach”).
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spowodowało dobra, przeto uważała za słuszne pojechać na Sybir widzieć syna i córkę. A skoro matka 
ze Syberii powróciła, córka tymczasem, będąc osobą arcyudarowaną, znalazła pomoc pokątną u zesła-
nych na Sybir uczonych rosyjskich, którzy dokonali tego, że córka pani Modzelewskiej do Paryża uje-
chała z wygnania swego. Syn tylko tej matrony pozostaje dotąd na Syberii. [PW-9 519–520] 28

W liście mowa o starszym bracie Anny, Ludwiku Romanie Modzelewskim  
(PW-11 170), nie wiadomo jednak, czy był on zesłany również za udział w pro- 
wokacji 1864 r. i czy przebywał w Totmie. Czaplicka zbiegła na Zachód w lutym 
1869 i osiadła w Paryżu, gdzie znalazła pomoc prawdopodobnie u rodziny malarza 
Józefa Szermentowskiego. Założyła małą wytwórnię sztucznych kwiatów – fabrique 
de fleurs fines przy rue Chaussée d’Antin 49; pracował tam jakiś młody Polak, 
Stankiewicz, który „był farbiarzem i wytłaczał kwiaty” 29.

Ławrow kilkakrotnie próbował podążyć za Czaplicką, bezskutecznie składając 
prośby do Petersburga o zwolnienie z zesłania 30. Chciał także spotkać się z Ale- 
ksandrem Hercenem, który wypowiedział się z uznaniem o jego Listach historycz-
nych. W końcu udało mu się uciec z Rosji dzięki pomocy Hermana Łopatina. Na 
wiosnę 1870 osiadł w Paryżu, choć nie było to najbezpieczniejsze miejsce dla ro-
syjskich rewolucjonistów; przy obcych używał pseudonimu Sidorow. Czaplicka 
i Ławrow nie mieszkali razem 31. Ławrow skarżył się na kłopoty materialne – praw-
dopodobnie utrzymywała go Czaplicka dzięki dochodom z fabryczki kwiatów 32. 
Kontaktował się zarówno z paryskim środowiskiem naukowym, zaproszony przez 
antropologa Paula Brocę do Société d’Anthropologie, jak i z rewolucyjnymi grupa-
mi robotników. Jesienią 1870, a więc już po wybuchu wojny francusko-pruskiej, 
przystąpił do paryskiej sekcji I Międzynarodówki, wprowadzony tam przez znajo-
mego introligatora, Eugène’a Varlina 33.

Nie jest pewne, w jakich okolicznościach Norwid poznał Ławrowa. Borejsza 
przypuszcza, że mogli się oni spotkać na posiedzeniu Société d’Anthropologie lub 
Société Philologique, do której należał polski poeta 34. Wspólnymi znajomymi Nor-
wida, Ławrowa i Czaplickiej byli państwo Szermentowscy. To właśnie u rodziny 
malarza Józefa Szermentowskiego zatrzymała się matka Anny, gdy w 1872 r. przy-
była do Paryża szukać jej grobu. Jak pisał Norwid: „Pani Modzelewska [...] mieszka 
u artysty polskiego – pejzażysty, W-go Szermentowskiego, Batignolles, rue Truffaut 

28 O audiencji Modzelewskiej u Aleksandra II w 1865 r. i jej późniejszych zabiegach u władz carskich 
pisze R. M. K a n t o r (Ławrow i A. J. Bałaszewicz-Potockij. W zb.: P. Ł. Ławrow. Stati, wospomina-
nija, matieriały. Pietierburg 1922, s. 507–508). Oficjalne dokumenty nie potwierdzają pobytu 
Modzelewskiej u córki na zesłaniu; być może władze o tym pobycie nie wiedziały.

29 Zob. M c C l e l l a n, op. cit., s. 124. – A. P o t o c k i  (J. A. B a ł a s z e w i c z): Raporty szpiega. Wybór, 
oprac., wstęp R. G e r b e r. Przeł. W. Ś l i w o w s k a. T. 1. Warszawa 1973, s. 122–123; t. 2, s. 448.

30 Zob. M c C l e l l a n, op. cit., s. 123: „Ławrow podejmował powtarzające się próby podążenia za nią 
(to była »sprawa osobista« – powiedziała Łopatinowi jego córka)”. Córka Ławrowa – Maria Pietrow-
na Niegrieskuł.

31 Zob. M. P. S a ż y n  (A. R o s s), Wospominanija 1860–1880-ch gg. Priedisł. W. P o ł o n s k i j. Moskwa 
1925, s. 33.

32 Zob. M c C l e l l a n, op. cit., s. 124.
33 Zob. W a w r y k o w a, op. cit., s. 193. – B o r e j s z a, loc. cit.
34 Kontakty między Ławrowem a Norwidem przedstawia dokładniej B o r e j s z a  (op. cit.). Zob. też 

A. v a n  N i e u k e r k e n, Postęp i myśl krytyczna u Norwida i Piotra Ławrowa. „Studia Norwidiana” 
t. 38 (2020).
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N. 62, Paris” (PW-9 520). Anna Czaplicka mieszkała w pobliżu, przy tej samej ulicy, 
co wynika z adresu na kartce z wierszem Norwida z r. 1871: „Madame M[adam]e 
A. Czaplicka (de), rue Trauffaut 14, aux Batignolles, Paris” 35. Co istotne, Szermen-
towscy dawali schronienie bratu gospodarza, Kazimierzowi Szermentowskiemu, 
którego Anna mogła znać jeszcze z Warszawy, podobnie jak ona uciekinierowi z Sy-
biru 36.

List z 1872 r. do Czartoryskiego w sprawie Weroniki Modzelewskiej oraz wiersz 
z 1871 r. to jedyne bezpośrednie ślady kontaktu Norwida i Czaplickiej, ale świadczą 
one o tym, że znajomość ta była bliska i serdeczna. Wiersz napisany został w nie-
zwykłej chwili jako wyraz wdzięczności za praktyczny i symboliczny podarunek. 
Był to już drugi utwór Norwida poświęcony czapce „z baranka”; w sferze wersyfi-
kacji i obrazowania odsyłał do pierwszego – powstałego na kanwie manifestacji 
warszawskich z 1861 r. – Na zapytanie: czemu w konfederatce? Odpowiedź  37. Nie 
wiemy, czy Czaplicka znała ów wiersz i wymownie swym darem do niego nawiąza-
ła. Z pewnością jednak symbolika konfederatki była dla niej, łączniczki w powsta-
niu i sybiraczki, ważna.

I
Dar Twój przyjąłem i czapki użyłem,
Z jagnięcia Krymu –
Czy naleciała Argonautów pyłem,
Że stać mi rymu?!

II
Czy w świecie, który klnie lub bałwochwali,
Tchnęła mię wzmianka,
Że aby jeden wieniec się ocali:
– B i a ł y... z  b a r a n k a!...

III
Nie wiem... [PW-2 204]

Poza wartością symboliczną ciepła futrzana czapka, ofiarowana poecie zimą 
1870/71 w oblężonym przez wojska pruskie Paryżu, była darem bezcennym. Mro-
zy panowały, jak na warunki klimatyczne francji, ciężkie, temperatura spadała do 
–18o C. W styczniu z głodu i wychłodzenia umierało tygodniowo 3–4 tysiące pary- 
żan. Każdy ludzki gest w tej gehennie wojny, głodu, chorób i zimna wart był upa-
miętnienia. Wiersz powstał kilka dni po ogłoszeniu zawieszenia broni między 
walczącymi stronami, gdy ustało bombardowanie i choć nie dotarły jeszcze do 

35 Opis autografu wiersza z Biblioteki Polskiej w Paryżu – zob. P. C h l e b o w s k i, E. C h l e b o w s k a, 
Ł. N i e w c z a s, W. T o r u ń, Bibliografia podmiotowa Cypriana Norwida 1837–2017. Cz. 1: Ręko-
pisy – prace plastyczne, s. 46–47. Na stronie: https://www.kul.pl/files/667/bibliografia/02_AU-

TOGRAfY_I_PRACE_PLASTYCZNE.pdf (data dostępu: 20 I 2021).
36 Jest możliwe, że Czaplicka znała K. Szermentowskiego, powstańca styczniowego z Kielecczyzny 

(pseud. Kazimierz Górnicki), z więzienia; byli oni sądzeni prawie w tym samym czasie: Czaplicka 
19 VIII 1865, a Szermentowski 21 VIII. Zob. C e d e r b a u m, op. cit., s. 329. – Józef Szermentow-
ski – twórca polskiego pejzażu. W: Kalendarz-almanach „Wieczoru Warszawskiego” na rok 1938. 
Księga rzeczy ciekawych i pożytecznych. Warszawa 1937, s. 103–104.

37 Zob. G. H a l k i e w i c z - S o j a k, Semantyczny ciężar jednej czapki i pewnej fotografii. W zb.: Nor-
widowski świat rzeczy. Red. P. A b r i s z e w s k a  [i in.]. Toruń 2018.
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stolicy dostawy z żywnością, można już było dać pierwszy znak, że się żyje. Wiersz 
ma dopisek: „Zostaję z głębokim poważaniem i przyjaźnią Cyprian Norwid, 1871, 
luty 1o, Paryż” 38. Dzień wcześniej, 31 I, poeta w przejmującym liście do Joanny 
Kuczyńskiej przedstawił warunki życia w obleganym mieście: „śród dwu milionów 
głodnych bliźnich”, gdy „ogniste pociski rwące piętra domów zgarniały tam i owdzie 
mieszkańców” (PW-9 474).

Wkrótce po ustaniu działań wojennych między francją a Prusami wybucha 
Komuna Paryska. Norwid pozostaje cały czas w mieście 39. Natomiast Czaplicka 
i Ławrow na początku maja, jeszcze przed najokrutniejszymi walkami między ko-
munardami a wojskiem rządowym, wyjeżdżają z Paryża, najpierw do Brukseli, 
następnie do Londynu. Celem podróży jest zyskanie pomocy dla komunardów 40. 
Gdy Komuna upada, Czaplicka nalega na powrót. Być może wzywały ją interesy 
związane z wytwórnią kwiatów, a może spodziewała się przyjazdu matki, która 
starała się o paszport pozwalający jej wyjechać do francji. Pod koniec czerwca 1871 
Ławrow i Czaplicka wracają do Paryża, choć po klęsce Komuny wiąże się to z dużym 
niebezpieczeństwem 41.

Czaplicka umiera w niewyjaśnionych okolicznościach w 1872 r. podczas po-
dróży przez Holandię lub Belgię, jeszcze zanim jej matka, Weronika Modzelewska, 
zdołała przybyć do francji. Dysponujemy dwiema relacjami o jej śmierci: Norwida 
oraz Ławrowa. W liście do Czartoryskiego z 8 X 1872 poeta donosił:

córka pani Modzelewskiej dla zdrowia pojechać musiała najprzód do Spa, potem do morza – gdzie przez 
Holandię jadąc (bez pasportu i pod przybranym, jak wielu w Emigracji, nazwiskiem) umarła. Dotąd 
szukamy przynajmniej grobu dla matki, która Azję i Europę, za córką jeżdżąc, sama osiemdziesięcio-
letnia, zwiedziła. [PW-9  520]

Relacja Ławrowa pochodzi z listu pisanego 18 V 1875 w Londynie do Juliana 
Aleksandra Bałaszewicza w sprawie mebli z fabryczki sztucznych kwiatów. Ławrow 
uważał meble za swoją własność, ale nie mógł ich odebrać od pracującego w wy-
twórni Polaka Stankiewicza. Wyjaśniał, dlaczego nie dysponuje świadectwem zgo-
nu Czaplickiej:

Ona nieoczekiwanie umarła gdzieś w Holandii w czasie mojej poprzedniej bytności w Anglii. Byli 
z nią wtedy zupełnie obcy ludzie, turyści rosyjscy, moi dalecy znajomi. Dokumenty i jej rzeczy przesła-
no mnie. Rzeczy odesłałem jej matce, a papiery nieszczęśliwym przypadkiem zgubiłem. [...] Nie mogłem 
wydostać świadectwa zgonu, gdyż nie wiedziałem, w jakim mieście się to wydarzyło [...] 42.

Ławrow oczywiście nie spodziewał się, że Bałaszewicz jest carskim szpiegiem 
i już po kilku dniach odeśle ów list do Rosji wraz ze swoim raportem:

Załączam przy niniejszym oryginał listu P. Ł[awrowa], w którym znajduje się wyjaśnienie ciemnych 
kart życia w Paryżu jego i jego kochanki, która umarła w Holandii. Przez jego dłużnika S. będzie można 
poznać szczegóły tej sprawy 43.

38 Zob. C h l e b o w s k i, C h l e b o w s k a, N i e w c z a s, T o r u ń, op. cit., s. 46. – T r o j a n o w i c z o-
w a, L i j e w s k a, op. cit., s. 480.

39 Zob. T r o j a n o w i c z o w a, L i j e w s k a, op. cit., s. 483–493.
40 Zob. M c C l e l l a n, op. cit., s. 158. – W a w r y k o w a, op. cit., s. 194.
41 Zob. M c C l e l l a n, op. cit., s. 159.
42 Cyt. za: P o t o c k i  (B a ł a s z e w i c z), op. cit., t. 1, s. 122–123.
43 Jw., t. 2, s. 361 (raport Bałaszewicza z 23 V 1875).
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Bałaszewicz przedstawiał Ławrowa jako hipokrytę udającego uczonego ascetę, 
w rzeczywistości uwielbiającego „wino i kobiety”. Co więcej, posądzał go o nasłanie 
na Czaplicką jakichś zbirów i donosił o krążących na emigracji pogłoskach:

Miał on również w Londynie młodą dziewczynę z Rosji, uwiódł ją w Szwajcarii, gdzie przebywała 
wśród studentów, i przywiózł do Londynu na pastwę klimatu i biedy. Umarła niespodziewanie w jego 
domu i P. Ł. ledwo uniknął sądu za nieprzedstawienie świadectwa lekarskiego o jej śmierci. Mówią, że 
była brzemienna i że P. Ł. bał się rozgłosu.

O jego pierwszej kochance w Genewie, która również umarła w Szwajcarii, mówią także w sposób 
budzący podejrzenia. Jak widać, trzy jego kochanki umarły w krótkim czasie. Czy nie jest on czasem 
Sinobrodym, głoszącym pugaczowszczyznę i organizującym morderców za granicą i wewnątrz Rosji? 44

W następnym raporcie Bałaszewicz informował, że Ławrow wycofał się ze swo-
ich żądań w stosunku do Stankiewicza, ponieważ ten za dużo o nim wiedział.

Czytając donosy Bałaszewicza trzeba pamiętać o tym, iż zadaniem carskiego 
szpiega było przedstawienie zarówno polskiej, jak i rosyjskiej emigracji w jak naj-
gorszym świetle; z drugiej jednak strony przekazywane informacje nie mogły być 
zupełnie wyssane z palca – dla policji carskiej (współpracującej ściśle z policjami 
zachodnioeuropejskimi) były łatwe do zweryfikowania. Natomiast dzisiaj wyjaśnie-
nie tajemnicy śmierci Czaplickiej wydaje się bardzo trudne. Pewien trop pozostawił 
w swoich wspomnieniach Michaił Sażyn, który twierdził, że Czaplicka zachorowa-
ła ciężko w 1871 lub 1872 r. i zmarła w Brukseli oraz że Ławrow był wezwany do 
chorej telegramem 45. Ta informacja podważałaby wersję o śmierci w Holandii 
w niewiadomym miejscu.

Trzeba zaznaczyć, że Norwid nigdy nie żywił podejrzeń w stosunku do Ławrowa, 
w listach zawsze zwracał się do niego z ogromnym szacunkiem. Zwłaszcza po otrzy-
maniu jego pracy z dedykacją „Au Polonais croyant le Russe incrèdule [Wierzącemu 
Polakowi niewierzący Rosjanin]”, przywiezionej mu prawdopodobnie przez jakąś 
okazję ze Szwajcarii 46. Po śmierci Czaplickiej poglądy Ławrowa uległy radykalizacji, 
wyjechał on do Zurychu, gdzie rozpoczął wydawanie pisma „Wpieriod”, skupiając 
wokół siebie studentów i studentki (tzw. fryczanki) oraz rywalizując z Bakuninem 47.

44 Ibidem, s. 362. Zob. K a n t o r, op. cit., s. 503.
45 S a ż y n  (R o s s), op. cit., s. 33.
46 B o r e j s z a  (op. cit., s. 5, 7) przypuszczał, że chodzi o referat wygłoszony w 1872 r. w paryskiej 

Société d’Anthropologie pt. L’Idée du progrès dans l’anthropologie i opublikowany w „Bulletins et 
Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris” (t. 7 á1872ñ) – zob. v a n  N i e u k e r k e n, op. cit. 
Niewykluczone jednak, że był to program rosyjskiej gazety „Wpieriod” albo jakiś artykuł tam wy-
drukowany.

 Norwid dziękując w 1873 r. za przesyłkę, żartobliwie domagał się kolejnych dzieł przywiezionych 
przez „une belle voyageuse (même »T o u r a n n e«!), pourvu qu’elle ne soit n i  a t h é e,  n i  p r o f e s-
s e u r  d e  m é d e c i n e [piękną podróżniczkę (choćby »T u r a n k ę«!), byle nie była a n i  a t e i s t-
k ą,  a n i  p r o f e s o r e m  m e d y c y n y]” (PW-10 8; „Turanka” w znaczeniu Rosjanka’ – jest  
to nawiązanie do teorii o turańskim áazjatyckimñ pochodzeniu Rosjan), co było aluzją do rosyjskich 
studentek medycyny w Zurychu. W czerwcu 1873 władze Rosji zakazały Rosjankom dalszych 
studiów w Zurychu z obawy, by nie wpadały one w sieci radykalnych przywódców – takich jak 
Ławrow czy Bakunin. Planowano czteroletnie studia medyczne dla kobiet w Rosji. Zob. Th. N. B o n-
n e r, Pioneering in Women’s Medical Education in the Swiss Universities, 1864–1914. „Gesnerus: 
Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences” 1988, z. 3/4, s. 466. Na stronie: https://
www.e-periodica.ch/cntmng?pid=ges-001:1988:45::667 (data dostępu: 20 I 2021).

47 Zob. W a w r y k o w a, op. cit., s. 198, 203–204.
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ANNA CZAPLICKA, NÉE MODZELEWSKA, NORWID’S 1871 POEM ADDRESSEE

The article attempts to reconstruct the life of Anna Czaplicka, primo voto Urban, née Modzelewska, 
a Russian thinker Pyotr Lavrov’s life companion, and Norwid’s acquaintance. Her identity, hidden due 
to Czaplicka’s underground activities, was hardly reachable not only for the 19th century police, but 
also for the 20th century Norwid scholars. Born in 1830 in the family of a Polish November Insurgent, 
she was a messenger during the Polish January Uprising, fled from Siberian Exile, became an emigrée, 
and died in mysterious circumstances in Holland or in Brussels in 1872. The paper collects the avail-
able data to the uncommon woman’s biography and poses questions that still deserve answers.
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ROZUM, IDEA, fILOLOGIA HISTORIA INTELEKTUALNA  
W KONTEKSTACH LITERATURY (PISANE NA MARGINESACH  

„MILCZENIA” CYPRIANA NORWIDA)

Przedmiotem namysłu chciałbym uczynić Norwidowski esej Milczenie. Perspektywa, 
którą zamierzam przyjąć, wynika z inspiracji współczesną historią intelektualną, 
traktowaną jako nie wykorzystana w należytym stopniu szansa, stojąca przed lite-
raturoznawstwem. W swoich rozważaniach inspiruję się kilkoma wątkami ba- 
dawczymi, występującymi we współczesnej norwidologii: interpretacjami Milczenia, 
zaproponowanymi przez Grażynę Halkiewicz-Sojak 1, Piotra Śniedziewskiego 2 i Pau-
linę Abriszewską 3, Norwidowskimi opisami kryzysu cywilizacji, którymi zajmowali 
się Rolf fieguth 4 i Christian Zehnder 5, związkami poety z nowoczesnością omówio-
nymi w pracach Arenta van Nieukerkena 6, Michała Kuziaka 7 i Karola Samsela 8 
oraz badaniami Krzysztofa Trybusia nad pamięcią kulturową 9.

1

Wśród opinii dotyczących kształtu gatunkowego Milczenia dominują głosy, że mamy 
w tym wypadku do czynienia z esejem filozoficznym lub traktatem literackim, któ-
ry dotyczy kwestii z zakresu filozofii albo historii kultury. Spójrzmy jednak na 
następujący fragment:

filozoficzne Pitagorasa m i l c z e n i e  (a którego znaczenia dotąd nie wyjaśniła żadna egzegeza) 
przychodzi nam tu opowiedzieć i sprawozdać na mocy osobistych naszych poszukiwań. Niekoniecznie 

1 G. H a l k i e w i c z - S o j a k, Żywioł eseistyczny w prozie Norwida. „Studia Norwidiana” t. 12/13 
(1994/95).

2 P. Ś n i e d z i e w s k i, Poeta „skąpy w mowie”. O milczeniu u Norwida. „Pamiętnik Literacki” 2007, 
z. 4.

3 P. A b r i s z e w s k a, Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida. Lublin 2011.
4 R. f i e g u t h, Zaproszenie do „Quidama”. Portret poematu Cypriana Norwida. Kraków 2014.
5 Ch. Z e h n d e r, Handlungsspielraum. Neuschreibungen des romantischen Aktivismus in der polni-

schen Literatur. Habilitationsschrift. freiburg 2020.
6 A. v a n  N i e u k e r k e n, Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie. 

Warszawa 2007.
7 M. K u z i a k, Norwid i pejzaż nowoczesności. Wokół Paryża poety. „Studia Norwidiana” t. 32 (2014). 
8 K. S a m s e l, Inwalida intencji. Studia o Norwidzie. Warszawa 2017. 
9 K. T r y b u ś, Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości. Poznań 2011.

