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Czytelnicy i komentatorzy Quidama Mwiadomi sQ zarówno uroków, jak 

i trudnoMci tego poematu epickiego. Stawia on problemy, których po dziM 

dzieY nie udaZo si[ zadowalajQco rozwiQza\. W Quidamie, poza wieloma 

innymi sprawami, frapuje przeksztaZcenie narracji w sztuk[ korespondencji, 

asocjacji i kontrastów mi[dzy sQsiadujQcymi ze sobQ czy oddalonymi od 

siebie epizodami, osobami i partiami tekstowymi, w poZQczeniu z wielorakQ 

grQ mniej czy bardziej ukrytych sensów i znaczeY alegorycznych (o których 

dokZadniej w cz[Mci Symbolizmy i obrazy). Sztuka ta przypomina muzyk[, 

ale te` malarskie efekty odbi\ lustrzanych i groteskowo rzucanych cieni. 

Rozumie si[, `e poeta nawiQzuje tym do tradycji i konwencji epiki wier-

szowanej romantyzmu polskiego i europejskiego, ale jasne jest te`, `e 

znacznie je przekracza i transformuje. 
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SPOSOBY TRAKTOWANIA CZASU 

 

ALEGOREZA CZASU 

Transformacja narracji odbywa siE m.in. dziEki wspóKdziaKaniu elemen-
tów gatunków tak róRnych, jak nowela, Uwiecka powieUV, ukryta w „przy-
powieUci”, czyli „para-powieUci”, parabola o rodowodzie ewangelicznym 
oraz epopeja heroiczna. WspóKdziaKanie to stwarza powaRne problemy her-
meneutyczne. Jeden z nich to specyficzne dla kaRdego z wymienionych ga-
tunków traktowanie czasu, inny to skomplikowana alegoreza, obejmujZca 
w zasadzie wszystkie waRniejsze zdarzenia i osoby przedstawione. Wyposa-
Renie czasu róRnymi sensami zinterpretowaV moRna jako norwidowskZ „ale-
gorezE czasu”, której dopeKnia i którZ konkretyzuje alegoreza wielu osób, 
miejsc i zdarze[ utworu. Wyra\ne zabarwienie alegoryczne poematu przy-
czynia siE notabene do stylistycznego kolorytu historycznego, gdyR drugi 
wiek, o którym opowiada poemat, jest okresem rozkwitu typologicznej ale-
gorezy w piUmiennictwie wczesnochrzeUcija[skim, która obejmuje takRe 
koncepcjE poczwórnego sensu Pisma ]wiEtego1. Konkretny teren, zdarzenie, 
osoba lub koncepcja myUlowa z fikcyjnego Uwiata utworu majZ w zasadzie 
(a) swoje miejsce „realnie historyczne” w fikcjonalnie zaprojektowanym 
okresie cesarza Adriana, ale przy tym odsyKajZ czEsto (b) do przeszKoUci siE-
gajZcej duRo wczeUniejszych okresów, majZcej ksztaKt albo rodzinnej i gru-
powej UwiadomoUci historycznej, albo jakiegoU nieuUwiadomionego znaku 
tej przeszKoUci. Nierzadko wskazujZ poza tym „typologicznie” (c) na zjawi-
sko inne, jeszcze wczeUniejsze i naleRZce do innego krEgu kulturowego. Pod-
dawane sZ (d) ponadczasowemu uogólnieniu, ewentualnie splecionemu 
z boskim planem zbawienia. Implicytnie sZ ustosunkowane (e) do przyszKego 
zwyciEstwa chrzeUcija[stwa jako religii pa[stwowej za Konstantyna Wiel-
 

1 WaRnymi pracami na temat poczwórnego sensu Pisma Uw. i typologii biblijnej sZ: H. de 
L u b a c. Exégèse médiévale: les quatres sens de l’Ecriture. Paris: Aubier 1959-1964 s. 187-198 
– dla naszych kwestii szczególnie t. 1; N. F r y e. The great code: the Bible and literature. 
Toronto: University of Toronto Press 2006; T e n R e. Biblical and classical myths: the mythologi-

cal framework of Western culture. Toronto: University of Toronto Press 2004; Typolo-