Pamiętnik Literacki CXII, 2021, z. 3, PL ISSN 0031-0514
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dlatego, ażebyśmy t e  m i l c z e n i e  mieli za Pitagora i jego zwolenników pomysł i wynalazek, tylko z tej 
przyczyny, że do nas doszła wiadomość o nim przez tę drogę, bo my przez historię pitagorejczyków o tej 
praktyce dowiedzieliśmy się. Rzecz zaś sama ani nawet egipską, nie tylko grecką i pitagorejską, nie jest, 
lecz z najstarszych azjackich religijno-filozoficznych teorii i praktyk płynie, a dopiero zaczerpnął jej był 
Pitagor w Babilonie za czasu swej wędrówki, i niewoli 10.

Wyimek ten ma charakter, częstego bardzo u Norwida, poszukiwania genealo-
gicznego, czyli wyjaśniania genezy pewnego zjawiska, jego pochodzenia, natury 
i źródeł. Elementy związane z pochodzeniem, wyinterpretowane z epoki jego po-
czątków, stawały się później częściami składowymi powstającej definicji lub cha-
rakterystyki. Tłumaczyły i wyjaśniały aktualne znaczenie zjawiska, sugerując, że 
brak wiedzy o przeszłości przesłania obecność tego zjawiska i zakres jego oddzia-
ływania na teraźniejszość 11. Istniały trzy główne drogi takich poszukiwań, w zależ-
ności od specyfiki przedmiotu badań. Historia filozofii zajmowała się elementami 
światopoglądu lub przekonaniami o charakterze teoriopoznawczym; w jej centrum 
znajdowała się rekonstrukcja poglądów wielkich filozofów wraz z losami recepcji, 
rozumianej głównie jako posługiwanie się i modyfikowanie poglądów dawniejszych 
myślicieli u tych późniejszych. Historia kultury dotyczyła zjawisk z zakresu funk-
cjonowania człowieka w przeszłości, kultury materialnej oraz dziejów poszczególnych 
instytucji życia społecznego, takich jak własność, małżeństwo, religia, prawo. 

Zacytowany fragment pokazuje kontaminację obu wymienionych metod. Głów-
ny jego przedmiot stanowi, co prawda, Pitagoras, ale „milczenie”, o którym opowia-
da Norwid, zostaje przypisane od razu komuś innemu. Łańcuch skojarzeń, uru-
chomiony w tym momencie, prowadzi w odmęty historii, tak daleko, by niemożliwe 
było określenie jednoznacznego źródła pochodzenia „milczenia”. Ukazano je przy 
tym jako pojęcie abstrakcyjne, lecz ponieważ nie sposób określić jego intelektual-
nych korzeni, dociera ono do nas wyłącznie pod postacią wzmianek o pewnej 
praktyce, działaniu konkretnej grupy ludzi. Historia pitagorejczyków jest przy tym 
również tylko jakimś etapem, fragmentem duchowej praktyki człowieka, przekazy-
wanym z jednej epoki do kolejnej. W każdym razie Norwid nie pozwala, by nasza 
uwaga zatrzymała się w którymkolwiek momencie na postaci, epoce lub konkretnej 
historii. 

Metoda trzecia, na której chciałbym się skupić, oznaczała podążenie drogą 
historii idei. Łączyła zainteresowanie poglądami występującymi w historii filozofii 
na różnych etapach jej rozwoju z analizowaniem rozmaitych sposobów funkcjono-
wania człowieka w przeszłości. Jej charakterystycznym elementem jest unikanie 
przypisywania konkretnych poglądów jednemu autorowi lub określonej grupie 
ludzi. Trzecie podejście ukazuje idee w ruchu, na przestrzeni wielu epok, w losach 
kolejnych narodów i w różnych językach. Rozwinięciem i objaśnieniem specyfiki tej 
metody chciałbym się zająć w dalszej części artykułu, by później powrócić do roz-
ważań poety. 

Sądzę, że w przypadku Norwida należy uwzględnić szczególne powinowactwo 

10 C. N o r w i d, Milczenie. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytyczny-
mi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 6: Proza. Cz. 1. Warszawa 1971, s. 234.

11 O procedurze genealogii w XIX-wiecznej humanistyce zob. G. W. M o s t, Preface. W zb.: Historici-
zation = Historisierung. Hrsg. ... Göttingen 2001.
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licznych jego pism z pogranicza krytyki literackiej, historii kultury i filozofii jako 
charakterystycznych dla XIX-wiecznych losów historii idei. Jest to istotne nie tylko 
dla badania samego Norwida, lecz także wielu innych twórców z tego okresu, tych 
wszystkich, których dzieła sprawiają trudności w dookreślaniu ich kształtu gatun-
kowego lub przynależności do konkretnej, dawnej humanistycznej dyscypliny. 

2

Norwidowski esej pragnę umieścić w centrum uwagi, gdyż traktuje on o proble- 
mie, który wydaje mi się szczególnie interesujący. Wiadomo, że XIX-wieczny czło- 
wiek reprezentował los jednostki wrzuconej w historyczne continuum czasu. Dzie- 
ła wielu wybitnych intelektualnie twórców z tamtego stulecia, wywodzących się 
z rozmaitych kręgów i narodów, czyniły historyzm fundamentem myślenia o zmia-
nie w świecie duchowym i materialnym. Pojęcie to bywa rozmaicie interpretowa- 
ne, lecz w klasycznym przedstawieniu Georga G. Iggersa pojawiają się fundamen-
talne rozróżnienia, dotyczące historyzmu jako cechy świata badanego naukowo 
oraz jako właściwości samego procesu tego badania 12. Pojęcie historyzmu wystę-
puje po raz pierwszy w pismach pierwszego pokolenia niemieckich romantyków 
i jest związane z jenajskim etapem narodzin epoki. Znajdujemy je w notatkach 
friedricha Schlegla z 1797 roku, a szybko po tym występuje ono u Novalisa. 

Historyzm, zauważa Iggers, był cechą znamienną dla kultury akademickiej 
długiego wieku XIX, miał charakter eurocentryczny i w gruncie rzeczy optymi-
styczny:

Rozważania dotyczące historyzmu od Rankego w latach trzydziestych XIX wieku do friedricha 
Meineckego w latach trzydziestych wieku XX cechował ambiwalentny stosunek do idei postępu. Z jed-
nej strony, idea postępu była nie do przyjęcia z punktu widzenia tych, którzy podkreślali, że każdą 
epokę należy postrzegać w jej własnych kategoriach, „bezpośrednio wobec Boga”, ale z drugiej strony, 
którzy, jak Ranke i Droysen, byli równie głęboko jak Hegel przekonani o solidności nowożytnej kultury 
zachodniej lub, jak Meinecke, o wyjątkowej jakości kultury niemieckiej 13.

Historyzm, ujmując rzecz najprościej, zakłada, że wszystkie wartości, idee 
i poglądy mają charakter historyczny, czyli są efektem funkcjonowania w określo-
nym otoczeniu społecznym, klimacie politycznym i stanowią odpowiedź na wyzwa-
nia danej epoki. Z mojej perspektywy najciekawsze jest to, że badacze, tacy jak 
Iggers, lecz również frederick C. Beiser 14 czy Annette Wittkau 15, objaśniając poję-
cie historyzmu, na jednym z kluczowych miejsc zawsze stawiają idee jako przedmiot 
refleksji naukowej, ponieważ to one właśnie szczególnie mocno podlegają presji 
dziejowej zmiany, a zarazem trafnie ukazują specyfikę swojego czasu. Historia idei, 
historia myślenia i historia intelektualna – to trzy sformułowania, a także postawy 
badawcze, które będą mnie dalej interesować.

12 G. G. I g g e r s, Historicism: The History and Meaning of the Term. „Journal of the History of Ideas” 
1995, nr 1. Na stronie: https://www.jstor.org/stable/2710011 (data dostępu: 23 V 2021).

13 Ibidem, s. 133.
14 f. C. B e i s e r, The German Historicist Tradition. Oxford 2011.
15 A. W i t t k a u, Historismus. Zur Geschichte des Begriffs und des Problems. Göttingen 1992.
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3

Czym zajmuje się historia intelektualna? Ponieważ to pytanie i poszukiwanie na 
nie potencjalnych odpowiedzi znajdzie się w centrum mojej refleksji, czuję się zo-
bowiązany, by przybliżyć rozumienie terminu i zakresu badań mu poświeconych. 
Zacznijmy od zwięzłej uwagi Wolfa Lepeniesa: 

Krótko mówiąc, historia intelektualna jest uzupełnieniem, ale nie alternatywą dla historii społecz-
nej i politycznej. Historia intelektualna jest w znacznym stopniu historią tylko małej grupy, historią 
intelektualistów. [...] Można by w historii intelektualnej czy historii idei widzieć jedynie ornament na 
budynku historii społecznej i politycznej, który łatwo można by z niego usunąć. Po jego usunięciu gmach 
z pewnością by się nie zawalił, ale nie byłby już taki sam. Historia intelektualna nie jest powierzchow-
ną, ale pożyteczną ozdobą historii politycznej i społecznej, przypominającą nam, że ludzkie społeczno-
ści charakteryzuje nie tylko to, co ludzie robią, ale także to, co ludzie mówią i myślą, że robią. Historia 
to nie tylko to, co się dzieje, historia to także nadawanie sensu 16.

Wśród cech charakteryzujących współczesną historię intelektualną (czyli histo-
rię myślenia, co chciałbym traktować jako synonim) badacze wskazują kilka pod-
stawowych założeń. Po pierwsze, myślenie i opracowywanie nowych idei, koncepcji, 
pojęć i wyobrażeń przebiega zawsze w umysłach poszczególnych jednostek. Po 
drugie, idee nie powstają nigdy w odosobnieniu, lecz są efektem intelektualnych, 
edukacyjnych i społecznych relacji i interakcji. Myśliciele, filozofowie lub po prostu 
twórcy wywodzą się z konkretnych środowisk społecznych, dziedziczą język i wy-
obrażenia o świecie, które podlegają później życiowej weryfikacji. Historia intelek-
tualna zajmuje się ideami w kontakcie, skupia swoją uwagę na relacjach mię- 
dzyludzkich, lekturach, dyseminacji poglądów i światopoglądów. Po trzecie, dyskur-
sywność obiegu idei każe przyjąć, że mają one charakter językowy. Poszczególne 
idee są krystalizacjami konkretnych przekonań 17. Po czwarte, zakładam, że histo- 
ria idei w pewnym momencie wyewoluowała z historii filozofii, po czym przekształ-
ciła się w historię intelektualną 18. Relacje między historią idei a historią intelektu-
alną mają trudny do określenia charakter właśnie z tego powodu, że mówimy 
o zastępowaniu jednej przez drugą 19, co wciąż w polskiej humanistyce nie zostało 
należycie odnotowane. Po piąte, uważam, że nie ma „wiecznych problemów” 20, czy-
li zagadnień, które można łatwo sproblematyzować w ujęciu sięgającym od Platona 
do, dajmy na to, Macrona czy Sloterdijka. Klasyczne (jak również te mniej klasycz-

16 W. L e p e n i e s, The Seduction of Culture in German History. Princeton–Oxford 2006, s. 7. 
17 W kwestii pierwszego, drugiego i trzeciego założenia zob. R. W h a t m o r e, What is Intellectual 

History? Cambridge–Malden 2016.
18 Zob. L. C a t a n a, Intellectual History and the History of Philosophy. Their Genesis and Current 

Relationship. W zb.: A Companion to Intellectual History. Ed. R. W h a t m o r e, B. Y o u n g.  
Chichester – New York – London 2015. 

19 Proces ten dokumentują esej z 1969 r. H. W h i t e’ a (The Tasks of Intellectual History. W zb.: The 
Fiction of Narrative. Essays on History, Literature, and Theory 1957–2007. Ed., introd. R. D o r a n. 
Baltimore 2010) oraz esej z 1983 r. D. L a C a p r y  (Rethinking Intellectual History and Reading 
Texts. W: Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language. Ithaca–London 1983).

20 To, w jaki sposób kontekst zmienia znaczenie pojęć i zagadnień, często traktowanych jako „uni-
wersalne”, przyciąga w ostatnich latach uwagę fachowców z różnych dyscyplin (głównie filozofów) 
i należy do kluczowych problemów współczesnej historii intelektualnej. Zob. M. B e v i r, The Logic 
of the History of Ideas. Cambridge 1999.
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ne) teksty nie odpowiadają na pytania o miłość, demokrację i zbawienie. Każdy 
odpowiada na swoje własne pytania, podobnie jak czytelnicy byli i są niepodrabial-
ni i jedyni w swoim rodzaju. Poststrukturalistyczna lekcja, jaką historia intelektu-
alna wyniosła z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, dotyczyła tego, 
że słowa konstruują świat społecznych interakcji, w którym krążą idee, także utka-
ne ze słów.

Chciałbym przyjrzeć się jednemu z esejów Norwida, Milczeniu, z założeniem, że 
metody historii intelektualnej pozwalają na poszerzenie wiedzy o tym utworze. 
Historia idei u swoich podstaw wywodziła się z filozoficznej refleksji nad naturą 
samych idei. Jej pochodzenie możemy prześledzić aż do głębokich pokładów grec-
kiej filozofii, lecz w tym przypadku kluczowe są rozpoznania dokonane u zarania 
europejskiej nowoczesności. W klasycznym ujęciu Davida Hume’a wiązało się to 
z namysłem nad odmiennością ludzkiego odczuwania i myślenia. Spójrzmy na jego 
debiutanckie, a jednocześnie pewnie najsłynniejsze dzieło Traktat o naturze ludzkiej, 
efekt jego pracy w bibliotece słynnego kolegium jezuickiego w La flèche (gdzie Hume 
dotarł ponad sto lat po innym specjaliście od idei, Kartezjuszu 21). Ideom poświę-
cono pierwszy rozdział w pierwszej księdze owego traktatu:

Wszelkie percepcje w umyśle ludzkim dzielą się na dwa odrębne rodzaje, które nazywać będę 
i m p r e s j a m i  i  i d e a m i. [...] Te percepcje, które wchodzą do świadomości z największą siłą i natar-
czywością, możemy nazywać i m p r e s j a m i; przez tę nazwę rozumiem wszelkie nasze doznania zmy-
słowe, uczucia i emocje, jak zjawiają się one po raz pierwszy w naszej duszy. Przez i d e e  rozumiem 
mgliste obrazy impresji w rozumowaniu i myśleniu 22.

Wrażenia i idee zostały uporządkowane i scharakteryzowane; to wrażenia mają 
charakter pierwotny i dopiero pod ich wpływem dochodzi do ukształtowania idei. 
Jak pisał Hume: „Nie możemy stworzyć sobie właściwej idei smaku ananasa, nie 
zasmakowawszy go wprost uprzednio” 23. Wrażenia inicjują proces przenikania 
świata zewnętrznego do umysłu, idee zaś są ich odbiciem i mentalnym śladem. 

21 Droga Hume’a do filozofii biegła przez świat młodzieńczych lektur po zarzuceniu prawa i handlu, 
później zaś była związana z podróżą do francji. Zob. D. G a r r e t t, Hume. Abingdon – New York 
2015, s. 14–17. 

22 D. H u m e, Traktat o naturze ludzkiej. Wstęp, przypisy J. P. W r i g h t, R. S t e c k e r, G. f u l l e r. 
Przeł. Cz. Z n a m i e r o w s k i. Warszawa 2005, s. 8. Ze względu na to, że przekłady nie zawsze 
dokładnie oddają myśl oryginału, w przypadku analizowanych tekstów z epoki korzystam z publi-
kacji obcojęzycznych, podając tłumaczenia jedynie dla wygody czytelnika. Zob. D. H u m e, A Trea-
tise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experiment Method into Moral Subjects. T. 1. 
London 1739, s. 1. Na stronie: archive.org (data dostępu: 25 V 2021): „All the perceptions of the 
human mind resolve themselves into two distinct kinds, which I shall call IMPRESSIONS and IDEAS. 
[...] Those perceptions, which enter with most force and violence, we may name impressions: and 
under this name I comprehend all our sensations, passions and emotions, as they make their first 
appearance in the soul. By ideas I mean the faint images of these in thinking and reasoning”. W ory-
ginale Hume zwraca uwagę, że wrażenia (impresje) oddziałują na człowieka z wielką siłą i inten-
sywnością, tak że nie sposób się im oprzeć. Bariery poznawcze umieszcza Hume zawsze po stronie 
człowieka, nie zaś tego, co go otacza. Idee są słabymi obrazami wrażeń, przy czym kluczowy zdaje 
się w tym miejscu zanik intensywności charakteryzującej wrażenia. Idee nie są niczym przesłonię-
te ani w jakikolwiek sposób ukryte, są tylko mniej wyraziste, obdarzone słabszą siłą oddziaływania.

23 H u m e, Traktat o naturze ludzkiej, s. 10. Zob. H u m e, A Treatise of Human Nature, s. 5: „We can-
not form to ourselves a just idea of the taste of a pine-apple, without having actually tasted it”. 
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Zaproponowany przez Hume’a podział na wrażenia i idee ulega dodatkowemu 
skomplikowaniu w dalszych partiach wywodu, co z punktu widzenia historii idei 
odgrywa fundamentalną rolę. O ile bowiem idee najpierw są obrazami wrażeń zmy-
słowych, to następnie, w efekcie działań samego umysłu, z idei powstałych pod 
wpływem tych wrażeń rozwijają się idee kolejne, a ich związek ze zmysłami nie jest 
już bezpośredni, choć cały czas pozostaje zauważalny i istotny. Między wrażeniem 
a ideą zachodzi bezpośrednia relacja stwarzania i inicjowania drugich przez pierw-
sze, później zaś w wyniku przekształcania idei pojawiają się inne wrażenia („im-
pressions”) lub refleksje („reflexions”), które znowu pod wpływem wyobraźni i pa-
mięci mogą się przeistaczać w idee kolejne. W ludzkim rozumie, zdaniem Hume’a, 
liczą się wzajemne związki między poszczególnymi elementami oraz ład, który za-
prowadzają wśród nich władze umysłu. Efektem jest „ciągły ruch naszych idei 
[constant revolution of our ideas]” 24, gdzie rewolucyjny charakter przekształceń  
idei, który bezpośrednio odwołuje się do Arystotelesowskiej reguły cyklicznych 
obrotów sfer świata i form ustrojowych, oznacza ich nieustanne przemieszczanie 
się i przenikanie jednych w drugie, zgodnie z zaakceptowaną przez filozofa regułą 
asocjacji idei podobnych. Natłok wrażeń i bogactwo świata muszą zostać uporząd-
kowane przez rozum. Idee są najmniejszymi cegiełkami, umożliwiającymi konstruk-
cję dowolnej architektury umysłu, który z idei pierwotnych wytwarza te złożone, 
by dorównać złożoności świata 25. Historia idei powstała po to, by poradzić sobie 
z tą specyficzną naturą odwzorowań i reprezentacji w myśleniu człowieka.

4

Moje zainteresowanie dawną humanistyką, zwłaszcza zaś filologią, chciałbym uza-
sadnić przekonaniem o konieczności przemyślenia naszej, współczesnej relacji 
z tymi przestrzeniami dawnego, XIX-wiecznego piśmiennictwa, będącymi wówczas 
elementem dyskursu naukowego. To, co budzi moją ciekawość w ewolucji minionej 
refleksji humanistycznej, dotyczy zwerbalizowanych założeń metodologicznych 
i epistemologicznych, które niegdyś zostały sformułowane jako fundamenty po-
szczególnych dyscyplin, a później stopniowo znikały z filologiczno-historiograficz-
nych dogmatów. Chcę przez to powiedzieć, że w rozwoju dawnych nauk poszukuję 
znaczenia tych zwłaszcza różnic, które współcześnie utrudniają nam ocenę osiągnięć 
owych nauk, gdyż nie potrafimy już utożsamić się z ich ideologiczno-pragmatycz-
nymi ograniczeniami. Interesuje mnie zatem historia humanistyki i jej miejsca 
w systemie nauki, zmieniało się ono bowiem w trakcie trwania długiego wieku XIX. 

Analiza założeń, na których ufundowane zostały niegdyś historiografia i filolo-
gia, ma swoją drugą stronę, w tym przypadku będzie to namysł nad badawczą 

24 H u m e, Traktat o naturze ludzkiej, s. 12. Zob. H u m e, Treatise of Human Nature, s. 11.
25 W refleksji współczesnej filozofii poznania idee są interpretowane jako fundamentalny element 

odpowiedzialny za powstanie „struktury pośredniczącej”, w której świat znajduje się poza człowie-
kiem, a wiedza na jego temat ma zawsze charakter wewnętrzny i powstaje w ludzkim umyśle. Idee 
łączą człowieka ze światem, choć – co szybko uwidoczniło się w dualizmie kartezjańskim – natura 
tego połączenia wykazuje jednocześnie cechy separującej bariery. Zob. H. D r e y f u s, Ch. T a y- 
l o r, Retrieving Realism. Cambridge, Mass. – London 2015.
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mitologią spójności – szczególnie bliski warsztatowi historyka myślenia (co traktu-
ję jako synonim historyka intelektualnego). Chciałbym posłużyć się dwoma przy-
kładami, aby lepiej zilustrować ten problem. Na początku The History of England, 
cytowany już wcześniej Hume (chodzi o dzieło z 1754 roku, ostatni, szósty tom 
ukazał się w roku 1762), w owym czasie już bibliotekarz w Edynburgu, sformułował 
ogólną uwagę dotyczącą tego, czym powinien się zajmować historyk brytyjski: 

Utalentowani ludzie, dysponujący wolnym czasem, są skłonni wybiegać swymi badaniami poza 
okres, w którym zabytki literackie podlegają spisywaniu lub ochronie; nie zastanawiając się nad tym, 
że historia minionych wydarzeń ulega natychmiastowej zatracie lub zniekształceniu, gdy powierza się 
ją pamięci i ustnej tradycji, i że przygody barbarzyńskich narodów, nawet gdyby były zapisane, mo-
głyby stanowić niewielką lub wręcz żadną rozrywkę dla ludzi urodzonych w bardziej kulturalnym 
wieku 26. 

Uwagi, poczynione przez Hume’a na początku pierwszego rozdziału, trafnie 
korespondują z opinią Ernsta Cassirera o skomplikowanym stosunku ludzi Oświe-
cenia do historii: mieszaninie fascynacji i niechęci 27. Kryje się jednak w tym frag-
mencie fundamentalne rozróżnienie na to, co jest historią, i to, co nią być nie może. 

Hume nie prezentuje historii Wysp Brytyjskich, Wielkiej Brytanii czy Zjedno-
czonego Królestwa. Jego 5-tomowe dzieło stanowi syntezę losów narodu, jest to 
historia Anglików, z uwzględnieniem jednak faktu, że cała epoka, po której nie 
zachowały się źródła pisane, musi zostać wykluczona. Autor zakłada przy tym, że 
bez owych źródeł nie może być mowy o poznawaniu przeszłości, uzupełnia również 
swoje konkluzje o przekonanie dotyczące nieatrakcyjności dziejów poprzedzających 
rzymską kolonizację Brytanii. Czy historia obejmuje to, co uznajemy za warte po-
znania, czy też wszystko to, do czego mamy dostęp? Kim jest autorytet udzielający 
odpowiedzi? Hume niedwuznacznie wskazuje, że „człowiek dysponujący wolnym 
czasem” („men [...] of leisure”) to przedstawiciel intelektualnych i społecznych elit, 
nie wiadomo jednak, co stoi u źródeł kategoryczności jego osądów. Pewną wska-
zówkę znajdujemy na końcu zacytowanego fragmentu: ciekawość człowieka z epo-
ki cywilizacyjnie rozwiniętej przyciąga wyłącznie to, w czym może on odnaleźć po-
uczającą opowieść o perypetiach ludzkiego rozumu. A kryterium oceny jest zmysł 
smaku, odziedziczony po Anthonym Ashley-Cooperze, hrabim Shaftesbury. Zmysł 
ten, jak rekonstruował cały problem Hans-Georg Gadamer 28, stworzony został, by 
oceniać materię spraw historycznych, sam jednak, poddany wyłącznemu dyktato-
wi rozumu, nie podlegał zmienności wynikającej z upływającego czasu i niestałych 
okoliczności ludzkiego życia.

26 D. H u m e, The History of England. T. 1: From the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 
1688. London 1747, s. 1. Na stronie: archive.org (data dostępu:15 I 2021): „Ingenious men, pos-
sessed of leisure, are apt to push their researches beyond the period in which literary monuments 
are framed or preserved; without reflecting, that the history of past events is immediately lost or 
disfigured when entrusted to memory and oral tradition, and that the adventures of barbarous na-
tions, even if they were recorded, could afford little or no entertainment to men born in a more culti-
vated age”. 

27 E. C a s s i r e r, Filozofia Oświecenia. Przeł. T. Z a t o r s k i. Warszawa 2010, s. 180–213.
28 H.-G. G a d a m e r, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł., wstęp B. B a r a n. 

Warszawa 2007, s. 69–85.
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Podejście Hume’a jest tym ciekawsze, że ta sama epoka była świadkiem rady-
kalnie odmiennego stosunku do kwestii najdawniejszej historii własnego narodu. 
Dwie dekady przed Hume’em rozgorzała zawzięta polemika na temat rzymskich, 
galijskich i frankońskich korzeni francji. Spór między rojalistami a rodzącym się 
kręgiem filozofów dotyczył genezy powstania francuskiej państwowości i sprowadzał 
się do pytania, czy frankoński najazd na mieszkańców galoromańskiej prowincji 
Rzymu oznaczał zniewolenie autochtonów, czy też nastąpił za obopólną zgodą róż-
nych grup społecznych i etnicznych. Galowie w tej opowieści byli kluczem do zro-
zumienia problemu, czy władza królewska we francji jest usankcjonowaną formą 
sprawowania rządów, w których część społeczeństwa (arystokracja i szlachta) 
stała się grupą panującą za przyzwoleniem wszystkich zainteresowanych. Opcję 
odmienną i zyskującą popularność stanowiło przekonanie, że seria frankońskich 
najazdów była germańską inwazją tożsamą z podbojem etnicznie odmiennej lud-
ności, która nigdy nie pogodziła się z utratą suwerenności. Wielu francuskich re-
wolucjonistów po blisko ośmiu dekadach od tej dyskusji będzie wierzyło, że ich 
rękoma dokonuje się sprawiedliwa redystrybucja władzy utraconej przez przodków 29. 
Podkreślmy, że mówimy o procesach równoczesnych, czego łatwo dowieść, przy-
wołując fakt, że zaledwie sześć lat przed pierwszym tomem History of England 
Hume’a ukazało się dzieło Monteskiusza O duchu praw, fundamentalne dla sporu 
między germanistami a romanistami, jak nazwano obie strony debaty 30.

Przykład drugi jest późniejszy, a przez to bliższy czasom Norwida. August Böckh, 
od roku 1811 profesor filologii w Berlinie, to autor syntezy badań filologicznych, 
która w XIX wieku zrobiła oszałamiającą karierę: Encyklopädie und Methodologie 
der Philologischen Wissenschaften. Druk w tym przypadku nastąpił dużo później, 
lecz słynne wykłady oraz inne publikacje skutecznie rozpowszechniły jego poglądy 
i koncepcje. Kilka pokoleń humanistów uczyło się z nich, na czym polegają badania 
filologiczne i gdzie przebiegają granice między badaniami językoznawczymi, litera-
turoznawczymi i historycznymi. Wbrew pozorom obie te kwestie dalekie były od 
jednoznacznego rozstrzygnięcia. Wspominam o Böckhu, ponieważ – podobnie jak 
Hume – dużo uwagi poświęcił on metodologicznej spoistości wstępnych założeń, 
umożliwiających uzasadnienie konieczności istnienia badań filologicznych (w przy-
padku Hume’a – historycznych). Z perspektywy autora Encyklopädie und Metho-
dologie der Philologischen Wissenschaften filologia odgrywa istotną rolę w procesie 
kumulowania i porządkowania doświadczenia ludzkiego. 

A zatem zanim Böckh rozpoczął drobiazgowe roztrząsanie kwestii terminolo-
gicznych, wyłożył, co w ogóle stanowi fundament poznania: „Überhaupt ist Natur 
und Geist oder dessen Entwicklung, die Geschichte, der allgemeine Stoff alles Er-
kennens” 31. Człowiek w procesie poznawczym usiłuje pojąć i przyswoić sobie na-
turę i ducha oraz to, co wynika z ich rozwoju, historię. Epistemologiczne i metafi-
zyczne założenia, na których opiera się Böckh, to oczywiście czysta postać hegli-
zmu – niemiecki filolog czyni go punktem wyjścia, by ostatecznie ukraść filozofii 

29 Zob. C. N i c o l e t, La Fabrique d’une nation. La France entre Rome et les Germains. Paris 2003.
30 Zob. M. T h o m, Tribes within Nations: the Ancient Germans and the History of Modern France. 

W zb.: Nation and Narration. Ed. H. K. B h a b h a. London – New York 1995.
31 A. B ö c k h, Encyklopädie und Methodologie der Philologischen Wissenschaften. Leipzig 1877, s. 4.
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wszystko to, co jednocześnie boskie i cesarskie, czyli odebrać jej prymat w zakre- 
sie fakultetu filozoficznego, tak jak to widział Immanuel Kant dwie dekady przed 
Böckhem. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że każde z pojęć, którymi posługuje 
się Böckh, jest dyskusyjne, gdy spoglądamy na nie ze współczesnej perspektywy, 
lecz było w podobny sposób trudne do precyzyjnego określenia w momencie wygła-
szania berlińskich wykładów. filolog posłużył się pojęciami ducha, natury i histo-
rii nie z powodu ich utrwalonego znaczenia, lecz właśnie po to, by wykorzystać 
temperaturę sporu, który był z nimi związany w ówczesnej filozofii i historiografii. 
Łatwo obecnie powtórzyć za Brunonem Latourem, że osobne definiowanie „natury” 
i „kultury” skazane jest na klęskę, gdyż historia mówi o pozapoznawczym nacecho-
waniu ich zakresów semantycznych u samych leksykalnych źródeł 32. Trudniej 
rozstrzygnąć, dlaczego cel, zakres i metodologia nauk filologicznych miały zależeć 
od pojęć o bezsprzecznie filozoficznym pochodzeniu. Humanistyka agonu, z którą 
miał do czynienia Böckh, pełna była napięć i sprzeczności, w żadnym wypadku nie 
ustępujących naszym współczesnym sporom. Parafrazując istniejące powiedzenie, 
można stwierdzić, że filologom i filozofom, dyskutującym i kłócącym się o charak-
ter uprawianych przez nich dyscyplin, „chodziło wówczas o wszystko”. 

Było to jednoznacznie związane z błyskawicznym odchodzeniem od słynnego 
Kantowskiego „sporu fakultetów”, koncepcji, zgodnie z którą humanistyka na uni-
wersytecie służyła kontroli i badaniu zakresów innych, bardziej użytecznych nauk, 
takich jak prawo, teologia i medycyna. W pokoleniu Böckha (i na tym właśnie 
polegała fundamentalna zmiana) nie istniał już consensus w odniesieniu do po-
działu nauk na przygotowujące do studiów i te właściwe, dające zawód szczególnie 
ważny z perspektywy państwa, utrzymującego uczelnię i jej kadrę. Wykuwała się 
wówczas zupełnie inna hierarchia nauk, a historiografia, filozofia i filologia rywa-
lizowały ze sobą o palmę pierwszeństwa. 

Na rozpad świata dawnych uniwersytetów złożyło się wiele osobnych czynników, 
wszystkie one dotyczyły jednak splotu kilku węzłowych problemów: do czego po-
winien służyć uniwersytet, finansowany, co prawda, przez państwo, lecz równocześ- 
nie obdarzony sporą dozą niezależności, by umożliwiać wymianę myśli, sprzyjają-
cą samoregulowaniu się społeczeństwa. Wilhelm von Humboldt tworzył uniwersy-
tet w Berlinie, mając w pamięci obraz burzonej Bastylii, z którym zetknął się, gdy 
jako młody student prawa odwiedził francję na progu rewolucji. Tuż przed objęciem 
funkcji w Ministerstwie Wyznań i Edukacji doświadczył zaś zajęcia przez francu-
skich żołnierzy swego rodzinnego majątku Tegel pod Berlinem. Uniwersytet według 
wizji Humboldta miał stać się instytucją narodową, powiązaną w sposób nieroze-
rwalny z językiem, przeszłością i dziedzictwem tej społeczności, która powołała go 
do istnienia 33. A służba takiego uniwersytetu polegać miała, z jednej strony, na 
kształtowaniu dojrzałych obywateli, gotowych do podjęcia zawodowych i obywatel-

32 Zob. B. L a t o u r, Facing Gaia. Eight Lectures on the New Climatic Regime. Cambridge–Medford 
2017. 

33 Uniwersytet traktuję tutaj jako instytucję w rozumieniu charakterystycznym dla niemieckich 
badaczy akcentujących jego rolę w kształtowaniu relacji społecznych i kulturowych. Zob. N. E l i a s, 
Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. 
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skich wyzwań, lecz z drugiej strony – poprzez wspólnotę badających i studiujących – 
na narzucaniu agendy poglądów i opinii 34. Jeden z mistrzów Humboldta, Johann 
Gottlieb fichte jeszcze w trakcie trwania okupacji francuskiej wygłosił słynne wy-
kłady Reden an die Deutsche Nation, których obszerną część poświęcił zadaniom 
przyszłej edukacji. Jeżeli student lub uczeń w trakcie zajęć wolałby inaczej spędzać 
czas, przebywać w zupełnie innym miejscu i coś innego zaprząta jego myśli, to taka 
edukacja, która nie pochłania całkowicie uczącej się osoby, nie ma większego sen-
su. Teoria wychowania fichtego rozumiała kształcenie młodych ludzi jako formo-
wanie młodych Niemców 35, więzi między uczniami a studentami miały się natomiast  
stać wzorcowymi relacjami przyszłych członków (i członkiń) wspólnoty narodowej. 
filologia, historia i filozofia otrzymały w tym procesie kluczową rolę do odegrania. 
Humanistycznym dyscyplinom przypisano zadanie utrzymania równowagi kształ-
cenia, z jednej strony, młodych uczestników życia narodowego, z drugiej zaś – 
świetnie przygotowanych pod względem ogólnohumanistycznym fachowców. fich-
te zamierzał edukować w taki sposób, by studenci samodzielnie pragnęli włączyć 
się w przyszłą pracę na rzecz wspólnego dobra. 

To właśnie w takiej rywalizacji uczestniczył Böckh, gdy przekonywał, że filolo-
gia również wśród tych innych wyróżnionych nauk, powinna odgrywać rolę szcze-
gólną. Pojęcie ducha było poręcznym narzędziem, pozwalającym na ugruntowanie 
supremacji filologów, wszak duch objawia się na rozmaite sposoby, lecz „najbardziej 
adekwatny środek werbalizacji poznania stanowi mowa” 36. A bez względu na to, 
czy chodzi o słowo pisane czy mówione, filologia jest tą nauką, która zajmuje się 
językiem. Stąd też wywodzi się słynna formuła Böckha, że filologia jest poznawaniem 
tego, co już poznane, a dokładniej rzecz ujmując, historią poznania tego, co pozna-
ne („die Geschichte Erkenntniss des Erkannten”) 37. Mowa, będąca przedmiotem 
badania filologii, pełniła u Böckha kluczową funkcję w procesie „duchowej produk-
cji”. To idee, towarzyszące wydarzeniom historycznym i wyrażane przy ich okazji, 
znajdowały się w centrum uwagi filologa. 

5

To, w jaki sposób dawny światopogląd, metodologia i intencje twórcy czy też bada-
cza spotykają się z praktykami interpretacyjnymi późniejszych czytelników, stało 
się przedmiotem sporu między Charlesem Taylorem a Quentinem Skinnerem. 
Sporu, który odegrał dużą rolę w ukształtowaniu się współczesnej intellectual his-
tory, tej z przełomu XX i XXI wieku. Pisał Taylor: 

Hrsg. M. S c h r ö t e r. frankfurt am Main 1989. – Th. Z i o l k o w s k i, German Romanticism and 
its Institutions. Princeton 1990.

34 Więcej na ten temat zob. T. B o r s c h e, Wilhelm v. Humboldt. München 1990.
35 Zob. D. B o r c h m e y e r, Was ist Deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst. Berlin 2017, 

s. 90–91. 
36 B ö c k h, op. cit., s. 11.
37 Ibidem. O wieloznaczności formuły Böckha i możliwych jej interpretacjach, zob. A. H o r s t m a n n, 

„Erkenntnis des Erkannten”. Philologie und Philosophie bei August Boeckh (1785–1867). „Zeitschrift 
für Germanistik. Neue folge” 2010, nr 1. Na stronie: https://www.jstor.org/stable/23977727 (data 
dostępu: 28 V 2021).
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To, do czego dąży pisarz, tworząc tekst, to wzmocnienie lub zmiana jego kontekstu ideologicznego, 
wzmocnienie lub osłabienie jego rywalizujących ze sobą elementów, zachowanie pewnej jego formy 
w nienaruszonym stanie przed atakiem lub przeciwnie – nadanie mu nowego zwrotu lub kierunku. 
Motywy takiego działania można zrozumieć w odniesieniu do politycznych bitew epoki, a znaczenie 
tekstu-działania można mierzyć tym, jak przyczynił się on do wyniku tych bitew 38. 

Kanadyjski uczony rekonstruował metodę badawczą Skinnera, nastawioną na 
analizowanie illokucyjnego potencjału dawnych tekstów. Swoje wątpliwości wyra-
ził jednak w kontekście wartości teorii i poglądów, zaczerpniętych z dokumentów 
historycznych. Ile prawdy tkwi w opiniach badanych przez nas autorów i w jakim 
stopniu powinniśmy zaakceptować odmienność ich zapatrywań od naszego włas- 
nego światopoglądu? Czy można, uchylając dyskusję o ich słuszności, prawidłowo 
definiować oddziaływanie poglądów wyekscerpowanych z dzieł odległych czasowo 
od historyka?

Taylor odwołuje się do klasycznych prac Skinnera, zwłaszcza zaś do jego kry-
tyki mitów historiograficznych. Pisał Skinner w artykule z 1969 roku:

Tendencję polegającą na tym, że paradygmaty stosowane w historii idei inicjują mutację jej przed-
miotu w mitologię doktryn, można również zilustrować, w nieco inny sposób, na przykładzie tych „hi-
storii idei”, w których celem (według słów profesora Lovejoya, pioniera tego podejścia) jest prześledzenie 
morfologii danej doktryny „poprzez wszystkie prowincje historii, w których się ona pojawia”. Charakte-
rystyczny punkt wyjścia w takich historiach stanowi wyznaczenie idealnego typu danej doktryny – czy 
jest to doktryna równości, postępu, makiawelizmu, umowy społecznej, wielkiego łańcucha bytu, po-
działu władz itd. Szczególne niebezpieczeństwo związane z tym podejściem polega na tym, że badana 
doktryna łatwo staje się hipostazjowanym bytem 39.

Skinner charakteryzuje sytuację znaną mu z badań nad filozofią polityki, lecz 
uogólnia swoje opinie w odniesieniu do filozofii, historii i literatury. Na pierwszym 
planie znajduje się badacz i jego postawa naukowa. Skinner przekonuje, że osobo-
wość, wykształcenie, charakter i nawyki intelektualne naukowca nie przesłaniają 
przedmiotu badań. Opisuje mitologię historii idei skoncentrowanej na poszukiwa-
niu związków między tekstami oraz na uspójnianiu poglądów danego myśliciela. 
Odwołując się do prac Arthura O. Lovejoya, sens historii idei widzi w konstruowa-
niu „wielkiej narracji”, polegającej na śledzeniu słów i sformułowań, szczególnie 
tych, które wyszły spod pióra wielkiego umysłu. Np. myśliciel X zaczerpnął pewną 
ideę od myśliciela Y, ten zaś od Z, który z pewnością sięgał wcześniej do Arystote-
lesa. Jeżeli X w trakcie swojego życia radykalnie zmienił poglądy, co utrudnia ba-
daczom opis ich translacji, należy poszukiwać wyjaśnienia, np. w podziale twór-
czości X-a na wczesną i późną lub w zatajaniu przez niego prawdziwych poglądów 
ze względu na atmosferę niekorzystną dla swobodnego myślenia.

Taylor nie widzi w tej kwestii zasadniczych problemów. Koncentruje się na 
czymś innym. W profilu badacza, który sięga po tekst historyczny, dostrzega pod-
stawową sprzeczność dotyczącą poziomu utożsamienia się z poglądami analizowa-
nego myśliciela. Istnieją dwa główne typy podejścia: badacz rozumiejący oraz 

38 Ch. T a y l o r, The Hermeneutics of Conflict. W: Meaning and Context. Quentin Skinner and his 
Critics. Ed., introd. J. T u l l y. Princeton 1989, s. 219.

39 Q. S k i n n e r, Meaning and Understanding in the History of Ideas. „History and Theory” 1969, 
nr 8, s. 10. Na stronie: jstor.org (data dostępu: 25 VII 2021).
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agoniczny. Pierwszy z nich akceptuje i podziela dużą część rekonstruowanego 
światopoglądu. Drugi przyjmuje postawę wojowniczą, wchodzi z tekstem w polemi-
kę, nawet jeżeli nie jest to spór sformułowany wprost. Taylor wyraża wątpliwość, 
która dotyczy metody naukowej Skinnera. Postawy te, charakteryzujące odmienne 
podejście badawcze, zakładają zbyt dużą lub zbyt małą dozę akceptacji dla anali-
zowanych poglądów. A poza tym nieustannie separują naukowca od świata spo-
łecznych i intelektualnych relacji, w których funkcjonował badany autor. Do jakie-
go stopnia jego poglądy były niemożliwe do zaakceptowania przez krąg czytelników? 
Jak bardzo zmieniły sposób opisywania problemów politycznych i historycznych? 
Czy w swojej epoce autor uchodził za radykała i kim był wówczas ten, który wyra-
żał takie skrajne opinie?

Skinner odpowiedział na wątpliwości Taylora, starając się jak najprecyzyjniej 
zdefiniować przestrzeń sporu między nimi:

Przyjmuję zatem, że pytanie, którym Taylor jest głęboko zainteresowany, jest następujące: czy jako 
historycy możemy lub powinniśmy unikać zadawania sobie pytania, czy popieramy przekonania, które 
staramy się wyjaśnić 40.

Problem ten uważam za kluczowy i fundamentalny dla analizowanego zagad-
nienia. Każdy filolog, historyk lub historyk literatury (a czasem bywa to ta sama 
osoba), badając fundamenty własnej dyscypliny, stanie przed pytaniem o zasadność 
reguł i założeń, które ją zdefiniowały w przełomowym momencie początków XIX wie-
ku. Istnieją dwie możliwe drogi postępowania w tym przypadku: akceptacja prze-
szłości i modernizacja jej znaczenia, czyli dostosowanie do aktualnych okoliczności, 
w których dyscyplina funkcjonuje, lub jej krytyka i podejrzliwość wobec niej. Dro-
gę pierwszą da się sprowadzić do twierdzenia, że filologia oraz jej młodsza siostra, 
historia literatury, są w swym najgłębszym rdzeniu niezmienne, a badacze repre-
zentujący tę humanistyczną niwę różnią się od swych szacownych antenatów 
głównie tematyką prowadzonych badań. Akceptacja kładzie nacisk na ciągłość 
i wartość badań filologicznych, dopomina się uznania i szacunku. Droga druga 
przynosi nieufne przyglądanie się źródłom narodzin XIX-wiecznych uniwersytetów 
oraz intensywnym związkom między ówczesną nauką a państwem, które uniwer-
sytety nadzorowało. Nieufność ta i podejrzliwość oznaczają, że badacz najpierw 
musi zweryfikować, czemu służyła dawna filologia i historia literatury, zanim 
przejdzie do afirmacji ciągłości badania i kształcenia. 

Problem ten jest widoczny w istniejącej relacji między współczesnymi uczel-
niami wyższymi (zwłaszcza wydziałami humanistycznymi) a idealnym wcieleniem 
uniwersytetu w wersji samego Humboldta. Niekiedy pojawiają się głosy, że auto-
nomia uniwersytetu, której przestrzegania domagamy się obecnie od organów 
państwowych, wynika z założeń przyjętych w Berlinie pod koniec pierwszej deka-
dy XIX wieku. Koncepcja owa ma wszakże ten słaby punkt, że model Humboldta 
zgodny z jego własnymi zasadami, przetrwał wyłącznie tych kilkanaście miesięcy, 
gdy sam Humboldt pełnił swą dyrektorską funkcję. A zatem wszystkie próby przy-
woływania tamtego uniwersyteckiego prototypu nieświadomie aktualizują również 

40 Q. S k i n n e r, Interpretation, Rationality, and Truth. W: Visions of Politics. T. 1: Regarding Method. 
Cambridge 2014, s. 29. 
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jego błyskawiczną klęskę. Podobnie wygląda sprawa z historią poszczególnych 
dyscyplin humanistycznych. Czy współczesny filolog zaakcentuje raczej ciągłość 
czy nietrwałość wzorca, który wykreował August Böckh? Czy będzie dumny z jego 
mocarstwowych zapędów, czy raczej krytyczny wobec podjazdowej wojny fakul- 
tetów?