gie: internationale Beiträge zur Poetik. Hg. V. Bohn. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1988. HasKo 
Schriftsinn, mehrfacher w Historisches Wörterbuch der Philosophie (Bd. 8: R-Sc. Hg. J. Ritter, 
K. Gründer. Basel: Schwabe 1992 kol. 1443) podaje przykKad Johannesa Cassianusa – Jeruzalem 
jest miastem historycznym w sensie „literalnym”, KoUcioKem Chrystusa w sensie „alegorycz-
nym”, obrazem duszy ludzkiej w sensie „tropologicznym”, a prefiguracjZ Jerozolimy niebia[skiej 
w sensie „anagogicznym”. 
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kiego, ale wskazuj@ dobitniej teE (f) na jeszcze póLniejsze odejMcie od chrze-
McijaQstwa w dobie cywilizacji nowoczesnej oraz czasami takEe (g) na spe-
cyficzn@ sytuacjT Polski XIX-wiecznej.  

Mniej wiTcej tak pojmowana strona alegoryczna Quidama traci schema-
tycznoMX podanego przegl@du, jeMli uwzglTdnimy dwie sprawy. Alegoreza 
moEe byX narzTdziem, ale teE przedmiotem sYawetnej norwidowskiej ironii. 
Funkcjonuje w dodatku jako czTMX skYadowa wymienionej sztuki tworzenia 
gTstej sieci powi@zaQ asocjacyjnych i korespondencji miTdzy fragmentami 
tekstu, sytuacjami i osobami epopei. WpYywa oczywiMcie teE na strukturT 
narracyjn@ caYoMci utworu. W zwi@zku z tym przypomnT o bardzo wybitnej 
i skomplikowanej roli autorskiego podmiotu epickiego w Quidamie. Prezen-
tuje on siebie i swoj@ teraLniejszoMX XIX-wieczn@ na uboczu opowiadania 
o „zrujnowanych” czasach rzymskich i o bohaterze, którego w pewnym 
sensie traktuje jako alter ego. Nie wiadomo, w jakiej mierze panuje nad caY@ 
t@ konstrukcj@ rozwichrzonego czasu oraz aparatu alegorycznego, czy jest jej 
wYadczym „gospodarzem”, czy tylko jej nieco podrzTdnym „operatorem” 
w sensie „inwalidy intencji”2. 
 

RÓ_NE CZASY NOWELI, POWIEbCI, EPOPEI 

O symbolicznym wymiarze czasu przedstawionego w poemacie informuje 
list dedykacyjny Norwida do KrasiQskiego: 

Cywilizacja, wedYug wszelkiego podobieQstwa, do dziM jeszcze podobna jest do 
tego koMcioYa, który za Kapitolem tyle razy przy ksiTEyca Mwietle ogl@daYeM – do 
tego koMcioYa, co w kwadracie kolumn Mwi@tyni staroEytnej, jako goY@b w roz-
Yamanej klatce, przestawa, tak iE, mszy MwiTtej id@c sYuchaX, przechodzi siT 
owdzie przez Jowiszowy przysionek.  

(PWsz III s. 80) 

Nie uYatwia nam to jednak zrozumienia, w jakim porz@dku czy nieporz@dku 
czasowym prezentuj@ siT ostatnie dni w Eyciu Aleksandra z Epiru, Jazona 
i Zofii z Knidos. Moj@ tez@ jest, Ee w koQcu mamy zrozumieX, iE informacje 
poematu na temat chronologicznego nastTpstwa zdarzeQ podawane s@ ze 
Mwiadomym celem wywoYania wraEenia niespójnoMci. MiTdzy innymi miesza 
Norwid trzy sprzeczne narracyjne konwencje traktowania czasu: konwencjT 
noweli, powieMci i epopei. W tych trzech gatunkach rozpoznajemy notabene 
 