Nasuwa się w tym momencie odpowiedź, że poruszamy się w obrębie problemów 
związanych z naukowymi rewolucjami i zmianą paradygmatu badawczego. Celowo 
jednak przytaczam spór Taylora ze Skinnerem, ponieważ nie rozważam tu zagad-
nienia metodologii nauk humanistycznych. Nie interesuje mnie wybór nowych 
metod i narzędzi badawczych, lecz tożsamość dawnej humanistyki. Łatwiej zmo-
dyfikować sposób uprawiania badań i w tym przypadku moglibyśmy posłużyć się 
modelem Thomasa Kuhna. Kiedy jednak w centrum uwagi znajduje się autodefi-
nicja badacza i jego przekonanie o strukturze nie samej nauki, lecz całego świata 
i natury poznania, trzeba poszukiwać odpowiedzi w innym kręgu intelektualnym.

6

Jednym z kluczowych problemów polskiej historii idei jest fakt, że narzędzia wy-
pracowane w latach dwudziestych XX wieku, zwłaszcza w kręgach filozofów ame-
rykańskich, stosuje się (lub może trafniej byłoby powiedzieć: „stosowało się”) do 
twórców i myślicieli wcześniejszych z założeniem, iż są oni obiektem badawczym. 
Tymczasem możliwe jest zupełnie inne podejście: akceptacja faktu, że historia idei 
immanentnie należy do świata naszej literatury od dawien dawna, w takim samym 
stopniu, jak należała do niego w społeczeństwach innych, obok historii filozofii, 
doktryn politycznych czy religioznawstwa. 

Współcześni historycy idei oraz badacze jej naukowych tradycji podkreślają, że 
przełomowym punktem w jej rozwoju jest nie wiek XX, lecz XVIII. Czyni tak Donald 
R. Kelley w swoim opracowaniu dziejów historii idei 41. W jego mniemaniu historię 
idei w jej właściwej, historycznej postaci zainicjował Giambattista Vico w Nauce 
nowej, kontynuowali ją niemieccy myśliciele oświeceniowi, na czele z Johannem 
Gottfriedem Herderem, a romantyzm i filozofia niemieckiego idealizmu uczyniły 
z niej naturalny fundament całej późniejszej, XIX-wiecznej refleksji o przeszłości. 
W tym duchu cytuje Kelley fragment eseju lorda Johna Actona:

Nic tak dobrze nie odróżnia historyków nowożytnych od starożytnych jak znaczenie, jakie przypi-
sują oni niematerialnym czynnikom metafizycznym w sprawach ludzkich, oraz ich próby prześledzenia 
postępu idei, jak również następstwa wydarzeń i reakcji jednych na drugie 42.

fragment ów jest cenny zwłaszcza z tego powodu, że w nieco inny sposób, 
prościej i bardziej jednoznacznie powtarza metodologię badania przeszłości, którą 

41 D. R. K e l l e y, The Descent of Ideas. The History of Intellectual History. Abingdon – New York 2002. 
42 J. A c t o n, Expectation of the French Revolution. „Rambler” 1861, nr 5, s. 190. Na stronie: archive.

org (data dostępu: 10 I 2021): „There is nothing which so favourably distinguishes modern from 
ancient historians as the importance which they allow to the immaterial metaphysical agents in hu-
man affairs, and their attempts to trace the progress of ideas, as well as the succession of events, 
and the reaction of one upon the other”. 
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znamy już z podręcznika Böckha, tylko że tam odnosiła się ona nie do historii, lecz 
filologii.

W tym podziale rzeczywistości na materialną i duchową, charakterystycznym 
dla dawnej historii idei, chodziło wszakże o coś innego niż tylko o wskazanie na 
dualizm tego, co fizyczne, i tego, co pozazmysłowe. Od czasów Vica rozpowszechniał 
się pogląd, że świat ludzi i właściwa przestrzeń, w której uwidaczniają się efekty 
ich działalności, różni się zasadniczo od świata przyrody. Historyczność człowieka 
miała być głównym polem jego badawczych dociekań, a jego aktywność w przeszło-
ści na polu literatury, filozofii, prawa, religii została uznana za klucz do zrozumie-
nia człowieka w ogóle.

Metodę Vica Edward W. Said uznał w połowie lat siedemdziesiątych XX stule-
cia za jeden z kluczowych przełomów w myśli XVIII-wiecznej. Człowiek stwarzający 
własną historię, a przy okazji również i siebie, osiągnął z czasem dojrzałość i od-
powiedni poziom do stawiania kompetentnych pytań o swoje pochodzenie. Dojrza-
łość owa okazała się wszakże barierą na drodze poznania, gdyż przebyta droga 
zdążyła już unicestwić „poetycką” wyobraźnię, która towarzyszyła mu w początko-
wym, pradawnym okresie istnienia. Vico spoglądał na ten problem jako filolog, gdyż 
to, co pozostało do zbadania jako jedyny wiarygodny obiekt, to nasze słowa z prze-
szłości 43.

7

Przykładając miarę cytowanego wcześniej Taylora do filozofa (Hume’a) i filologa 
(Böckha), których opinie przytoczyłem, chciałbym sformułować hipotezę, że tym, 
co najbardziej wymaga naszej uwagi podczas poznawania dawnych dzieł filologicz-
nych i historycznych, jest argumentacja uzasadniająca potrzebę prowadzenia badań 
oraz charakterystyka działalności i opis profilu badacza. W największym zaś stop-
niu należy skoncentrować się na metafizycznych założeniach, dzięki którym dany 
badacz lub myśliciel określa teoretyczne ramy funkcjonowania dyscypliny. W przy-
padku filologii mamy tutaj do czynienia ze zbiegiem ciekawych okoliczności. Böckh, 
korzystając z pojęć filozofii heglowskiej, włączył bowiem filologię wprost w obszar 
historii idei. „Natura” i „duch”, stanowiące według niego horyzont poznawczy 
człowieka, nie są, by posłużyć się Kartezjańskim ujęciem, „ideami pierwszymi”, 
dostępnymi bezpośrednio ludzkiemu rozumowi w procesie oglądu intelektualnego. 
Te idee, którym przypisano rolę kamieni węgielnych filologii, wymagają zdefinio-
wania i interpretacji, zanim się nimi posłużymy; nie należą ani do świata przyrody, 
ani do świata ludzi. Są gdzieś między nimi, z jednej strony, jako uniwersalne 
właściwości języka, tworzą kategorie rzeczy, pojęć i zjawisk. Z drugiej wszakże 
strony wchodzą w skład materialnej sfery rzeczywistości, wywodzą się z czasu 
i przestrzeni. 

Tę znaczącą zmianę sygnuje właśnie heglizm, zwłaszcza z punktu widzenia 
estetyki. Platońska idea piękna, pisał Hegel, już nam nie wystarcza, musimy sięgnąć 

43 Zob. E. W. S a i d, Conclusion: Vico in his Work and in This. W: Beginnings: Intention and Method. 
Introd. M. W o o d. London 2012.
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„głębiej i konkretniej” 44, aby ująć to, co empiryczne, i to, co idealne, w ich wzajem-
nym zapośredniczeniu: 

filozoficzne pojęcie piękna, aby tymczasem bodaj ogólnie określić prawdziwą jego naturę, musi 
obydwa wspomniane wyżej terminy skrajne zawierać w sobie jako zapośredniczone 45. 

Kiedy spojrzymy jednak na Heglowskie rozumienie idei jako takiej, a w tym 
przypadku najlepiej posłużyć się fragmentami kilku paragrafów Encyklopedii nauk 
filozoficznych (głównie tych od 214 do 216), odkryjemy, że idee istnieją w niekoń-
czącym się poruszeniu intelektu:

R ó ż n e  s p o s o b y  ujmowania idei jako jedności tego, co i d e a l n e, i tego, co r e a l n e, tego, co 
s k o ń c z o n e, i tego, co n i e s k o ń c z o n e, t o ż s a m o ś c i  i  r ó ż n i c y  itd. są mniej lub bardziej 
f o r m a l n e, gdyż wyznaczają tylko pewien stopień o k r e ś l o n e g o  p o j ę c i a. [...] Idea jest w swej 
istocie p r o c e s e m, ponieważ jej tożsamość tylko o tyle jest absolutną i wolną tożsamością pojęcia, 
o ile jest ona absolutną negatywnością, i z tego względu jest dialektyczna. [...] Bezpośrednia idea jest 
życiem 46.

Powróćmy na moment do Heglowskiej koncepcji nauki. Przez cały wiek XIX 
aktualność zachowają jego uwagi o badaczu, uczonym („Gelehrter”), który, z jednej 
strony, musi dysponować wszystkimi informacjami o epoce, narodzie i okoliczno-
ściach powstawania dzieła sztuki, z drugiej zaś, musi być autorytetem w kwestii 
rozumienia i interpretacji. Hermeneuta z encyklopedycznymi, nieskończonymi po-
kładami wiedzy był Heglowskim ideałem łączącym świat sztuki z życiem społecznym: 

Poza tym każde dzieło sztuki należy do pewnej określonej epoki, do pewnego narodu, do pewnego 
środowiska i zależne jest od szczególnych historycznych lub innych wyobrażeń i celów. Zdobycie wiedzy 
o sztuce wymaga więc przede wszystkim wielkiego zasobu historycznych i to bardzo specjalnych wia-
domości, skoro się zważy, że indywidualna natura dzieła sztuki związana jest z jednostkowymi szcze-
gółami i znajomość spraw szczegółowych potrzebna jest do tego, by móc dzieło sztuki zrozumieć i wy-
jaśnić 47. 

44 G. W. f. H e g e l, Wykłady o estetyce. Przeł. J. G r a b o w s k i, A. L a n d o w s k i. Objaśn. A. L a n-
d o w s k i. T. 1. Warszawa 1964, s. 39.

45 Ibidem, s. 40. Zob. G. W. f. H e g e l, Vorlesungen über die Aesthetik. Hrsg. H. G. H o t h o. Cz. 1. 
Berlin 1842, s. 29: „Der Philosophische Begriff des Schönen, um seine wahre Natur vorläufig wenig-
stens anzudeuten, muss die beiden angegebenen Extreme in sich vermittelt enthalten”.

46 G. W. f. H e g e l, Encyklopedia nauk filozoficznych. Przeł., wstęp, koment. Ś. f. N o w i c k i. War-
szawa 1990, s. 241–242. Zob. G. W. f. H e g e l, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften 
im Grundrisse. frankfurt am Main 1979, s. 154: „Die verschiedenen Weise, die Idee aufzufassen, 
als Einheit des Ideellen und Reellen, des Endlichen und Unendlichen, der Identität und der Differenz 
und so fort, sind mehr oder weniger formell, indem sie irgendeine Stufe des bestimmten Begriffs 
bezeichnen. [...] Die Idee ist wesentlich Prozeß, weil ihre Identität nur insofern die absolute und freie 
des Begriffs ist, insofern sie die absolute Negativität und daher dialektisch ist. [...] Die unmittelbare 
Idee ist das Leben”. 

47 H e g e l, Wykłady o estetyce, t. 1, s. 28–29. Zob. H e g e l, Vorlesungen über die Aesthetik, s. 20: 
„Sodann gehört jedes Kunstwerk seiner Zeit, seinem Volke, seiner Umgebung an, und hängt von 
besonderen geschichtlichen und anderen Vorstelungen und Zwecken ab, weshalb die Kunstgelehr-
samkeit ebenso einen weitem Reichtum von historichen und zwar zugleich speziellen Kenntnissen 
erfordert, indem eben die individuelle Natur des Kunstwerks sich aufs Einzelne bezieht und das 
Spezielle zu seinem Verständnis und Erläuterung nötig hat”. W oryginale to „Volk” jest autorem 
konkretnych dzieł sztuki, odniesienie do narodu upraszcza skomplikowaną kwestię tego, co suge-
rował Hegel. Dzieła sztuki powstają w otoczeniu grupy połączonej szeregiem wspólnych i jedno-
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Heglowski historyzm, który każde dzieło sztuki i każdą twórczą jednostkę sta-
wiał przed trybunałem specjalistycznej wiedzy o przeszłości i procedur filologicznej 
hermeneutyki, do samego końca XIX wieku stanowił fundament humanistycznego 
dekalogu badawczego.

8

Przykrawanie arcydzieł do potrzeby chwili i do kolejnej metodologii lub pojęciowe-
go imaginarium humanistyki należy do największych przywar polonistycznego lite-
raturoznawstwa. Co jasne, nie mam zamiaru tak czynić. Nie chcę przekonywać, że 
Norwid był jednym z pierwszych historyków idei. Niemniej uważam, że badanie 
XIX-wiecznej ewolucji refleksji o ideach powinno uwzględniać Norwida jako autora 
ważnego głosu o myśleniu, o jego modyfikacjach oraz o towarzyszącej temu zmianie 
w relacjach ze światem. Spójrzmy na charakterystyczny dla Norwida fragment:

Miałżeby on [tj. człowiek – M. J.] przeto jedną wiedzę podrzędną i zdawkową na codzienne takie 
wypadki? – drugą zaś w zapoczątkowanych pracach ludzkości i jej spodziewaniu domniemaną? Jedną 
t y m c z a s o w o  p o s ł u g u j ą c ą, drugą o b i e c a n ą... Stąd obiedwie niezupełnie trwale mu właściwe, 
obiedwie warunkowe. 

Śród takich to wiedz i tak się znajdując postawionym, uważa człowieczeństwo za dobre używać 
częstotliwie, zamiast odpowiedzi, nie wypowiedzianych odwłok zdania, przemilczeń i nie-do-głębień 
wątpliwych. 

Atoli takowe właśnie że umyślnie czy przemyślnie nie wypowiedziane odwłoki zdania, przemilcze-
nia i niedogłębienia są przecież utajoną myślą, więc są tylko koniecznie nie-do-powiedzianym ciągiem 
rzeczy!... 48

Norwidowski punkt wyjścia nie różni się niczym od Heglowskiego założenia, że 
myślenie w nierozerwalny sposób wiąże się z byciem człowiekiem: 

Ale bez myślenia nie możemy się przecież w ogóle obyć; ono bowiem różni nas od zwierząt,  
a w naszym odczuwaniu, w wiedzy i poznaniu, w popędach i woli, o ile są one ludzkie, tkwi już my- 
ślenie 49. 

Gdyby spojrzeć szerzej, wówczas moglibyśmy bez trudu stwierdzić występowa-
nie w refleksji Norwidowskiej tropów wiodących do prowizorycznej etyki Kartezjusza 
oraz nauki o idolach francisa Bacona. Oba skojarzenia prowadzą w stronę mecha-
nizmów konstruowania różnych obrazów i interpretacji świata, systemów wiedzy 

czących cech, pochodzenia, języka, zwyczajów i rasy. Należy także zwrócić uwagę na „bycie uczonym 
w kwestii sztuki” („Kunstgelehrtsamkeit”), gdyż w ten sposób Hegel przywołuje fichtego inaugura-
cyjny wykład jenajski, który dotyczył powinności uczonego w społeczeństwie. Hegel redefiniuje 
zadania stojące przed uczonym jako kwestie związane z przeszłością sztuki.

48 N o r w i d, op. cit., s. 226.
49 G. W. f. H e g e l, Wykłady z filozofii dziejów. Przekł. J. G r a b o w s k i, A. L a n d m a n. Wstęp 

T. K r o ń s k i. T. 1. Warszawa 1958, s. 14. Zob. G. W. f. H e g e l, Vorlesungen über die Philosophie 
der Geschichte. frankfurt am Main 2012, s. 20: „Das Denken können wir aber einmal nicht unter-
lassen, dadurch unterscheiden wir uns von dem Tier; und in der Empfindung, in der Kenntnis und 
Erkenntnis, in den Trieben und im Willen, sofern sie menschlich sind, ist ein Denken”. Hegel akcen-
tuje, nieco inaczej niż tłumacz w polskim przekładzie, że od myślenia „nie możemy się powstrzymać, 
nie możemy go zaniechać”, gdyż jego istnienie jest niezależne od naszej woli i konstytuuje nasze 
człowieczeństwo, czyni nas ludźmi. 
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i reguł postępowania, które nie pozwolą się nigdy ułożyć w spójną całość, gdyż ich 
niewspółmierność jest warunkiem umożliwiającym ich istnienie. Pseudowiedza 
rości sobie prawo do bycia wiedzą absolutną, ale to tylko uzurpacja. Myślenie to 
konieczność związana z egzystencją człowieka, a epoka nowoczesna wypracowała 
szereg procedur intelektualnych, które zyskały sobie miano nauki. Problem polega 
jednak na tym, że procedury weryfikujące wiedzę nie oznaczają jej potwierdzenia, 
lecz tylko uspójnienie. 

Szczególnie ciekawy charakter ma relacja, konstruowana przez Norwida, mię-
dzy myśleniem a wiedzą:

Że albowiem wiedza dla użytku jakowego bieżącego uprawiona, zawsze, końcem końców, musi 
ostatecznie, nawet przez otrzymane swe rzeczywiste owoce, służyć w i e d z y  d l a  w i e d z y, to jest 
tylko doskonałej architektoniki rzeczy umysłowych wypływem – lecz człowiek, w tym nic sam nie po-
stanowiwszy, bywa tylko jakoby arcyinteresującą igraszką ciekawości bez-granicznej!... 50

Konceptualną ramą dla rozważań Norwida można uczynić słowa Hegla z Feno-
menologii ducha o kresie epoki: 

Nietrudno zresztą dostrzec, że nasze czasy są czasami narodzin nowej epoki i przechodzenia do 
niej. Duch zerwał z dotychczasowym światem swego istnienia i wyobrażenia i ma zamiar zepchnąć go 
w dół, do przeszłości. Zajęty jest teraz pracą przekształcania samego siebie 51. 

Odczucie zmiany postaci świata oraz zjawisko niedostosowania się myśli do 
rzeczywistości miały dla Hegla i Norwida zasadniczo inne znaczenie. Nowa epoka 
Hegla nie jest tym samym co przemieszanie dawnego i nowego u Norwida. A pod-
stawowa różnica dotyczy umiejętności odczytywania znaków historii w epoce nauki, 
która nie gwarantuje bezspornych wyjaśnień.

9

Byłoby jednak błędem snucie kolejnych analogii między Heglem a Norwidem. Jest 
tych podobieństw mnóstwo, choć raczej nie tam, gdzie się ich do tej pory doszuki-
wano. Powracając do historycznej rekonstrukcji Donalda R. Kelleya, chciałbym 
raczej wskazać na znaczenie Victora Cousina jako tego, który wytyczył drogę hi-
storii idei, wybieraną niekiedy przez Norwida, nawet wiele lat po kresie samej 
epoki Cousina. Kluczem do zrozumienia tego zagadnienia jest z pewnością cykl 
wykładów z historii filozofii, w nich Cousin posługiwał się konsekwentnie pojęciem 
systemu jako podstawowej jednostki, którą należy poddawać badaniu. Nie zatem 

50 N o r w i d, op. cit., s. 230.
51 G. W. f. H e g e l, Fenomenologia ducha. Przeł., objaśn. A. L a n d m a n. T. 1. Warszawa 1963, s. 18. 

Zob. G. W. f. H e g e l, Phänomenologie des Geistes. Berlin 2013, s. 10: „Es ist übrigens nicht schwer 
zu sehen, daß unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist. Der 
Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen und steht im Begriffe, 
es in die Vergangenheit hinab zu versenken, und in der Arbeit seiner Umgestaltung”. „Übergang” to 
zarówno faza przejściowa, etap w drodze, rozumiany w wymiarze temporalnym, jak również fizycz-
na przeprawa, konstrukcja umożliwiająca pokonanie przeszkody. Obraz odepchnięcia przeszłości 
jest tutaj metaforą, która czerpie z charakteru samego pojęcia, miniony świat zostanie odrzucony 
i zatopiony w przeszłości, gdy tylko nie będzie już potrzebny. 
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filozofia Platona interesowała autora, lecz platonizm, traktowany nie w izolacji od 
otoczenia intelektualnego i społecznego, lecz w ścisłym z nimi powiązaniu. System 
według Cousina to zawsze zestaw połączonych ze sobą elementów myślenia, na 
które składają się zarówno wczesne etapy krystalizacji poglądów danego filozofa, 
jak i recepcja jego dzieła (lub dzieł), która nigdy nie przekreśla, ale zawsze uzupeł-
nia i dopisuje kolejne rozdziały. Albowiem żaden umysł, sam jeden, nie potrafiłby 
wskazać wszystkich możliwych następstw i reperkusji wynikających z realizacji 
założeń swego myślenia:

System można w pełni zrozumieć tylko wtedy, gdy zna się wszystkie rzeczywiste konsekwencje, 
jakie historia wyciągnęła z jego zasad 52.

Eklektyzm Cousina nie był nigdy regułą filozoficzną, chodziło raczej o porządek 
wykładu, uregulowanie ewolucji myślenia i jej klasyfikację oraz o coś jeszcze, 
a mianowicie o wzniesiony wysoko sztandar filozofii: „Eklektyzm nie jest może 
pierwszą zasadą filozofii, ale jest jej najbardziej widocznym sztandarem” 53. Nie jest 
zatem niczym innym, jak wprowadzeniem skrajnie historyzujących reguł do pro-
cesu nadawania znaczeń przeszłości. To nie dzieła filozoficzne przemawiają do 
kolejnych pokoleń adeptów krytycznego myślenia, najważniejszą rolę odgrywa 
wykład z historii filozofii, a jego autorem musi być konkretny autorytet. Zgodnie 
z merytorycznymi wskazówkami Hegla każda epoka jest właściwie osobnym świa-
tem, posługującym się własnymi językami i nasyconym nieskończoną ilością faktów 
i szczegółów. Dla kogoś pozbawionego ich znajomości przeszłość pozostaje niema, 
jak „obcy kraj”.

Czy możemy sobie wyobrazić, dodaje Cousin we wstępie do swej syntezy Cours 
d’histoire de la philosophie morale, dwa systemy myślenia, które promują sprzecz-
ne twierdzenia jako podstawy konstruowania obrazu świata? To oczywiste, że 
różni myśliciele mogli formułować takie twierdzenia, lecz eklektyzm nie okazuje się 
bezbronny w tej sytuacji. Obowiązującym schematem postępowania jest wówczas 
wykazanie ograniczonego zastosowania obu twierdzeń, tak aby usunąć stan ich 
wzajemnej sprzeczności, by przestały być niezgodne ze sobą („inconciliable”). Sam 
proces rozpoczyna się wraz z destrukcją obu twierdzeń, Cousin posługuje się tutaj 
czasownikiem „détruire [niszczyć]”, który nie pozostawia złudzeń, że badacz filozo-
fii pragnący być eklektykiem wierzy w jakąś prawdę absolutną, uznaje on jedynie 
kontekst, tło i recepcję, które łącznie weryfikują wiarygodność filozoficznego źródła. 
A zatem, zauważa Kelley, pasjonowało Cousina badanie wpływów i źródeł, nieskoń-
czona praca mająca na celu wykazanie, że oryginalność nie istnieje:

Najbardziej oczywistym podejściem do eklektyzmu Cousina jest zatem rodzaj krytycznej Quellen-
forchung, kronika „wpływów” – czy też zapis plagiatów – rodzimych i obcych, która, gdyby została 

52 V. C o u s i n, Introduction à l’histoire de la philosophie. Bruxelles 1840, s. 6. Na stronie: https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54010112.texteImage (data dostępu: 16 VI 2021): „Un système ne 
peut être totalement compris qu’autant que l’on connaìt toutes les conséquences réelles que l’histoire 
s’est chargée de tirer de ses principes”. 

53 V. C o u s i n, Fragments philosophiques pour faite suite aux Cours de l’histoire de la philosophie: 
Philosophie contemporaine. Paris 1847, s. 113–114: „L’éclectisme n’est peut-être pas le premier 
principe de la philosophie, mais c’est son drapeau le plus visibles”. 
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przeprowadzona w sposób wyczerpujący, okazałaby się przeglądem całej historii filozofii, której Cousin 
rzeczywiście poświęcił znaczną część swojego życia naukowego 54.

filozofia Hume’a nie pojawiła się wcześniej w niniejszym rozważaniu przypad-
kowo. Dla Cousina, który rozpoczynał karierę akademicką w roku zakończenia 
obrad kongresu wiedeńskiego, sceptycyzm słynnego Szkota był bezpiecznym wy-
borem w poszukiwaniu własnej drogi intelektualnej. Ten duchowy patronat i świa-
dome budowanie międzyepokowej więzi widoczne są w poglądach Cousina na na-
turę nowoczesnego państwa i na relację tegoż z obywatelami. Wyłącznie państwo 
ma możliwość posługiwania się przemocą, jest to wszakże uzasadnione tylko 
wówczas, gdy służy pomniejszaniu niesprawiedliwości. Państwo opiekuje się swo-
imi obywatelami, oni zaś dbają o utrzymywanie jego wpływów w ryzach, gdyż do-
brobyt społeczeństwa zależy od utrzymania subtelnego balansu między jego pra-
wami a kompetencjami władzy. Państwo zagarniające dla siebie kolejne sfery 
wpływu i zmieniające obywateli w poddanych osuwa się w przepaść barbarzyństwa. 
W połowie lat dwudziestych XIX wieku wciąż nie było jeszcze jasne, po której stro-
nie tej delikatnej bariery znajdzie się francja. 

Kiedy Hume domagał się w swoich esejach, by w taki właśnie sposób kształto-
wać relacje między władzą a społeczeństwem, jego czytelnicy w przedrewolucyjnej 
francji formułowali często zarzut, że chociaż postuluje racjonalność natury czło-
wieka, to jednocześnie skłania się ku petryfikacji status quo, w którym bogactwo 
i nędza, władza i podległość stanowią nieuniknioną konsekwencję ewolucji nowo-
czesnego państwa 55. Późniejsi odbiorcy, tacy jak Cousin (i jego akademiccy mistrzo-
wie) spoglądali na szkocki, oświeceniowy sceptycyzm dużo łaskawszym okiem. 
Potęga rozumu nie kłóciła się w tej wizji z akceptacją faktu, że przyzwyczajenie, 
nawyki i tradycja współkształtują świat relacji społecznych. Było to rozwiązanie 
z punktu widzenia filozofii idealne do rozważania historii idei, a politycznie nie 
wystawiało na niebezpieczeństwo zyskania opinii radykała i wichrzyciela. Aby 
uniknąć kłopotliwych pytań, dlaczego Hume był zbyt mało jednoznaczny w promo-
waniu „prawd ogólnych”, identycznych w przypadku każdego człowieka, najlepiej 
było zignorować wcześniejszą recepcję myśli Hume’a, co zresztą Cousin uczynił, 
pisząc w czwartym tomie swoich wykładów z historii filozofii współczesnej, że szko-
ła szkocka z bliżej nieokreślonych przyczyn pozostawała nieznana we francji aż do 
czasów jego bezpośrednich poprzedników w École normale supérieure, co on sam 
niniejszym chętnie postara się nadrobić 56. 

Hume i inni szkoccy myśliciele, tacy jak Thomas Reid, Adam Smith i francis 
Hutcheson, byli istotni również z powodu swoich fenomenalnych odkryć na polu 
badań nad ideami, czyli w tym akurat przypadku: nad naturą samego myślenia. 
Cousin interpretował ich refleksje przez pryzmat własnych fascynacji filozofią nie-

54 K e l l e y, op. cit., s. 12. 
55 Zob. J. I. I s r a e l, Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750–1790. 

Oxford 2012, s. 208–232. 
56 V. C o u s i n, Cours de l’histoire de la philosophie modern. T. 4: Histoire de la philosophie morale 

au XVIIIe siècle. École écossaise. Nouv. éd., rev. et corrigée. Paris 1846, s. 25. Na stronie: archive.
org (data dostępu: 15 XII 2021). 
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miecką, zwłaszcza zaś z perspektywy filozofii Kantowskiej opatrzył dorobek oświe-
ceniowych Szkotów szeregiem ważnych zastrzeżeń:

W ogóle, na skutek fatalnej konsekwencji tradycji perypatetyckiej, filozofia szkocka trwale pomie-
szała rozum i rozumowanie; zdawała się wierzyć, że cała moc ludzkiego umysłu sprowadza się do łą-
czenia lub abstrahowania idei, które otrzymuje od zmysłów, nie podejrzewając, że jest on także bezpo-
średnim źródłem prostych idei 57.

Cousin mówi tu o pomieszaniu lub pomyleniu („confrondre”) rozumu jako in-
stancji związanej z ludzką podmiotowością oraz rozumowania jako jednego z pro-
cesów, służących odbieraniu, przekształcaniu oraz interpretowaniu zjawisk zmy-
słowych. Chodziło mu głównie o to, by stępić ostrze empiryzmu szkockiego oświe-
cenia. Ideom pragnął przypisać znaczenie szersze, wykraczające poza formułę 
nośników informacji, które rozum zaczerpnął z rzeczywistości zmysłowej, oraz 
dowodów późniejszych przekształceń idei. Idee Cousina miały mieć zdecydowanie 
większy związek ze spekulacją rozumową oraz procedurami generalizowania i abs-
trahowania. Struktura umysłu interesowała go bardziej niż napływające do niego 
wrażenia.

10

W odniesieniu do dzieł Cousina spotykają się wymienione przeze mnie wcześniej 
wątki, a zwłaszcza omówienie niemieckiej filozofii Hegla oraz filologicznego semi-
narium Böckha. Cousin był bowiem również autorem drobiazgowo spisywanych 
raportów, przeznaczonych dla francuskiego ministra edukacji, dotyczących poglą-
dowych podróży filozofa do państw niemieckich w celu zapoznania się z tamtejszym 
systemem oświaty, i doskonale orientował się w specyfice filologicznego projektu 
Böckha, a samego Hegla znał osobiście. 

Punkt dojścia mych rozważań nie tkwi jednak w przeszłości, lecz w Norwidow-
skiej teraźniejszości. A konkretnie – w filozofii Wilhelma Diltheya: 

Nasze działanie zawsze zakłada rozumienie innych osób; wielka część ludzkiego szczęścia wynika 
z naśladowanego odczuwania cudzych stanów psychicznych; cała filologia i historia opiera się na zało-
żeniu, że to wtórne rozumienie czegoś pojedynczego można podnosić do rangi obiektywności [...]: ponad 
wszystkie ograniczenia własnego czasu patrzy on [tj. człowiek – M. J.] na minione kultury; wchłania 
w siebie ich siłę i cieszy się ich urokiem: wynika stąd wielki przyrost szczęścia 58.

57 Ibidem, s. 105–106: „En général, par une suite fatale de la tradition péripatéticienne, la philosophie 
écossaise a trop confondu la raison et le raisonnement; elle a semblé persuadée que toute la force 
de l’esprit humain se réduit à combiner ou à abstraire les idées qu’il reçoit des sens, sans se douter 
qu’il est aussi une source directe d’idées simples”.

58 W. D i l t h e y, Powstanie hermeneutyki (1900). W: Pisma estetyczne. Przeł. K. K r z e m i e n i o w a. 
Oprac. Z. K u d e r o w i c z. Warszawa 1982, s. 290. Zob. W. D i l t h e y, Die Entstehung der Her-
meneutik (1900). W: Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Cz. 1. Stuttgart–
Göttingen 1964, s. 317. Na stronie: archive.org (data dostępu: 10 I 2021): „Unser Handeln setzt 
das Verstehen anderer Personen überall voraus; ein großer Teil menschliches Glückes entspringt 
aus dem Nachfühlen fremder Seelenzustände; die ganze philologische und geschichtliche Wissen-
schaft ist auf die Voraussetzung gegründet, daß dies Nachverständnis des Singulären zur Objekti-
vität erhoben werden könne: über alle Schranken der eignen Zeit blickt er hinaus in die vergangenen 
Kulturen; deren Kraft nimmt er in sich auf und genießt ihre Zauber nach: ein großer Zuwachs von 



MACIEJ JUNKIERT   Rozum, idea, filologia 253

Dilthey odziedziczył po romantycznej hermeneutyce fundamentalne przekona-
nie o tym, że niezbywalnym warunkiem działania człowieka jest to, iż zakłada on 
i wierzy w możliwość zrozumienia innej osoby, we wzniesienie się poza jednostko-
wą subiektywność ku obiektywizacji doznań, uczuć i myśli. Ale to go z kolei odróż-
nia od friedricha Schleiermachera (choć stanowił on dla Diltheya wielki autorytet 
i przy okazji również był nauczycielem Böckha) i od friedricha Schlegla – że przy-
bliżanie i rozumienie przeszłości ujmuje jako specjalistyczne zadanie „nauk o du-
chu”. Wyłącznie naukowcy uczestniczą w procesie rozumienia przeszłości, zgodnie 
z hermeneutyczną definicją rozumienia: „Proces, w którym na podstawie znaków 
z zewnątrz dostarczanych przez zmysły poznajemy sferę wewnętrzną, nazywamy 
r o z u m i e n i e m” 59. 

Wśród publikacji dotyczących związków Norwida z filozofią można dość często 
natknąć się na opinię, że dużo bliżej niż do hermeneutyki Diltheya było mu do 
myślenia Martina Heideggera, Hansa Georga Gadamera czy Paula Ricoeura. Czy 
jednak tak jest w istocie? Czy nie oznacza to raczej, że to badaczom Norwida bliżej 
do wymienionego grona myślicieli, Dilthey zaś jest po prostu daleki od naszej wraż-
liwości? A może problem tkwi w prozaicznym fakcie, że zaledwie niewielki fragment 
pism Diltheya został przetłumaczony na język polski i przy braku dobrych, aktu-
alnych opracowań nie sposób wyrobić sobie precyzyjnej opinii na jego temat? 

Esej Norwida dzieli od rozprawy Diltheya kilkanaście lat i jesteśmy w stanie 
wskazać zdecydowanie więcej kwestii im obu wspólnych niż tych, które radykalnie 
ich różniły. fundamentalna sprawa, która stawia Norwida obok Diltheya, to głę-
boka wiara w sztukę, a zwłaszcza w literaturę. Ważność tej kwestii podkreśla fakt, 
że jest to wiara w literaturę wyrażana w momencie panowania głębokiego scjenty-
zmu. Trudno powiedzieć coś podobnego chociażby o Gadamerze, którego Peter 
Szondi krytykował właśnie za to, że zredukował znaczenie hermeneutyki literac-
kiej 60. U wspólnych źródeł estetyki Diltheya i Norwida znajduje się natomiast 
postromantyczne przekonanie, że literatura stanowi jedyną formę aktywności 
człowieka, która umożliwia mu pełne samopoznanie. 

Spróbujmy zatem spojrzeć na to „powinowactwo z wyboru” przez pryzmat jesz-
cze wcześniejszego dzieła Diltheya z 1887 roku: Die Einbilungskraft des Dichters. 
Bausteine für eine Poetik. Tym, co w najwyższym stopniu pozwala postawić obu 
tych twórców obok siebie, jest przekonanie, że świat dawnej estetyki i literatury 
został skutecznie unicestwiony. Estetyka, o której pisał Dilthey, żyje wyłącznie „na 
katedrze” uniwersyteckiej, lecz już nie w świadomości krytyków i pisarzy, gdyż:

Ta anarchia smaku jest zawsze znamieniem czasów, kiedy nowy sposób odczuwania rzeczywisto-
ści łamie istniejące reguły oraz formy i kiedy sztuka dąży do wytworzenia nowych form; nie powinna 

Glück entspringt ihm hieraus”. Dilthey odwołuje się w tym miejscu do nauk humanistycznych ro-
zumianych w sposób systemowy, do uporządkowanej wiedzy oraz ustalonych procedur, które 
prowadzą do jej weryfikowania i rozbudowywania. filologia i historia są elementami systemu 
wyjaśniania świata, nie zaś osobnymi dyscyplinami.

59 D i l t h e y, Powstanie hermeneutyki (1900), s. 292. Zob. D i l t h e y, Die Entstehung der Hermeneu-
tik (1900), s. 318: „Wir nennen den Vorgang, in welchem wir aus Zeichen, die von außen sinnlich 
gegeben sind, ein Inneres erkennen: V e r s t e h e n”. 

60 P. S z o n d i, Introduction to Literary Hermeneutics. Transl. M. W o o d m a n s e e. Cambridge 1995.
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ona jednak trwać nazbyt długo, toteż żywotnym zadaniem dzisiejszej filozofii, historii sztuki i literatury 
jest przywrócenie zdrowego stosunku między myśleniem estetycznym a sztuką 61.

Istniejące formy i reguły oznaczają wyłącznie te, które obowiązywały do mo-
mentu ich zdestruowania. Ich brak wskazuje na początek nowej epoki, oczekującej 
na wykreowanie nowych reguł. Dilthey wierzy, że one powstaną, co więcej, kluczo-
wą rolę w tym zadaniu przypisuje „fachowcom od sztuki”, uniwersyteckim autory-
tetom. To nie literatura, lecz historia literatury ma uleczyć relację między estety- 
ką a sztuką. To wiedza o samej sztuce ma przywrócić właściwe relacje między ar-
tystą a społeczeństwem.

Pamiętając o tym, spoglądam na Norwidowskie spostrzeżenie rozpoczynające 
drugą część eseju o nieobecności milczenia w gramatykach. Część tę „gramatyczną, 
filozoficzną i egzegetyczną” traktuję nie jako rozważania z zakresu historii filozofii 
czy historii kultury, lecz właśnie z perspektywy namysłu nad losami idei. W jakim 
stopniu refleksje Norwida dotyczą zarysowanego przeze mnie problemu, czyli filo-
logii jako szczególnej, metafizycznej postawy, umożliwiającej człowiekowi rozumie-
nie przeszłości, czyli siebie samego? 

Patrzę na ten problem w świetle odmienności, którą dostrzegamy w niemieckiej 
i francuskiej historii XIX-wiecznej filologii. Michael Werner zauważył, że kluczowym 
dla tego zagadnienia czynnikiem było zróżnicowane umiejscowienie filologii w sys-
temie literackiego obiegu dzieł i ich recepcji. W Niemczech filologia utrzymywała 
bardzo długo swą centralną pozycję i oddziaływała na środowiska twórcze, podczas 
gdy we francji nigdy nie wybiła się na niepodległość i zawsze odgrywała rolę pod-
rzędną wobec salonów i czasopism literackich 62. Myślę, że tekst Norwida da się 
zinterpretować jako zawoalowane odniesienie do historii dyscypliny, która była mu 
jednak szczególnie bliska.

Chciałbym zaproponować hipotezę, by Milczenie czytać jako krytykę tradycyjnej 
filologii. Tradycyjnej w duchu jej XIX-wiecznych przemian oraz kryzysu, który naj-
częściej wiążemy z Narodzinami tragedii friedricha Nietzschego. Georg G. Iggers 
podkreśla, że w późniejszej recepcji znaczenie Nietzscheańskiego buntu wymierzo-
nego w filologię i historyzm zostało niepotrzebnie wyolbrzymione 63. Jeszcze całe 
następne pokolenie badaczy było w stanie pracować i funkcjonować w oparciu 
o reguły Humboldta, Hegla i Böckha, i to oczywiście nie tylko na terenach niemiec-
kojęzycznych. 

Krytyka Norwida nie uderza w filologiczną tożsamość. Wskazuje na to, że filo-

61 W. D i l t h e y, Wyobraźnia poety. Elementy poetyki. W: Pisma estetyczne, s. 23. Zob. W. D i l t h e y, 
Die Einbilungskraft des Dichters. Bausteine für eine Poetik. W: Die geistige Welt. Einleitung in die 
Philosophie des Lebens II. Stuttgart–Göttingen 1962, s. 104. Na stronie: archive.org (data dostępu: 
20 I 2021): „Diese Anarchie des Geschmacks bezeichnet stets Zeiten, in denen eine neue Art, die 
Wirklichkeit zu fühlen, die bestehenden Formen und Regeln zerbrochen hat und nun neue Formen 
der Kunst sich ausbilden wollen; sie darf aber niemals andauern, und es ist eine der lebendigen 
Aufgaben der heutigen Philosophie, Kunst- und Literaturgeschichte, das gesunde Verhältnis zwischen 
dem ästhetischen Denken und der Kunst wiederherzustellen”. 

62 M. W e r n e r, A propos de la notion de philologie modern. Problèmes de définition dans l’espace 
franco-allemand. W zb.: Contribution à l’histoire des disciplines littéraires en France et en Allemagne 
au XIXe siècle. Sous la dir. de M. E s p a g n e, M. W e r n e r, Paris 1990.

63 I g g e r s, op. cit.
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logia stała się specjalistką od języka, jednocześnie pomijając inne metody wyraża-
nia myśli. Z historycznymi gestami i znakami innymi od językowych nie radzi sobie 
filolog, gramatyk i egzegeta z eseju Norwida. Wskazuje na to kilka krótkich cytatów:

Myślę, że nie... myślę, że egzegeza tej ciemnej treści takie tylko dająca tłumaczenie byłaby prze-
stającą łatwo na nabytkach nieco podrzędnych.

Egzegezy pod tym względem czynione, jakie posiadamy do dziś, są gorzej niż niegodne przedmiotu.

Trzymając się przekonania, że wielkie charakterystyczne zarysy i linie, skoro są ze znajomością 
rzeczy i sumiennością kreślone, daleko są i trudniejszymi, i więcej kosztującymi pracy i czasu, i ko-
rzystniejszymi dla czytelnika niż drobiazgowa jaka egzegeza bardzo wątpliwych, nigdy niewystarczających, 
a ciągle zbytecznych fragmentów.

R z y m i a n  powszechnie krzywdzą, narzucając im pięć wieków literackiego niemowlęctwa, a nawet 
i kiedy prawo d w u n a s t u - t a b l i c  jako najstarszą rzecz cytują. Tak się wcale nie godzi, tylko my 
niezupełnie jasno wiemy, jakie było umysłowe życie pod bliższym wpływem tych sybilińskich ksiąg, 
które zbyt łatwo opuszczamy [...] u m y ś l n i e  b y ł y  r z e c z y  n i e  p i s a n e, lecz przez oralne stara-
nie wybranych mężów w życiu utrzymywane, a b y  t y m  w i e r n i e j  p r z e c h o w y w a ł y  s i ę 
i  u d z i e l a ł y, daje zaiste do myślenia, iż cała ta epoka, za literacko głuchą i jałową uważana, nieko-
niecznie takową mogła być 64.

Norwid nie proponuje antyfilologii, raczej snuje metafilologiczne rozważanie 
o naturze tych fenomenów kulturowych i dzieł literackich, które od zawsze wymy-
kają się tekstualnie ukierunkowanym poszukiwaniom.

Tekstualny przedmiot badania poddany został przez filologię wywyższeniu  
absolutnemu. Tutaj rozpościera się przestrzeń Norwidowskiej inności. Christian 
Zehnder w odkrywczej interpretacji Tyrteja pokazał ostatnio, w jaki sposób tytuło-
wy bohater staje się poetą gestów 65. Tyrtej, który ani jako przywódca, ani jako 
poeta nie jest w stanie odcisnąć swojego piętna na społecznościach Aten i Sparty, 
najważniejszych rzeczy dokonuje przy użyciu symboli i gestów, podobnie jak Meton 
z Milczenia.