2
 SamookreMlenie autora w tekMcie: C. N o r w i d. Jasno78 i ciemno78. PWsz VI s. 598-601. 
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trzy historiozoficzne poj;cia z pó>niejszego traktatu Norwida Milczenie: 
anegdota, proza historyczna, epopeja. Nowela z reguIy koncentruje zdarze-
nia na nieprzerwanym nast;pstwie paru dni; tak teM post;puje klasyczny 
dramat. Natomiast wielka powieNO spoIeczna czy historyczna wspóIczesnego 
Norwidowi realizmu dobiera na przykIad po jednym dniu z kolejnych faz 
kilkuletniego okresu opowiadanego celem dokIadniejszej charakterystyki 
i bardziej intensywnego opowiadania – a w odst;pach poNrednich daje prze-
glRdy o dIugofalowym przebiegu czasu mi;dzy owymi dniami. Epopeja 
natomiast ciRgle roztapia chronologi; opowiadanych czynów w wielkim 
koIowrocie czasu, w czasie wschodów i zachodów sIoSca i ksi;Myca.  
 Quidam zwiRzany jest ze wszystkimi trzema gatunkami. TRcznoNO z no-
welR jest doNO intensywna, ale teM jawnie ironiczna; dotyczy z jednej strony 
prywatnej intrygi wokóI kilku osób kolonii greckoj;zycznej (obejmujRcej 
takMe Vyda Jazona), a z drugiej strony konspiracji Jazona. IstniejR w Qui-
damie aM dwa nowelistyczne przedmioty-symbole – „sokoIy” wedIug sIynnej 
teorii Paula Heysego3. Jeden to zwitek r;kopisu Aleksandra, który przez 
omyIk; dostaI si; do koszyka Zofii i spowoduje chorob; miIosnR poetessy, 
a chwilami nawet wyst;puje jako wIasny gIos; daje to chociaMby zarys pew-
nej noweli o r;kopisie i o ostatnich dniach syna Aleksandra i poetessy Zofii. 
Ironiczny charakter tej „noweli w przypowieNci” bierze si; notabene z jej 
motywu podwójnego trójkRta miIosnego, groteskowo splecionego z wRtkiem 
Nwiadków wiary i entuzjazmu Aleksandra wobec chrzeNcijan. Drugi przed-
miot-symbol to fontanna, która w róMnym oNwietleniu towarzyszy zdarze-
niom w domu Jazona, przy czym akurat niektóre z tych zdarzeS, zwiRzane 
z intrygR konspiracyjnR, skIadajR si; jakby na zarys innej noweli – o ostat-
nich rzymskich dniach starego Jazona4.  
 Kontakty „przy-powieNci” z powieNciR sR natury polemicznej, co zakIada, 
paradoksalnie, takMe pewne niejawne pokrewieSstwo. Ukryty skIadnik powie-
Nciowy polega na parodystycznej wielowRtkowoNci poematu, na przeplataniu 
podwójnego trójkRta erotycznego z konspiracjR Jazona tudzieM z wielkim 
przeMyciem Aleksandra, jakim jest jego obserwacja rozprawy publicznej 
z chrzeNcijanami, i to wszystko na tle „wielkiej” historii Rzymu hadriaSskiego 
 

3 P. H e y s e. Einleitung. W: Deutscher Novellenschatz. Bd. 1. Hg. P. Heyse, H. Kurz, Mün-
chen: Rudolf Oldenbourg [1871] s. V-XXII [on-line:] http://reader.digitale-sammlungen.de/de/ 
fs1/object/goToPage/bsb11015131.html?pageNo=17. Inne „sokoIy” w nowelach Norwida to przed-
miot tytuIowy Bransoletki, rze>ba w Ad leones, biaIy papier w Tajemnicy Lorda Singelwortha. 

4 Kraszewski mógIby daO odpowiednim nowelom takie tytuIy jak „R;kopis, czyli ostatnie dni 
Aleksandra i Zofii” oraz „Fontanna, albo spotkania w domu rzymskiego rabbina”. 



PODAWANIE AKCJI I TRAKTOWANIE CZASU W QUIDAMIE 93 

i powstania ;ydowskiego. Przy tym najskuteczniej popierajH niejawny skIad-

nik powieKciowy poematu elementy o znacznie dIu;szym trwaniu czasowym, 

które rozrywajH spójnoKO nastPpstwa szeKciu czy siedmiu dni „nowelistycz-

nych”. Bardziej jawny jest skIadnik epopeiczny5 poematu, który polega na 

rzadkich, ale widocznych formuIach epickich, na opowieKci goKcia z Palestyny 

o heroicznych czynach Barchoba w walce z Rzymianami (XXV 66-90) oraz na 

kilku wtrPtach czasu kosmologicznego w monologu narratora-autora i w Kwia-

domoKci Aleksandra. Godziny i dni akcji osadzonej w codziennoKci II-wiecz-

nej uzyskujH dziPki temu skIadnikowi pewne dziwne uwznioKlenie, a zwIa-

szcza te; osIabienie ich wiPzi z sztywnH chronologiH kalendarzowH.  