11

Myślę, że zastanawiając się nad Norwidowską figurą „poety kultury” (by przywołać 
Kazimierza Wykę) należy zauważyć, iż dokładnie w takim samym stopniu pasjono-
wała go osobność przeszłości i jej nieprzystawalność do teraźniejszości, co ewolucja 
samej świadomości historycznej, która to, co minione, usiłuje uczynić dla współ-
czesności dostępnym. Był to jeden z wielkich XIX-wiecznych sporów, zapoczątko-
wany przez Leopolda von Rankego i jego odrzucenie heglowskiego sposobu badania 
przeszłości 66. Rozróżnienie na metodę filozoficzną i historyczną wpływało na rolę, 
którą poszczególne dyscypliny pragnęły odegrać w kwestii decydowania o znaczeniu 
historii, zwłaszcza zaś historii narodowej. Dla literatury, dla artystów słowa, takich 
jak Norwid, ten sztywniejący z każdą kolejną dekadą podział musiał być gorsetem 

64 N o r w i d, op. cit., s. 235, 238, 242, 247.
65 Z e h n d e r, op. cit., s. 175–193.
66 Zob. I g g e r s, op. cit., s. 131.
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odbierającym swobodę. Spór Rankego jest w Polsce doskonale znany 67, parado- 
ksalnie jednak metoda Böckha, bezpośrednio odnosząca cały ten problem do filo-
logii i historii literatury, nie zyskała u nas do tej pory żadnej bogatszej recepcji.

Wspominałem, co prawda, na początku, że Böckh rozpoczął prowadzenie swych 
wykładów jeszcze przed urodzeniem samego Norwida, lecz akurat publikacja pod-
ręcznika Encyklopädie und Methodologie der Philologischen Wissenschaften przy-
padła na rok 1877, a więc w momencie zdecydowanie bliższym Milczeniu. Böckh 
był we francji świetnie znany, a jego dzieła tłumaczono na francuski, szczególną 
popularność zdobyła jego praca o ekonomii politycznej Ateńczyków 68. Jest to częsta 
sytuacja w przypadku samego Norwida: nie musiał on znać dzieł Böckha, ale za-
interesowanie filologią i historią literatury z całą pewnością czyniło go świadomym 
tych problemów, które do badań humanistycznych wprowadził ów myśliciel.

Kończąc, należałoby rozważyć, być może, czy Norwid rzeczywiście był history-
kiem idei na miarę wieku XIX. Wydaje mi się to jednak niepotrzebne. Gdybyśmy 
starali się dołączyć kolejne określenie do bogatego rezerwuaru istniejących już 
etykiet, takich jak poeta, myśliciel, pisarz-filozof, sztukmistrz, byłoby to jałowe 
mnożenie epitetów. Jeśli sporządzić katalog cech ówczesnego historyka idei, znaj-
dziemy tam szereg takich, które do Norwida znakomicie pasują. To powinno nam 
w zupełności wystarczyć.
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REASON, IDEA, PHILOLOGY INTELLECTUAL HISTORY IN LITERARY CONTEXTS (WRITTEN 
ON THE MARGINS Of CYPRIAN NORWID’S “MILCZENIE” á“SILENCE”ñ)

The article examines the 19th century evolution of history of ideas and its relatedness to literary stud-
ies. The debate whether philology, philosophy, and history are autonomous humanistic disciplines or 
they make up a part of what is informally referred to as “humanities” or “humanistic sciences” lasted 
for the whole century. The idea, seen as a notion connected with philosophy of cognition, became the 
central part of the debate. In the present paper I suggest an interpretation of Cyprian Norwid’s essay 
Milczenie (Silence) as a text designed by the poet to enter this debate.

67 Zob. Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od 
oświecenia do współczesności. Wybór, przekł., oprac. L . J. K a ł ą ż n y. Poznań 2003. 

68 A. B ö c k h, Économie politique des Athéniens. Traduit par A. L a l i g a n t. Paris 1828.
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PRACE CYPRIANA NORWIDA NA KRAKOWSKIEJ „WYSTAWIE SZKICÓW”  
W CZERWCU 1882 

W roku 1882 Pantaleon Szyndler utrwalił na płótnie wizerunek Cypriana Norwida 
jako myśliciela-starca, stojącego u progu śmierci. W lutym tego samego roku war-
szawski „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych” 
donosił, iż poeta „dogorywa” w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu 1, a trochę wcze-
śniej, w wyniku błędu, opublikowano w krakowskim „Czasie” informację o tym, że 
zmarł. Towarzyszyło jej dodatkowo nieprawdziwe wyjaśnienie: 

W zapomnieniu umarł w tych dniach w Warszawie pisarz, którego pierwsze utwory, ogłoszone przed 
parą dziesiątek lat, zwróciły na siebie uwagę powszechną. Był to Cyprian Kamil Norwid (nie Ludwik, 
jak go jedno z pism warszawskich nazywa) [...] 2.

Edyta Chlebowska, badaczka plastycznej spuścizny artysty, wykazuje, iż jakby 
wbrew owym relacjom, rok 1882 stanowił dla poety okres wzmożonej działalności 3. 
Norwid utrzymywał korespondencję z Sybillą de Bonneval, Konstancją Górską, 
Teofilem Lenartowiczem, Leonardem Rettlem, Ludwikiem Nabielakiem, Józefem 
Bogdanem Wagnerem i innymi. Wybranym powiernikom przekazywał swoje utwo-
ry literackie (np. rękopis dzieła Assunta áczyli Spojrzenieñ. Poema) bądź prace ar-
tystyczne. Prezydował także obchodom 33 rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego, 
w których trakcie wygłosił przemowę. I malował, przede wszystkim akwarele 4.

To zapewne z tym ostatnim zajęciem wiąże się niezbadana dotąd informacja 
dotycząca aktywności wystawienniczej Norwida. Jak donoszono w numerze „Czasu” 
z 17 VI 1882, prace artysty zostały wyeksponowane na krakowskiej Wystawie 
szkiców, odbywającej się w Sukiennicach. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli 
Zygmunt Cieszkowski – działacz kulturalny, członek honorowy Komitetu Muzeum 
Narodowego w Krakowie, oraz Juliusz Mien – tłumacz pism Juliusza Słowackiego 
na język francuski, a później znany krakowski fotograf i organizator drobnych 
wystaw 5.

1 Echa Warszawskie. „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych” 1882, 
nr 8, z 7 (19) II, s. 8.

2 Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe. Kronika miejscowa i zagraniczna. „Czas” 1882, nr 18, 
z 22 I, s. 2.

3 Zob. E. C h l e b o w s k a, Norwid. Sztukmistrz nieznany. Lublin 2013, s. 167. 
4 Zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a, E. L i j e w s k a  (przy współudz. M. P l u t y), Kalendarz życia i twór-

czości Cypriana Norwida. T. 2: 1861–1883. Poznań 2007, s. 738–772.
5 A. Ż y g a, autor hasła Juliusz Mien w Polskim słowniku biograficznym (T. 20: Maria Józefa – Mie-
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Opublikowaną na łamach krakowskiego dziennika notatkę „Wystawa szkiców” 
w Sukiennicach przytaczam w całości, aby ukazać grono twórców, których dzieła 
towarzyszyły pracom Norwida. W owym skromnym sprawozdaniu wzmiankowanych 
jest wielu zarówno sztandarowych polskich malarzy drugiej połowy XIX wieku (np. 
Maksymilian Gierymski, franciszek Kostrzewski, Jacek Malczewski, Jan Matejko, 
Henryk Siemiradzki, Leon Wyczółkowski), jak i tych dziś niemal zupełnie zapo-
mnianych (np. Wacław Koniuszko): 

Mówiliśmy, że Wystawa szkiców się udała, i każdy dzień potwierdza nam to zdanie. Otóż dzisiaj 
nagromadzono w niej szkice olejne, rysunki i akwarele przeszło 80-ciu malarzy polskich. Liczba to 
imponująca. Obok Sobieskiego pod Wiedniem Jana Matejki widzimy dzisiaj śliczny szkic H. Siemiradz-
kiego: Kobieta czy wazon. Wszyscy prawie artyści polscy, popierając gorliwe usiłowania i szlachetną 
myśl organizatorów wystawy, przyrzekli wziąć udział w niej, a bardzo mała jest liczba takich, co się 
spóźniła. Ostateczny termin był, jak wiadomo, 15 czerwca. 

Nic doprawdy nie jest tak interesujące, jak podobna wystawa. Nie tylko ma to jakiś urok swobod-
nej fantazyi artystycznej, lecz bardzo też już [jest] pouczające. Można krok za krokiem śledzić wszystkie 
odcienie i charaktery tej imponującej i rozmaitej falangi naszych artystów. Są tam imiona, które po raz 
pierwszy się słyszy, a dla których jest to prawdziwy chrzest. Tu się poznają talenta w zawodzie, a emu-
lacja i ruch artystyczny z tej przyczyny dostaje impuls naturalny i potęguje się, kształcąc smak samych 
artystów.

Dla ciekawości naszych czytelników wymieniamy tutaj alfabetycznie imiona wszystkich artystów 
biorących udział w tej wystawie:

Oprócz Jana Matejki i Henryka Siemiradzkiego reprezentowani są: A n d r i o l l i, A b r a m o w i c z, 
Tadeusz A j d u k i e w i c z, Zygmunt A j d u k i e w i c z, A l c h i m o w i c z, Ludomir Benedyktowicz, Se-
weryn Bieszczad, Bieńkiewicz, Bergman, Brodowski, Buchbinder, Bierkowska Leona, Bierkowska Ka-
rolina, Boyniarski, Borkowski, Chełmoński, Dulębianka Maria, Dukszyńska, hrabina D..... Daczyński, 
Drożdżeński, Dembowski, Walery Eliasz, fabijański, feintuch, fałat, Gottlieb Bogumił, Grabiński, 
Grocholski, Guyski, Maks, Gierymski, Herncisz, Jacobi, Ichnowski, J. Kossak, W. Kossak, A. Kotsis, 
W. Koniuszko, Kostrzewski, Kruszewski, Krudowski, J. Krzesz, Hip. Lipiński, St. Lipiński, Lesser, Lep-
szy, Mroczkowski, J. Malczewski, Mańkowski, Nawrocki, N o r w i d  C y p r i a n, Papieski Zygmunt, 
Pochwalski, Pociecha, Piccard, H. Pillati, Popiel, Pruszkowski Witold, Pleszowski, Piwnicki Witold, Pszorn, 
Rybkowski, Roszowski, Stattler, Sandoz, Stogniew, Stachowicz, Szermentowski, Stasiak, Talowski, 
Tysson, Tondos, Tombiński, Wankie, A. Wielogłowski, Wolski, Wolski Stanisław, Wojnarowska, Wit-
kowski, Wyczółkowski, Wodziński, Wysłobocka, Żmurko, Zabaczyński.

Oprócz tych imion jest jeszcze kilku, którzy w tych dniach mają dać odpowiedź ostateczną, czy 
będą mogli brać udział w Wystawie. Imienia Grottgera też brakuje, lecz jest nadzieja, że wkrótce, dzię-
ki uprzejmości amatorów, którzy posiadają szkice nieznane tego wielkiego artysty, figurować także 
będzie autor Polonii i Lituanii na Wystawie szkiców 6.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom prasowym informującym o tym, że eks-
pozycja zostanie zainaugurowana „w pierwszych dniach czerwca” 7, wystawę otwar-

roszewski Krzysztof. Red. E. R o s t w o r o w s k i. Wrocław 1975, s. 797), pisze, iż twórca ten: „był 
jednym z założycieli krakowskiego Koła Artystyczno-Literackiego, sekretarzując mu za prezesury 
J[uliusza] Kossaka. W l[atach] 1880–[188]2 organizował wystawy doroczne prac uczennic wydzia-
łu malarskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego, wystawy pomniejszych szkiców znakomitości 
artystycznych Krakowa, ponadto prac uczniów Szkoły Sztuk Pięknych, ogłaszając równocześnie 
liczne sprawozdania z tych wystaw”.

6 Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe. „Wystawa szkiców” w Sukiennicach. „Czas” 1882, 
nr 136, z 17 VI, s. 2. Szóste podkreśl. A. S.-K. Sprawozdanie z wystawy opublikowano także w war-
szawskim „Kurierze Porannym” (1882, nr 178, z 17 VI, s. 5–6).

7 Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe. Druga „Wystawa szkiców”. „Czas” 1882, nr 115, 
z 21 V, s. 4.
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to z opóźnieniem – 10 VI o godzinie 11 „w sklepach nr 24 i 26, przy filii pocztowej” 8 
w Sukiennicach – zgromadzone zaś na niej prace prezentowano do 2 VII 9. Podczas 
trwania pokazu publikowano na łamach rozmaitych pism nazwiska twórców, któ-
rych dzieła dotarły już po zainaugurowaniu ekspozycji. Nie bez powodu piszę o tym 
„spóźnieniu”, Mien bowiem jako datę graniczną nadsyłania prac wyznaczył 15 VI 10. 
Tak więc np. w „Czasie” z 13 VI wspominano, że „Z różnych miast zagranicznych 
jak Rzym, Paryż, Wiedeń i Monachium nadchodzą co dzień nowe szkice od artystów 
naszych tam zamieszkałych” 11. Następnie, 14 VI, także „Gazeta Krakowska” dono-
siła: „Wystawa ciągle się wzbogaca, gdyż niemal co dzień przybywają nowe prace 
miejscowych artystów oraz mieszkających poza granicami kraju” 12. Można przy-
puszczać, iż zarówno Cyprian Norwid, jak i Marceli Guyski, wysłali swoje prace 
samodzielnie, stosunkowo wcześnie, skoro zostali wymienieni wśród twórców tydzień 
po rozpoczęciu ekspozycji. Ewentualność dostarczenia szkiców Norwida przez oso-
bę trzecią, jak w przypadku dzieł Grottgera, wyszczególnionego pod koniec notatki, 
wydaje się mało prawdopodobna.

Nie tylko sam fakt udziału autora Vade-mecum w owej wystawie jest zajmujący, ale 
i jej specyfika, która naświetla domniemane przyczyny tego uczestnictwa. Dla Nor-
wida była to jedna z ostatnich, a może ostatnia szansa na zdobycie wynagrodzenia 
za sprzedaż prac artystycznych 13. Mien i Cieszkowski stworzyli spółkę, o której 
pierwszy z nich pisał, że jej „rzeczywistymi właścicielami są wszyscy artyści pol-
scy” 14. Warunkiem wzięcia udziału w ekspozycjach organizowanych przez zarząd 
Wystawy szkiców było przekazanie „w komis” dwa razy w roku szkiców 15, obrazów 
lub rzeźb. Przybliżając działalność spółki, Mien zaznaczył, iż po zbyciu pracy arty-
sta „odbiera [...] całą sumę, za jaką została sprzedana, z potrąceniem tylko niezbyt 
wysokiego procentu na pokrycie kosztów Wystawy i administracji chwilowej tego 
przedsiębiorstwa” 16.

Inicjatorzy ekspozycji spotkali się najprawdopodobniej z zarzutem przygotowa-
nia wydarzenia konkurencyjnego wobec pokazu, niemal równoległego, krakowskie-

  8 Kronika. Wystawa szkiców. „Gazeta Krakowska” 1882, nr 69, z 9 VI, s. 3.
  9 W Kronice (Kurierek krakowski. Jw., nr 80, z 4 VII, s. 4) datowanej na 3 VII napisano: „Wczoraj 

wieczorem zamknięta została d r u g a  wystawa szkiców w Sukiennicach”.
10 Kronika bieżąca. Wystawy. „Prawda” 1882, nr 23, z 10 VI (29 V), s. 276.
11 Kronika miejscowa i zagraniczna. „Wystawa szkiców” w Sukiennicach. „Czas” 1882, nr 132, z 13 VI, 

s. 2.
12 Kronika. Wystawa szkiców. „Gazeta Krakowska” 1882, nr 71, z 14 VI, s. 3. Niemalże ostatnie 

prace – Zygmunta Papieskiego oraz rzeźby Stanisława Lipińskiego, Antoniego Pleszowskiego i Sta-
nisława Lewandowskiego – nadesłano kilka dni przed zakończeniem wystawy (zob. Kronika. Na 
wystawę szkiców. „Gazeta Krakowska” 1882, nr 77, z 28 VI, s. 5).

13 C h l e b o w s k a  (op. cit., s. 175) pisze, że „twórczość plastyczna dawała realną możliwość zarob-
kowania; w odróżnieniu od twórczości poetyckiej czy nawet publicystyki poeta, sprzedając grafiki 
i akwarele, miał poczucie, że zarabia swoją pracą artystyczną na utrzymanie”.

14 J. M i e n, Kilka słów o nowej „Wystawie szkiców” w Krakowie. „Czas” 1882, nr 124, z 2 VI, s. 2.
15 Ibidem. 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. 6. 

Warszawa 1909. Reprint: 1952, s. 619) definiuje szkic (w sensie plastycznym) jako „rysunek lub 
malowidło wyrażone tylko niewielu rysami charakterystycznymi, odręczny zarys przedmiotu rzu-
cony na papier lub płótno; pomysł, projekt czego, zarys, obrys, pierworys, wykres”.

16 M i e n, op. cit., s. 2.
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go Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (TPSP), co skłoniło Miena do wyjaśnień. 
Podkreślał on, że instytucja ta „według statutów nią rządzących nie może przyjmo-
wać i wystawiać szkiców” 17. Osobliwość ekspozycji Cieszkowskiego i Miena nie 
tylko polegała zatem na ofiarowaniu krakowskim mieszczanom możliwości zakupu 
dzieł sztuki po przystępnej cenie, ale była również związana z charakterem wysta-
wianych prac. Myliłby się jednak ten, kto przypuszcza, że pokazywano wyłącznie 
zarysy koncepcji artystycznych. Według jednego z anonsów – na czerwcowej wy-
stawie miały zostać zaprezentowane też „p a l e t y, albumy salonowe do autografów 
i wierszy, ozdobione rysunkami najlepszych naszych rysowników” 18.

Udział w tego typu przedsięwzięciu gwarantował szybkie spieniężenie prac 
artystycznych – słowami Norwida: „karteczek i złamków” 19 – które stanowiły zary-
sy pomysłów twórczych. Dla autora Vade-mecum był niemal pewną szansą na 
uzyskanie niewielkiej kwoty w stosunkowo krótkim czasie, a także na zaznaczenie 
swojej obecności w świecie artystycznym.

Warto jeszcze nadmienić, iż omawiana ekspozycja stanowiła drugą z Wystaw 
szkiców. Pierwsza, zainaugurowana 24 XII 1881, odbywała się w Hotelu Drezdeń-
skim usytuowanym przy Rynku Głównym w Krakowie (dom mieszczący się dziś 
pod numerem 47 zwany jest Kamienicą Margrabską). Prezentacja połączona z moż-
liwością kupna dzieł sztuki cieszyła się olbrzymim powodzeniem. Na łamach „Ga-
zety Krakowskiej” podano, iż w ciągu godziny po otwarciu udało się sprzedać 
szkice za sumę 300 złr [tj. złotych reńskich] 20. Niestety, w kontekście pierwszego 
pokazu nie pojawiła się w prasie informacja z listą imienną wszystkich uczestników, 
jednak sądzę, że nieśmiałą hipotezę o udziale Norwida można wysnuć, gdyż duża 
część znanych nazwisk twórców powtarza się przy okazji wydarzenia letniego. 
Z drugiej strony, w czerwcu 1882 organizatorzy zapewniali, iż w przeciwieństwie 
do poprzedniej ekspozycji, „stworzonej i otwartej naprędce” 21, tym razem wykaza-
li się większą starannością i uważnością przy wyborze prac. Ponadto deklarowali:

Pragniemy tak ze względu na publiczność, jak dla dobra artystów naszych, aby Wystawa, którą 
urządzamy, posiadała tylko takie utwory, na których talent albo sumienna praca wyryły swoje szlachet-
ne piętno. Tylko to, co posiadać będzie zalety techniczne lub myślowe, umieścimy na Wystawie, nie 
chcąc zniżać tego bezinteresownego przedsiębiorstwa naszego do poziomych sfer handlu dla handlu 22.

17 M i e n ponadto, pisząc (ibidem) o TPSP w Krakowie, dodał: „Nie szkodzimy jej zatem w niczym, 
przeciwnie, pragnęlibyśmy szczerze, aby nasza skromna ekspozycja mogła z czasem przejść pod 
jej protektorat moralny i przez to szerzej się rozwinąć i nabrać większego znaczenia i doniosłości”. 
Ta sama odezwa Miena została opublikowana także w warszawskiej „Gazecie Polskiej” (1882, nr 
120, z 1 VI á20 Vñ, s. 3).

18 Kronika bieżąca, s. 276.
19 C. N o r w i d, Różne napisy i notatki. 24: W albumie dla Teodora Jełowickiego. W: Pisma wszystkie. 

Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 7. Warsza-
wa 1973, s. 428.

20 Kronika. Wystawa szkiców. „Gazeta Krakowska” 1881, nr 82, z 25 XII, s. 3. Kwota uzyskana ze 
sprzedaży szkiców wydaje się całkiem spora. J. S ł o m k a wspominał, że jako wójt Dzikowa po-
bierał w latach 1876–1900 „pensję 30 złr. na rok”, pisarz gminny zaś otrzymywał „15 złr. rocznie” 
(Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Przedm. f. B u j a k, W. S o b i e s k i. 
Oprac. J. S ł o m k a  ámłodszyñ. Wyd. 2. Kraków 1929, s. 244, s. 243).

21 M i e n, op. cit., s. 2.
22 Ibidem.
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Z jakim oddźwiękiem spotkała się czerwcowa Wystawa szkiców, podczas której 
eksponowano prace Norwida? Okazuje się, że niemal wszystkie dzieła sztuki na 
niej zgromadzone zostały sprzedane, i już w dniu zakończenia wystawy Zygmunt 
Sarnecki, piszący pod pseudonimem Nie-Apelles, zrecenzował ją nad wyraz 
przychylnie:

Tak zatem wystawa szkiców w swej całości musi być oceniona życzliwie, zwłaszcza gdy zastanowi-
my się nad jej praktyczną doniosłością. [...] Ułatwia ona sprzedaż fraszek i drobnostek, które rzadko 
kiedy zbywać się dają, a nadto zachęca ogół lubowników sztuki do zakosztowania rozkoszy w kolekcjo-
nowaniu, będącej prawie zawsze namiętnością umysłów wykształconych, a przy tym wszystkim [...] 
budzi ze snu i przyucza ateńczyków naszych zwracać oczy na słońce 23.

W dalszej konsekwencji, prócz odkrycia interesującego faktu z życia Norwida, 
notatka przytoczona tuż na początku artykułu pozwala także na włączenie Mie- 
na w krąg korespondencyjny sztukmistrza 24. To właśnie na adres Karmelicka 151 
w Krakowie, gdzie mieszkał Mien, należało nadsyłać prace 25. Wspomnienie autora 
Vade-mecum w szeregu artystów mających swój udział w drugiej Wystawie szkiców 
w 1882 roku kryje jednakże dalsze zagadki: niewiadome pozostają wybór i liczba 
prezentowanych dzieł, szczegóły ich sprzedaży, a co też jest z tym związane – per-
sonalia nabywców. Wreszcie – czy możliwe, aby Norwid uczestniczył również w eks-
pozycji odbywającej się pół roku później? 26
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CYPRIAN NORWID’S WORKS AT THE CRACOW “WYSTAWA SZKICÓW” 
(“EXHIBITION Of SKETCHES”) IN JUNE 1882

The author of the paper describes an unknown fact from Cyprian Norwid’s life referring to the artist’s 
participation in a Cracow Wystawa szkiców (Exhibition of Sketches) that took place between June 10th 
and July 2nd, 1882, in Sukiennice (Cracow Cloth Hall). Juliusz Mien and Zygmunt Cieszkowski were 
organisers of the cyclical event. They formed a partnership that associated Polish artists to provide 
service in purchasing works of art. The paper recollects some press notes devoted to the exhibition, 
and the information of Norwid’s participation in it allows to include Mien into the corresponding circle 
of the poet-artist.

23 N i e - A p e l l e s  [Z. S a r n e c k i], Wystawa szkiców. „Gazeta Krakowska” 1882, nr 79, z 2 VII, s. 4. 
24  Warto zaznaczyć, że po pierwszej Wystawie szkiców pojawiła się w prasie informacja, jakoby „Je-

den z rodaków naszych, stale zamieszkujący w Paryżu, widząc, z jaką energią p. Juliusz Mien 
przeprowadził niełatwe zadanie, podsunął myśl temu głównemu organizatorowi wystawy, aby 
utworzył w Krakowie agencję pośredniczącą w sprzedaży utworów pędzla polskiego na rynkach 
handlu obrazami w Paryżu i Londynie” (S t. Z - i, Korespondencje Gazety Polskiej. „Gazeta Polska” 
1882, nr 13, z 6 á18ñ I, s. 2). Czyżby owym rodakiem mógł być Norwid? 

25 Zob. Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe. Kronika miejscowa i zagraniczna, s. 4.
26 W Kronice. Kurierku krakowskim (s. 4) napisano o wystawach szkiców, że „Organizatorowie tych 

interesujących ekspozycyj otworzą t r z e c i ą  w grudniu”, do czego faktycznie doszło. Sprawozda-
nie z kolejnej wystawy odnajdujemy m.in. w „Bibliotece Warszawskiej” (1883, t. 2, s. 105) – N o... 
N o... w dziale korespondencji Spod Wawelu informował: „Trzecia wystawa szkiców urządzona przez 
p. Miena przed świętami Bożego Narodzenia, była od poprzednich obfitszą, bo wzięło w niej udział 
około pięćdziesięciu wybitniejszych artystów, z których niejeden dwa, trzy i więcej przysłał obrazków”.
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NORWID W BIBLIOTECE POLSKIEJ W PARYŻU 

W roku 1993 Józef fert, prezentując swoje ówczesne rękopiśmienne odkrycia do-
tyczące Cypriana Norwida, stwierdzał: „Paryskie norwidiana to w zasadzie margi-
nes” 1. I rzeczywiście, wydaje się, że szczególnie w przypadku takich twórców jak 
właśnie Norwid wszystko już zostało odnalezione i pieczołowicie omówione. Publi-
kacja Adama Cedry z 2013 roku z powodzeniem posłuży tu jako przykład niezwy-
kłych, choć często przypadkowych, odkryć, jakich wciąż można dokonać w archi-
wach 2. W swoim artykule autor zrelacjonował mianowicie odnalezienie we francji 
aktu zgonu Norwida. Dokument odkrył mieszkający we francji Andrzej Szczerba, 
który podzielił się tą informacją oraz zdjęciem archiwalium na facebooku. Jak 
wiadomo, dotychczas najbardziej znany wśród badaczy był odpis owego aktu opu-
blikowany przez Juliusza W. Gomulickiego. W świetle takich wydarzeń tym bardziej 
zaskakuje fakt, że do dziś w zakamarkach archiwów pozostają dokumenty czeka-
jące na swojego odkrywcę. fakt ów zdumiewa jeszcze mocniej, gdy okazuje się, że 
znajdują się one w Bibliotece Polskiej w Paryżu, z którą poeta nigdy nie był silnie 
związany, ale w której wciąż opracowuje się kolejne, szerzej nieznane bloki doku-
mentów dotyczących życia polskiej emigracji.

Na przedstawione tu archiwalia natrafiono w trakcie działań w ramach projek-
tu (nr 0514/NPRH/H1a/83/2015) w Bibliotece Polskiej w Paryżu, przy opracowy-
waniu spuścizny Alojzego Władysława Strzembosza. Pod tymczasową sygnaturą 
„AWS Komisja Opieki nad Grobami Polskimi w Paryżu” pośród wielu innych doku-
mentów znajdują się także te dotyczące śmierci poety, ale też lat późniejszych. Jak 
wskazuje nazwa akcesji, teczka obejmuje archiwalia związane z działalnością Ko-
misji Opieki nad Grobami Polskimi (obecnie: Towarzystwo Opieki nad Polskimi 
Zabytkami i Grobami Historycznymi we francji), funkcjonującej nad Sekwaną od 
końca lat trzydziestych XIX wieku. Historia tej niezwykłej instytucji nierozerwalnie 
wiąże się z losem samotnych emigrantów, niemających własnych źródeł utrzymania, 
ale bardzo często weteranów polistopadowych zasłużonych dla ojczyzny, żyjących 
we francji 3. Głównym zadaniem komisji była organizacja pogrzebów oraz opieka 
nad polskimi grobami. Wiemy, że w latach pięćdziesiątych XIX wieku także Norwid 
zaangażował się w działania na rzecz instytucji, współpracując z Walentym Zwier-

1 J. f e r t, Nieznane Norwidiana w Bibliotece Polskiej w Paryżu. „Studia Norwidiana” t. 11 (1993), 
s. 125.

2 A. C e d r o, Akt zgonu Norwida – dokument nieznany. Jw., t. 31 (2013).
3  Zob. A. N i e w ę g ł o w s k i, Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi 

we Francji. Historia. Na stronie: http://www.tombeauxpolonais.eu/content/historia (data dostępu: 
22 III 2020).
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kowskim i Aleksandrem Jełowickim przy projektach pomników polskich grobów 
zbiorowych 4. Jak się później okaże, również prochy poety ostatecznie zostaną po-
wierzone opiece komisji. 

W trzech koszulkach, podpisanych: C. K. Norwid: zaświadczenie z merostwa, 
ekshumacja 1888, Cyprian Norwid exhumation cimetière d’Ivry 18 listopada/no-
vembre 1888 i Cyprian Norwid exhumation złożenie prochów cimetière du Sud 
(Montmorency) 27 novembre/listopada 1888, umieszczono kolejno: zaświadczenie 
o zgonie Norwida, z 24 V 1883, wydane przez merostwo XIII dzielnicy, rachunek za 
ekshumację na cmentarzu w Ivry, z 18 IV 1888, oraz rachunek za przeniesienie 
ciała na cmentarz w Montmorency, z 27 IX 1888. Do dokumentów dołączono tak-
że cztery rachunki: z 5 I 1889, 9 I 1891 i 4 V 1894 (za pochówek Juliusza Słowac-
kiego na cmentarzu Montmartre) oraz jeden bez daty, za lata 1885–1889, od pary-
skiego przedsiębiorcy pogrzebowego, Gasparda Jacqueta, który sprawował opiekę 
nad polskimi grobami, a także bilet na loterię artystyczną organizowaną przez 
Komisję Opieki.

Gdyby spróbować nadać pewną hierarchię ważności odnalezionym dokumen-
tom, bez wątpienia na pierwszym miejscu znalazłoby się zaświadczenie z merostwa, 
następnie dwa rachunki z cmentarzy, a na końcu kalkulacje Jacqueta. Przyjrzyjmy 
się zatem wymienionym archiwaliom dokładniej. Zaświadczenie o zgonie wydane 
przez merostwo XIII dzielnicy jest bowiem nie tylko najcenniejszym (pośród prezen-
towanych tutaj) odnalezionym dokumentem, lecz także najbardziej naruszonym 
przez czas. Dokument ten, wystawiony na standardowym druku, poświadcza, że 
23 V 1883 w domu przy ulicy Chevaleret 119 zmarł Cyprian Norwid. Potwierdza 
zarazem opłacenie podatku miejskiego i wykupienie koncesji na pochówek – doku-
ment wystawiony 24 V 1883 na „p. Zaleskiego”, a dokładniej na Michała Zaleskie-
go, bliskiego przyjaciela i towarzysza ostatnich dni poety. To o nim i o poruszających 
okolicznościach odejścia Norwida w swoich listach z 23 V i 3 VI 1883 do syna 
Aleksandra tak pisał Józef Dybowski: 

Zaczynam ten list doniesieniem Ci smutnej wiadomości, że Cyprian, który już od kilkunastu dni 
mocno na zdrowiu zapadł, wczoraj wieczorem rozstał się z tym światem. Pogrzeb jego ma być pojutrze, 
w piątek, około 11-tej z rana. W ostatnich chwilach opiekował się nim i służył mu znany Ci Michał 
Zaleski, mój towarzysz broni z 1830; na jego rękach też skonał; bez niego byłby mu nikt w tej ostatniej 
chwili nie towarzyszył. Dzień dzisiejszy i jutrzejszy Zaleski oddaje wyłącznie usługom, z których naj-
trudniejsza jest obchodzić polskich panów, aby się zdobyli na poniesienie kosztów choć skromnego, ale 
przyzwoitego pogrzebu 5.

Gdyby Zaleski nie zajął się był całym urządzeniem tego pogrzebu, nie poszedł do nieznajomych mu 
Jełowickiego i Kleczkowskiego, i wielu innych kroków nie poczynił, to Cyprian byłby pochowany, jak 
wszyscy inni weterani mieszkający w polskim Zakładzie rue de Chevaleret, w grobie zbiorowym (fosse 
comune) 6.

Listy te stanowią doskonały komentarz i objaśnienie dla dokumentu z meros- 
twa – czy może przeciwnie: to zaświadczenie potwierdza i poniekąd ilustruje słowa 

4  Zob. ibidem.
5  J. D y b o w s k i, list do A. Dybowskiego, z 23 V 1883. W: Z. T r o j a n o w i c z o w a, E. L i j e w s k a, 

Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida (przy współudz. M. P l u t y). T. 2: 1861–1883. 
Poznań 2007, s. 782.

6 J. D y b o w s k i, list do A. Dybowskiego, z 3 VI 1883. W: jw., s. 783.
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Dybowskiego o kulisach nadchodzących dni, o znaczącej roli, jaką odegrał Zale- 
ski po śmierci przyjaciela, oraz o wysiłku włożonym w przygotowanie uroczystości 
pogrzebowych. Zaświadczenie pozytywnie weryfikuje także datę śmierci odnotowa-
ną w akcie zgonu, ostatecznie zaprzeczając relacji Dybowskiego, jakoby Norwid 
zmarł 22, a nie 23 V. 

Na zamieszczonym dalej dokumencie, pośród wszystkich niezbędnych danych 
i informacji, dość enigmatycznie brzmi fraza: „Changement par substitution de 
classe”, przetłumaczona tutaj jako: „Zmienić poprzez podstawienie klasy”. W ro- 
ku 1805 Nicolas frochot, prefekt Sekwany i radca stanu, ustanowił zasadę opłaty 
pogrzebowej, w której skład wchodziła stała kwota podatku oraz prowizja pobiera-
na od najwyższych klas orszaku pogrzebowego, wskazywanych przez arystokrację 
i burżuazję 7. Z oczywistych przyczyn w dokumencie z merostwa nie wypełniono tej 
rubryki. 

Pogrzeb Norwida odbył się 25 V, według relacji Dybowskiego uczestniczyło w nim 
niewiele ponad 30 osób, głównie najbliżsi poety. Tak o pochówku na cmentarzu 
w Ivry pisała siostra Teofila Mikułowska w liście z 7 V 1883 do Michaliny Zaleskiej:

Pochowany jest [Norwid] na cmentarzu Ivry za miastem, za miastem, gdyż wszystkie inne cmen-
tarze w Paryżu pozamykane, nie wolno więcej chować nikogo na nich. Był pochowany bardzo przyzwo-
icie, gdyż umiejący ocenić Go złożyli się na pogrzeb [...] 8.

Podatek miejski / zaświadczenie o zgonie

7 W Paryżu obowiązywało 11 klas orszaku pogrzebowego, z czego 3 należały do najdroższych. W wersji 
najokazalszej zasłaniano fasadę domu rodzinnego, wnętrze zamieniano w „kaplicę”, karawan zaś 
ozdabiano piórami lub kokardami. Zob. P. T r o m p e t t e, R. H. G r i f f i t h s, L’Économie morale 
de la mort au XIXe siècle. Regards croisés sur la France et l’Angleterre. „Le Mouvement Social” 2011, 
nr 4.

8 D y b o w s k i, list do Dybowskiego, z 3 VI 1883, s. 783.
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République française
Liberté – égalité – fraternité

Ville de Paris – Mairie du XIII[éme]  9 arrondissement
No d’ordre 1591 No du registre 1491

Date du décès 23 Mai 1883
Nom du décédé Norwid Cyprian
Domicile du décédé r. de Chevaleret 119
Taxe municipale vingt francs 20
Prix de concession cinquante 50
Total 70
Changement par substitution de classe 
Recette définitive 
[...] p’acte de

Reçu de M Zaleski
la somme de soixante-dix francs
pour les causes énoncées d’autre part. 

           Paris le 24 Mai 1883
      
                     Le Préposé de comptable de la Mairie, 
                                          [...]

Republika francuska
Wolność – równość – braterstwo

Miasto Paryż – Ratusz XIII dzielnicy
Numer zamówienia 1591 Numer rejestracyjny 1491

Data śmierci 23 maja 1883
Nazwisko zmarłego Norwid Cyprian
Dom zmarłego ul. de Chevaleret 119
Podatek miejski dwadzieścia franków 20
Cena koncesji pięćdziesiąt 50
Razem 70
Zamiana poprzez podstawienie klasy 
Przepis końcowy 
[...] akt

Otrzymano od p. Zaleskiego
sumę siedemdziesięciu franków
za usługi wymienione obok. 

           Paryż 24 maja 1883

                     Księgowy Urzędu Miasta,
                                          [...]

W przywołanym już artykule fert odnotował: „dotarłem [...] do dokumentacji 
przeniesienia Norwida z cmentarza w Ivry na Montmorency” 10, w istocie jednak 
badaczowi chodzi nie tyle o dokumentację w sensie ścisłym, ile o list Bolesława 
Rubacha do Stanisława Loewenhardta – obaj byli członkami Komisji Opieki nad 
Grobami Polskimi – oraz o dwie rękopiśmienne informacje: jedną o przeniesieniu 
prochów Norwida z Ivry do Montmorency i drugą z listą dokumentów przekazanych 
Loewenhardtowi. Pod numerem czwartym owej listy znajduje się zaświadczenie 
omówione wcześniej (Reçu de la mairie du XIIIe arr[ondissemen]t). Numer trzeci 
z wykazu to z kolei Concession au cimetière. Jak podaje Zbigniew Sudolski, Zaleski 
wykupił na cmentarzu w Ivry koncesję jedynie na 5 lat, do 1888 roku 11. Gdy na 
posiedzeniu Komisji Opieki nad Grobami Władysław Mickiewicz dowiedział się 
o zbliżającym się terminie, doszło do szybkiej mobilizacji i dzięki pozyskanym fun-
duszom zorganizowano ekshumację szczątków Norwida oraz przeniesienie ich do 
zbiorowego grobu na cmentarzu w Montmorency 12. Na podstawie zachowanej ko-
respondencji możemy dziś z całą pewnością uznać, że to dzięki Michalinie Dzie-
końskiej udało się sfinalizować ekshumację i ponowny pochówek poety 13, a samą 

  9 Elementy dopisane odręcznie oznaczono w odczytaniu kursywą.
10 f e r t, op. cit., s. 134.
11 Z. S u d o l s k i, Norwid. Opowieść biograficzna. Warszawa 2003, s. 606.
12 Zob. T r o j a n o w i c z o w a, L i j e w s k a, op. cit., t. 2, s. 784.
13 Zob. ibidem.
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organizacją i sprawami formalnymi zajęli się działacze komisji. Oto fragment listu 
Rubacha do Loewenhardta z 30 VII: 

Szanowny Doktorze!
Dostałem na przeniesienie śp. Norwida 100 rs – wyraźnie: sto rubli – przeto zniesiona została 

przeszkoda materialna.
We środę przyszłą wyjeżdżam z Paryża; nie mogę się obecnie zająć tą sprawą, przeto – jeżeli Sza-

nowny Doktor sądzi za stosowne – można by Plucińskiego i Norwida przenieść w krótkim czasie 14. 

Kolejne dwa odnalezione dokumenty stanowią efekt i dowód podjętych wówczas 
działań. Są to rachunki za opłacenie podatku od ekshumacji oraz przeniesienia 
zwłok z cmentarza w Ivry (18 IV 1888) na cmentarz w Montmorency (27 IX 1888). 
W obu przypadkach przedsiębiorcą pogrzebowym, który zajmował się tą sprawą, 
był Jacquet i to na niego zostały wystawione wspomniane dokumenty. Sporządzo-
no je na standardowych urzędowych drukach, różniących się jedynie nieznacznie 
rejestrem świadczonych usług. Oba rachunki opiewają na kwoty 20 franków. Przed 
uroczystym przeniesieniem zwłok, które miało nastąpić 28 XI 1888, Komisja Opie-
ki nad Grobami rozpowszechniła następujące ogłoszenie:

We środę 28 listopada (1888), o 8-ej rano odbędzie się przeniesienie zwłok Cypriana Norwida 
z cmentarza Ivry do Montmorency, między 11-tą a 12-tą w cmentarzu Montmorency. Od rodziny i przy-
jaciół 15.

„Cmentarz polski”, „panteon polskiej emigracji”, „największa polska nekropolia 
we francji”, to najczęstsze określenia, jakie można usłyszeć, gdy mowa o cmentarzu 
Champeaux położonym w niewielkiej, malowniczej miejscowości Montmorency, 
kilkanaście kilometrów na północ od Paryża. Tam w zbiorowej mogile, obok swojego 
przyjaciela Tomasza Olizarowskiego, na kilka następnych lat spoczął Norwid. 

Rachunek z cmentarza w Ivry

14 B. R u b a c h, list do S. Loewenhardta, z 30 VII 1883. Cyt. za: f e r t, op. cit., s. 135.
15 S u d o l s k i, op. cit., s. 613.
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No d’ordre 1141                      M. Norwid
République française

Liberté, égalité, fraternité
Ville de Paris – Service de cimetières

Reçu de M. Gaspard Jacquet
la somme de vingt francs

Savoir:
Concession trentenaire 300 fr., plus 15 fr. d’enregistr., 1 fr. 80 timbre (316 fr. 80).
Concession temporaire. Renouvellement de concession temporaire (50 fr.)
Reprise de signes funéraires. Taxe d’inhumation (6 fr.)
Droit de 2e ou ultérieure inhumation (25 fr.)
[Ta]xe d’exhumation. Taxe de transport pour corps venant de l’extérieur (20 fr.)
[Pr]ix de cercueil, mixture, etc., pour le compte des Pompes funébres 

Total

_/_
_/_
_/_
_/_
_/_
20
20

[C]imetière d’Ivry, le 18.04.1888 
Le _____________ Conservateur,

[...]

Nr zamówienia 1141                                                                                                                    p. Norwid
Republika francuska

Wolność, równość, braterstwo
Miasto Paryż – Wydział Cmentarzy

Otrzymano od p. Gasparda Jacqueta
suma dwudziestu franków

Informacja:
Trzydziestoletnia koncesja 300 fr., plus 15 fr. opłata rejestr., 1 fr. 80 znaczek (316 fr. 80).
Tymczasowa koncesja. Odnowienie tymczasowej koncesji (50 fr.)
Wznowienie opłat pogrzebowych. Podatek pogrzebowy (6 fr.)
Prawo do drugiego lub kolejnego pochówku (25 fr.)
Podatek od ekshumacji. Podatek transportowy dla organów pochodzących z zewnątrz (20 fr.)
[Ce]na trumny, mieszanka itp., w imieniu domów pogrzebowych

Razem

_/_
_/_
_/_
_/_
_/_
20
20

[C]mentarz w Ivry, dnia 18.04.1888
_____________ konserwator,

[...]

Rachunek z cmentarza w Montmorency
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No d’ordre 5618 
République française

Liberté, égalité, fraternité
Ville de Paris – Service de cimetières

Reçu de M. Jacquet Exhumation Norwid
la somme de vingt francs

Savoir:

Concession perpétuelle de _____ mètre ____ cent. ou 
complément de concession conditionnelle de _____ mètre ____

_/_

Concession trentenaire (300 fr., dont 240 fr. pour la Ville et 60 fr. à l’Ass. Publ.)
Concession temporaire ou renouvellement (50 fr.)
Droit de seconde ou ultérieure inhumation (25 fr.)
Taxe de transport. 4 Taxe d’exhumation (20 fr.) 
Autres taxes (les énoncer)
Prix de cercueil, mixture, etc., pour le compte des Pompes funebrès 

_/_
_/_
_/_
20
_/_ 
_/_

Cimetière du Sud, le 27 9bre1888

Vu pour contrôle:                       Le Receveur,                          Total
Le Conservateur,                        [...]
[...]

20

Nr zamówienia 5618 
Republika francuska

Wolność, równość, braterstwo
Miasto Paryż – Wydział Cmentarzy

Otrzymano od p. Jacqueta ekshumacja Norwida
suma dwudziestu franków

Informacja: 

Wieczysta koncesja _____ metr ____ cm gdzie 
dodatkowa koncesja warunkowa _____ metr ____

_/_

Trzydziestoletnia koncesja (300 fr., z czego 240 fr. dla miasta i 60 fr. dla pomocy publicznej)
Tymczasowa koncesja lub odnowienie (50 fr.)
Prawo do drugiego lub kolejnego pochówku (25 fr.)
Podatek transportowy. 4 Podatek od ekshumacji (20 fr.)
Inne podatki (stwierdzone)
Cena trumny, mieszanka itp., w imieniu domów pogrzebowych

_/_
_/_
_/_
20
_/_
_/_

Cmentarz Południowy, dnia 27 listopada 1888

Skontrolowano:                          Odbiorca,                              Razem
Konserwator,                              [...]
[...]