 WspóIdziaIanie jednak tych ró;norodnych skIadników nie doprowadza do 

przejrzystego, staIego nowego porzHdku, tylko do ciHgIego przerywania czy 

nawet obalania zarysowujHcych siP przejawów hierarchii tego, co wa;ne, 

i tego, co niewa;ne; tego, co przedtem, i tego, co potem. O niekonsekwencji 

i sprzecznoKciach w narracyjnych informacjach o chronologii akcji powiemy 

bardziej szczegóIowo w odrPbnym paragrafie niniejszego tekstu.  

 

 IRONIA NARRACYJNA 

 Jeden ze Krodków sIu;Hcych do uzyskania ciHgIego antyhierarchicznego 

ruchu miPdzy materiaIami zdarzeniowymi to rozkawaIkowanie akcji jednej 

z „noweli” i przemieszanie jej fragmentów z uIamkami drugiej czy trzeciej. 

Doprowadza to z jednej strony do – czasem groteskowej i symbolicznej – 

synchronizacji zdarzeb (na przykIad spotkanie Zofii z rPkopisem Aleksandra 

odbywa siP jednoczeKnie z konfrontacjH Aleksandra ze Kwiadkami wiary), 

ale z drugiej strony te; do powa;nego zaburzenia zasady linearnego prze-

biegu czasu. Efektem, z caIH pewnoKciH zamierzonym, jest w kobcu wra;enie 

czasu rozrywanego i rujnowanego. WiH;e siP to z obaleniem solidnej hie-

rarchii – znanej z epiki przedromantycznej, romantycznej i poromantycznej 

– miPdzy akcjH gIównH, akcjH pobocznH oraz tIem historycznym i odpo-

wiednio miPdzy osobami pierwszego, drugiego i trzeciego planu. NowH 

strukturP narracyjnH Quidama, stworzonH z ró;nych elementów gatunko-

wych i uszkodzonH przez podzielenie na czPKci materiaIu zdarzeniowego, 

charakteryzuje hierarchia ruchoma, dynamiczna – drobiazg mo;e okazaO siP 

nagle bardzo wa;ny, a coK z zasady bardzo doniosIego – jako raczej wtórne. 

 

5 PrzypomnP tu pracP K. TrybuK Epopeja w twórczo7ci Cypriana Norwida (WrocIaw: Osso-

lineum 1993). 
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Dotyczy to tak5e osób poematu: ostatnie s@owo w poemacie („Nie zna@em 
was – Fydy”) ma postaJ najbardziej karykaturalna i nieistotna – Lucius 
Pomponius Pulcher. Norwid sformu@owa@ to w sposób uproszczony i nieco 
mylRcy w liScie do Zygmunta KrasiWskiego:  

intrygi i wXz@a dramatycznego, w@aSciwego powieSciom, wielce siX tu wystrze-
ga@em – nie o to mi sz@o, ale w@aSnie 5e o to raczej g@ównie, co zazwyczaj tylko 
pobocznie z w@aSciwych powieSci wyciRgamy. 

(Do Z.K., PWsz III s. 79)  

A w ksiXdze XXIV wyjaSnia autor zasadX swojej ironii narracyjnej – coS 
bardzo nieznacznego mo5e okazaJ siX symptomem przewrotu ca@ej epoki:  

Nie – i5by rozruch w prowincji dalekiéj, 
Ma@o wa5ony nawet przez Cesarza, 
Zagra5a@ paWstwu – lecz 5e dni i wieki 
CzXsto niewielki wypadek przetwarza 
I, wiXkszoSJ sobie obracajRc na t@o, 
Ca@ej epoki garnie na siX Swiat@o6. 

(XXIV 42-47) 

Jest w logice naszego autora, 5e bezpoSrednio po tej refleksji nastXpuje dy-
gresja o ironii – oto jej poczRtek: 

Prawda to cudem czyni, ale – bywa, 
Fe i Ironia w ten siX p@aszcz odziéwa, 
Ta siostra Prawdy urzeczywistnionej – 
G@upia! – w zazdroSci swojej dla natchnionej, 
PodrzegniajRca gestom jej, w mniemaniu, 
Fe uwielbienie podda urRganiu. 