20

Jednym z drugoplanowych bohaterów tej opowieści, choć mimowolnym i nie-
zamierzonym, staje się Gaspard Jacquet, paryski przedsiębiorca pogrzebowy, 
który – jak można sądzić z prawie wszystkich zachowanych i prezentowanych tu 
dokumentów – współpracował z Komisją Opieki nad Grobami na stałe. Jego zakład 
mieścił się u wylotu bulwaru Edgara Quineta pod numerem 54, w sąsiedztwie 
największej paryskiej nekropolii – cmentarza Montparnasse. Choć dziś po przed-
siębiorstwie samego Jacqueta nie ma śladu, to w sąsiedztwie słynnej nekropolii 
wciąż funkcjonują zakłady pogrzebowe i kamieniarskie. W odniesieniu do wie- 
ku XIX we francji możemy mówić o powstaniu i rozwoju prawdziwego przemysłu 

4/5es à la Ville
1/5e à l’Assistance  
    publique
Enregistrem. et Timbre 













4/5 w mieście
1/5 pomocy  
    publicznej 
Rejestr. i znaczki 
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pogrzebowego, w którym znaczącą rolę odgrywa właśnie przedsiębiorca pogrzebowy. 
Uważne przestudiowanie czterech kolejnych odnalezionych dokumentów bardzo 
dobrze pokazuje, jak szeroki zakres usług oferowano i wykonywano w owym czasie. 

Wszystkie rachunki wystawiono na drukach firmy Jacqueta, wymiarami zbli-
żonych do formatu A4. Pierwszy z dokumentów, bez daty oraz nazwiska, dotyczy 
usług świadczonych w latach 1887–1889, w tym też dla Norwida. Obcą ręką nad 
pierwszą pozycją dodano: „Pour M. Rettel”. Najprawdopodobniej chodzi o Leonarda 
Rettla (1811–1885), pisarza i tłumacza, działacza emigracyjnego 16, także mieszkań-
ca paryskiego Zakładu św. Kazimierza. Można zatem założyć, że rachunek faktycz-
nie powinien odnosić się do usług pogrzebowych wykonanych również w związku 
z pochówkiem pisarza w 1885 roku. Kolejne pozycje na rachunku dotyczą pogrzebów 
Ignacego Czernika (1803–1887), Euzebiusza Rydzewskiego (1841–1882, na rachun-
ku data ponownego pochówku: 1887) i Kazimierza Gregorowicza (1833–1889). 
Przedostatnią pozycję, pod datą 2 X 1888, zajmuje Norwid. 

Rachunek od przedsiębiorcy pogrzebowego, Gasparda Jacqueta, bez daty

16 B. K o n a r s k a, Leonard Rettel. Hasło w: Internetowy polski słownik biograficzny. Na stronie: 
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/leonard-rettel (data dostępu: 25 III 2020).
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Duplicata 
CIMETIÈRE DU SUD, DIT DU MONTPARNASSE

Boulevard Edgar Quinet, 54
GASPARD JACQUET

Marbrier, Entrepreneur de Monuments funèbres
CONSTRUCTION DE CAVEAU, MONUMENTS, GRILLES EN fER

Croix et entourages, plantations à garantie, abonnement à l’année
(Tout année commencée se paie en entier)

Doit M. .......................................................................................................
Paris, le ......................... 18......

Pour M. Rettel

prix sommes
15 7te 1887 Pour M. Ignace Czernik

Ouverture et fermeture du caveau
Un dallage
Avoir payé la taxe
Gravure des lettres

  30,
  24
  29
  29
  10

25

29

  84+ 29
21 9bre 1887 Pour M. Eusèbe Rydzewski

Ouverture et fermeture [du caveau]
Un dallage
Avoir payé l’exhumation
Avoir payé la taxe
Avoir payé le corbillard
Avoir démonté la tombe
Courses et timbres

  24
  29
  20
  29
  19

  20

29
29
10

129, + 60
le 2 Xhe 1888 Pour M. Norwid Cyprian

Total 170+

le 27 fév. 1889 Pour M. Gregorowicz   53

Duplikat 
CMENTARZ POŁUDNIOWY, ZNANY JAKO MONTPARNASSE 

Bulwar Edgara Quineta 54
GASPARD JACQUET

Marmurarz, przedsiębiorca pomników pogrzebowych
KONSTRUKCJA PIWNIC, POMNIKI, SIATKI ŻELAZNE

Krzyże i otoczenie, plantacje gwarantowane, roczny abonament
(Za każdy zamówiony rok płaci się w całości)

Należność p. .......................................................................................................
Paryż, dnia ......................... 18......

Dla p. Rettla

cena suma
15.07 1887 Dla p. Ignacego Czernika

Otwarcie i zamknięcie grobowca
Kostka brukowa
Opłacenie podatku
Grawerowanie liter

  30,
  24
  29
  29
  10

25

29

  84+ 29
21.11 1887 Dla p. Euzebiusza Rydzewskiego

Otwarcie i zamknięcie [grobowca]
Kostka brukowa
Opłacenie ekshumacji
Opłacenie podatku

 24
 29
 20
 29

29
29

Caveau
Provisoire

pour
recevoir

les Corps

Spécialité
de

Granit
–

Gravure
de Lettres

Tymczasowy
grobowiec

na przyjęcie 
ciała

Specjalizacja
w granicie

–
Grawero- 

wanie
liter
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Opłacenie karawanu
Rozbiórka grobu
Kursy i znaczki

  19

  20

10

129, + 60
dnia 2.10 1888 Dla p. Norwida Cypriana

Razem 170+

dnia 27 lutego 1889 Dla p. Gregorowicza   53

Drugi z omawianych rachunków został wystawiony 5 I 1889 na nazwisko 
wspominanego już Loewenhardta, polskiego lekarza i powstańca styczniowego, ale 
także znanego w kręgach emigracji w Paryżu działacza Komisji Opieki nad Groba-
mi, zamieszkałego – według dokumentu – przy ulicy Montparnasse 44, czyli nie-
wiele ponad 200 m od zakładu Jacqueta. Rachunek dotyczy jedynie ekshumacji 
i przeniesienia zwłok Norwida z Ivry do Montmorency i zawiera dokładne wyliczenie 
wraz ze stawkami każdej podjętej i wykonanej usługi. Trzeci z kolei to duplikat, 
z 9 I 1891, podsumowujący niejako wydatki poniesione i jeszcze nieopłacone przez 
Komisję w ciągu kilku lat. Oprócz nazwiska Norwida znajdziemy tam także – poza 
nowymi – po raz kolejny Czernika, Rydzewskiego czy Gregorowicza. 

Rachunek od przedsiębiorcy pogrzebowego, Gasparda Jacqueta, z 5 I 1889 
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CIMETIÈRE DU SUD, DIT DU MONTPARNASSE
Boulevard Edgar Quinet, 54

GASPARD JACQUET
Marbrier, Entrepreneur de Monuments funèbres

CONSTRUCTION DE CAVEAU, MONUMENTS, GRILLES EN fER
Croix et entourages, plantations à garantie, abonnement à l’année

(Tout année commencée se paie en entier)

Doit Monsieur Loewenhard 44 Rue du Montparnasse pour M. Norwid Cyprien
Paris, le 5 Janvier 1889

prix sommes
Avoir été à Montmorency avoir été á Ivry
démonté la tombe fait les demandes courses 
et papiers timbrés
Avoir payé l’exhumation
Avoir donné le pourboire à Ivry
Avoir transporté le corps à Montmorency
Ouverture du caveau
Fermeture du caveau
un dallage pour le corps
avoir payé le cerceuil avec les frettes
avoir payé le commissaire à Montmorency
avoir payé le pretre
avoir payé le fossoyeurs
avoir donné le pourboire aux hommes  
à Montmorency 

25
20

3
29
10
10
29
20
10
10
10

4

29

29

Total 172 90
2 50

17" "
 Pour acquit

14 Janvier 1889 Gaspard Jacquet

CMENTARZ POŁUDNIOWY, ZNANY JAKO MONTPARNASSE 
bulwar Edgara Quineta 54

GASPARD JACQUET
Marmurarz, przedsiębiorca pomników pogrzebowych
KONSTRUKCJA PIWNIC, POMNIKI, SIATKI ŻELAZNE

Krzyże i otoczenie, plantacje gwarantowane, roczny abonament
(Za każdy zamówiony rok płaci się w całości)

Należność pana Loewenhardta, ulica Montparnasse 44, dla p. Norwida Cypriana
Paryż, dnia 5 stycznia 1889

cena suma
Przejazd z Montmorency do Ivry
zdemontowanie grobowca, złożenie próśb o zakupy 
i opieczętowane papiery
Opłacenie ekshumacji
Napiwek w Ivry
Przetransportowanie ciała do Montmorency
Otwarcie grobowca
Zamknięcie grobowca
zamurowanie ciała

25
20

3
29
10
10
29

29

Caveau
Provisoire

pour
recevoir

les Corps

Spécialité
de

Granit
–

Gravure
de Lettres

Tymczasowy
grobowiec

na przyjęcie 
ciała

Specjalizacja
w granicie

–
Grawero- 

wanie
liter
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opłacenie trumny z okuciami
opłacenie komisarza Montmorency
opłacenie księdza
opłacenie grabarzy
napiwek dla mężczyzn 
z Montmorency

20
10
10
10

4

29

Razem 172 90
2 50

 17" "
Zapłacono

14 stycznia 1889 Gaspard Jacquet

Rachunek od przedsiębiorcy pogrzebowego,  
Gasparda Jacqueta, z 9 I 1891
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Paris, le 9 Janvier 1891
      Duplicata

Boulevard Edgar-Quinet, 54
GASPARD JACQUET

Marbier
Entrepreneur de Monuments funèbres

CAVEAU 
pour le Dépôt Provisoire des Corps

CONSTRUCTIONS 
en Marbre, en Granit et en Pierre

ARBUSTES – PLANTATIONS
Entretien de Tombes à l’année

ENSEIGNES 
en Marbre et en Pierre

EXPÉDITIONS ET EXÉCUTION
DE TRAVAUX

en Province et à l’Étranger

NOTA. – Le dépôt provisoire des corps dans mon 
caveau est gratuit le premier mois qui suit l’inhu-

mation, et pendant la durée des travaux, 
lorsqu’ils sont exécutés par moi. En cas 
de non-exécution des travaux par ma 

Maison, la location de Caveau 
court du jour de l’inhumation.

1o  Pour M. Czernik ouverture  
reçu 84 f. le 28 septembre 1887

2o  Pour M. Rydzewski ouverture  
reçu 129 f. le 6 janvier 1888

3o  Pour M. Stawiarski ouverture  
reçu 48 f. le 9 avril 1889

4o  Pour M. Norwid ouverture  
transport de Montmorency  
reçu 172 f. le 19 janvier 1889

5o  Pour M. Plucinski ouverture  
transport reçu 120 f. le 9 avril 1889

6o  Pour M. Gregorovitz ouverture  
reçu 53 f. le 17 mars 1889

7o  Pour M. Malinowski ouverture  
celle-ci n’est pas payée  
il est dû 49 f.

Paryż, 9 stycznia 1891
 Duplikat

Bulwar Edgara Quineta 54
GASPARD JACQUET

Marmurarz
Przedsiębiorca pomników pogrzebowych

GROBOWIEC 
na tymczasowe przechowanie ciał

KONSTRUKCJE 
w marmurze, granicie i kamieniu

KRZEWY – PLANTACJE
Coroczna konserwacja grobowców

SZYLDY
w marmurze i kamieniu

EKSPEDYCJA I WYKONANIE PRAC
na prowincji i za granicą

NOTA. – Tymczasowy depozyt ciał w moim  
grobowcu jest bezpłatny przez pierwszy  
miesiąc po pogrzebie i przez czas pracy, 
kiedy są one wykonywane przeze mnie. 

W przypadku niewykonywania prac przez mój 
Dom wynajem piwnicy rozpoczyna się 

w dniu pochówku.

1.  Dla p. Czernika otwarcie,  
otrzymano 84 f. dnia 28 września 1887

2.  Dla p. Rydzewskiego otwarcie, 
otrzymano 129 f. dnia 6 stycznia 1888

3.  Dla p. Stawiarskiego otwarcie, 
otrzymano 48 f. dnia 9 kwietnia 1889

4.  Dla p. Norwida otwarcie,  
transport do Montmorency, 
otrzymano 172 f. dnia 19 stycznia 1889

5.  Dla p. Plucińskiego otwarcie,  
transport, otrzymano 120 f. dnia 9 kwietnia 1889

6.  Dla p. Gregorowicza otwarcie,  
otrzymano 53 f. dnia 17 marca 1889

7.  Dla p. Malinowskiego otwarcie,  
nie opłacono,  
należy zapłacić 49 f.
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Ostatnie z prezentowanych archiwaliów to także rachunek z przedsiębiorstwa 
Jacqueta, nie dotyczy on jednak pochówku Norwida, ale Juliusza Słowackiego. 
Dokument został wystawiony w listopadzie 1894 na nazwisko Loewenhardta za 
usługi renowacyjne wykonane 4 maja. Wydaje się, że historia nagrobka Słowackie-
go, wzniesionego dzięki staraniom jego matki, jest powszechnie znana. Początkowy 
projekt miał stworzyć zaprzyjaźniony z poetą rzeźbiarz Charles Petiniaud, ostatecz-
nie skromny pomnik został ozdobiony medalionem wykonanym przez Władysława 
Oleszczyńskiego, jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy okresu romanty-
zmu 17. Znajdujący się obecnie na nagrobku medalion jest kopią z 1894 roku, 
prawdopodobnie wymieniono go właśnie podczas renowacji przeprowadzonej przez 
Jacqueta. 

Rachunek od przedsiębiorcy pogrzebowego, Gasparda Jacqueta,  
z listopada 1894 

17 Zob. A. P i e ń k o s, Paryż, nagrobek Juliusza Słowackiego (Paris, tombeau de Jules Slowacki). Na 
stronie: http://www.polonika.gov.pl/pages/pl/polonik.php?id=41&name=paryz-nagrobek-juliusza-
-slowackiego (data dostępu: 27 III 2020).
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Tymczasowy
grobowiec

na przyjęcie 
ciała

Specjalizacja
w granicie

–
Grawero- 

wanie
liter

CIMETIÈRE DE SUD, DIT DU MONTPARNASSE
Boulevard Edgar Quinet, 54

GASPARD JACQUET
Marbrier, Entrepreneur de Monuments funèbres

CONSTRUCTION DE CAVEAU, MONUMENTS, GRILLES EN fER
Croix et entourages, plantations à garantie, abonnement à l’année

(Tout année commencée se paie en entier)

Monsieur Loewenhard......................... Doit
Paris, le Novembre 1894

4 Mai 1894 Pour la sépulture Jules Slowacki 
au cimetière du Nord

Mise à neuf et réparation de la 
dite sépulture
Fourniture, pose et taille des caniveaux
La taille des pentes
La gravure des Lettres

180
100

10
17 50

Total 307 50

Pour acquit
P. M. G. Jacquet

[...] Ruchery

CMENTARZ POŁUDNIOWY, ZNANY JAKO MONTPARNASSE
Bulwar Edgara Quineta 54

GASPARD JACQUET
Marmurarz, przedsiębiorca pomników pogrzebowych
KONSTRUKCJA PIWNIC, POMNIKI, SIATKI ŻELAZNE

Krzyże i otoczenie, gwarantowane plantacje, roczny abonament
(Za każdy zamówiony rok płaci się w całości)

Pana Loewenhardta......................... Należność

Paryż, listopad 1894

4 maja 1894 Za złożenie do grobu Juliusza Słowackiego 
na Cmentarzu Północnym

Remont i naprawa 
rzeczonego grobu
Dostawa, instalacja i dopasowanie rynien
Dopasowanie spadków
Grawerowanie liter

180
100

10
17 50

Razem 307 50

Zapłacono
P. M. G. Jacquet

[...] Ruchery

Zbiór paryskich norwidianów „rozpoczyna” dokument z 1883 roku, „kończy” 
zaś rachunek z 1891 roku. Od tego czasu upłynie jeszcze 5 lat, zanim Gomulicki 
ogłosi w krakowskim „Przeglądzie Literackim”, iż pracuje nad monografią poświę-
coną poecie, i minie kolejny rok, zanim Zenon Przesmycki odkryje Norwida. O Sło-
wackim nigdy nie zapomniano, choć i jego twórczość dopiero na przełomie XIX  
i XX wieku doczekała się uznania. W roku 1927 jego prochy zostały uroczyście 

Caveau
Provisoire

pour
recevoir

les Corps

Spécialité
de

Granit
–

Gravure
de Lettres

STARSZY Następca
TEGO ZAKŁADU

Ulica Campagne-Première 35
i bulwar Raspail 243

PRÉVOT Successeur
MÈME MAISON

Rue Campagne-Première, 35
et Boulevard Raspail, 243

STARSZY Następca
TEGO ZAKŁADU

Ulica Campagne-Première 35
i bulwar Raspail 243

PRÉVOT Successeur
MÈME MAISON

Rue Campagne-Première, 35
et Boulevard Raspail, 243
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złożone na Wawelu, ziemia z grobu Norwida dopiero w 2001 roku trafiła do krypty 
poetów. 

Prezentację zbioru archiwaliów rozpoczęto od przywołania historii Komisji 
Opieki nad Grobami, instytucji, która niezmiennie od niemal 180 lat opiekuje się 
polskimi miejscami pochówku w Paryżu. Aby zatem domknąć ramę kompozycyjną, 
przedstawiamy ostatnie znalezisko: bilet na loterię – jeden z licznych sposobów 
pozyskiwania środków na renowację grobów i organizację pogrzebów emigrantów.

Bilet na Loterię Artystyczną Komisji Grobów Polskich

A b s t r a c t

MAGDALENA ABRAMCZYK Institute of Literary Research of the Polish Academy  
of Sciences, Warsaw 

ORCID: 0000-0002-0213-1317

NORWID IN THE POLISH LIBRARY IN PARIS

The paper discusses the documents found while completing the tasks within the framework of a research 
project (no. 0514/NPRH/H1a/83/2015) in Alojzy Władysław Strzembosz’s output preparation in the 
Polish Library in Paris. The documents refer to Cyprian Norwid’s death and the issues linked to his 
funeral and exhumation. They include, inter alia, the poet’s death certificate dated May 24th, 1883, 
issued by the 13th arrondissement’s Mayor’s office, the Ivry Cemetery’s exhumation bill issued April 
18th, 1888, and a bill for transferring his corpse to the Montmorency Cemetery, dated September 27th, 
1888. Among the discovered archive papers one also finds those that pertain to the activities of the 
Komisja Opieki nad Grobami Polskimi (Society for the Protection of Polish Graves) (now Towarzystwo 
Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we francji áSociety for the Protection of Pol-
ish Monuments and Historical Graves in franceñ) that started in france towards the end of 1830s. The 
article discusses and describes the discoveries, as well as their significance for the present day knowl-
edge in the poet’s posthumous fortune and for the activities of the Polish émigrés in Paris for the pro-
tection of Polish graves. 
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DWA NOWO ODNALEZIONE TRETERIANA

Spuścizna rękopiśmienna Tomasza Tretera (1547–1610), pisarza, rytownika, se-
kretarza na dworze kardynała Stanisława Hozjusza, nadal nie jest całościowo 
opracowana. Dotychczas znana już badaczom korespondencja kanonika warmiń-
skiego wciąż pozostaje w rękopisach, czekając na podobne opracowanie edytorsko-
-wydawnicze jak w wypadku zbioru listów Stanisława Reszki, towarzysza Tretera 
na dworze Hozjusza. Udało mi się zidentyfikować kolejny autograf Tretera, a mia-
nowicie brudnopis ze szkicami emblematów przechowywany obecnie w Biblioteca 
Civica Angelo Mai w Bergamo (rkps MM 378). Wedle datacji odnotowanej przez 
Tretera wewnątrz kodeksu wpisy powstawały między 20 VI 1569 a 2 III 1575. Au-
tograf zawiera nieznane dotąd emblematy Tretera oraz pierwopis dzieła Symbolica 
vitae Christi meditatio (wyd. Brunsbergae, Georg[ii] Schönfels, 1612). Omówienie 
manuskryptu, a także transkrypcja i tłumaczenie 25 emblematów Tretera (w prze-
kładzie Anny Treter) nieuwzględnionych w braniewskiej edycji ukaże się niebawem 
na łamach „Terminusa” (t. 23 á2021ñ, z. 3 á60ñ).

Kolejnym treterianum, które udało się zidentyfikować, są iluminacje w anoni-
mowym Graduale de sanctis (z drugiej połowy XVII w.), przechowywanym w Biblio-
tece Karmelitów na Piasku w Krakowie (BKKr, rkps perg. 5). Kodeks stanowi 
ewenement na skalę europejską ze względu na występowanie 31 inicjałów o struk-
turze emblematycznej towarzyszących zapisom nutowym, z którymi elementy 
słowno-obrazowe wchodzą w interakcję, tworząc multimedialne konstrukcje. Aż 22 
z 31 emblematycznych inicjałów wzorowane są na emblematach z druku Symboli-
ca vitae Christi meditatio. W ozdobne inicjały zostały wmalowane ikony emblematów, 
a także wpisane, towarzyszące im w druku, inskrypcje. Obecnie przygotowuję wraz 
z dr. Markiem Bebakiem (Uniwersytet Jagielloński) monograficzne opracowanie 
zabytku, które ukaże go zarówno na tle tradycji emblematów muzycznych, jak 
i w kontekście potrydenckiego repertuaru chorałowego.

Kwerendy, które umożliwiły identyfikację wspomnianych rękopisów, odbyłam 
w ramach projektu Emblematy medytacyjne w Rzeczpospolitej od XVI do XVIII wie-
ku: źródła, realizacje i cele, finansowanego przez NCN (Preludium, 2018/31/N/
HS2/01187). 