(XXIV 48-53) 

 

6 Wersy te brzmiR jak parafraza charakterystyki powstania judejskiego u Cassiusa Dio: 
„13 (1) Rzymianie z poczRtku nie bardzo uwa5ali na Fydów (lmnopq rmsltu vwxy lz {|}r~l� 
��l�ltpsl), ale kiedy ca@a Judea objXta by@a powstaniem, Fydzi wszXdzie byli niespokojni 
i zbierali siX, dokonujRc skrycie czy otwarcie mnóstwa aktów przemocy przeciwko Rzymianom, 
(2) a kiedy te5 wielu cz@onków narodów obcych z powodu chXci zysku wspó@dzia@a@o z rebe-
liantami, z czego prawie ca@a ziemia siX wzruszy@a (�rq ����u �u o��o~p ��pl�}�p�u ��q sltsy s�u 
l��l�}�p�u), to dopiero wtedy Hadrian wys@a@ na nich najlepszych swoich genera@ów” (przek@ad 
za t@umaczeniem niemieckim: C. D i o  C o c c e i a n u s. Römische Geschichte. Bd. 5: Epitome 
der Bücher 61-80. Übers. O. Veh. Zürich–München: Artemis 1987 s. 234; po grecku: C. D i o  
C o c c e i a n u s. Historiarum Romanorum quae supersunt. Vol. 3. Ed. U.P. Boissevain. Berolini: 
Weidmann 1955 s. 233). 
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Z tego wniosek, =e wbrew sformuCowaniom w liFcie do Z.K. „intryga” i „wM-

zeC dramatyczny” owszem odgrywajQ swojQ rolM, tylko inaczej ni= w kon-

wencjonalnej narracji. Rozmaite wQtki akcji zwiQzane sQ tu bowiem w spo-

sób multiperspektywiczny tak, =e w koTcu ka=dy epizod mo=e staU siM prio-

rytetowym. W pewnym sensie dzieje siM tak z wrMcz Fmiesznym i drobnym 

nieporozumieniem wokóC okreFlenia „quidam” w przypadkowej wymianie 

sCów Aleksandra i Barchoba, idQcych do Jazona, z chodzQcymi od Jazona 

Artemidorem i ZofiQ (XII 58-109). Znaczy to równie=, =e nawet epizod 

wyposa=ony we wszelkie przymioty wybitnej doniosCoFci mo=e tu utraciU ten 

status. Tak dzieje siM z motywem judejskiego powstania. Wydarzenie to 

poczQtkowo prezentuje siM z punktu widzenia tradycyjnej epiki jako gCówna 

sprM=yna akcji. Ale nie ono „przetwarza dni i wieki, obraca [je] sobie na tCo, 

garnie na siM FwiatCo caCej epoki”; nie przywódca powstania i (przypusz-

czalny) =ydowski Mesjasz Barchob jest gCównym bohaterem poematu. 

A wiMc zdarzenie to jest sprM=ynQ zepsutQ, zrujnowanQ. Do obalenia hie-

rarchii przyczynia siM zachowanie siM narratora. W innych romantycznych 

czy poromantycznych poematach obowiQzuje jasna separacja miMdzy mo-

mentem zdarzenia opowiadanego (point of the event), czasowym stano-

wiskiem obserwatora (point of reference) i momentem wypowiedzi narra-

torskiej (point of speech)7. W Quidamie momenty te podlegajQ swoistej kon-

taminacji. CzMsto nieprzejrzysta oscylacja narratorskiego stanowiska obser-

watora (point of reference) miMdzy antykiem, teradniejszoFciQ autora i alu-

zyjnie tak=e okresami poFrednimi tendencyjnie jakby znosi dystans miMdzy 

opowiadanym II-wiecznym wczoraj a XIX-wiecznym dziF. 

 

 

ROZBICIE AKCJI I JEJ CHRONOLOGII 

 

 PrzystMpujemy teraz do streszczenia akcji i do wytropienia jej fikcjo-

nalnej chronologii. Ogólnie mo=na stwierdziU, =e niezale=nie od ró=nych 

udziwnieT, komplikacji i niekonsekwencji pierwsza poCowa poematu (ksiMgi 

II-XIII) obejmuje pierwszy i drugi dzieT opowiadanej akcji jako continuum 

chronologiczne. Po mo=e kilkudniowej przerwie (ksiMga XIV) nastMpuje po-

dawany niezbyt przejrzyFcie i jednoznacznie trzeci i czwarty dzieT (ksiMgi 

XV-XX). Dalszy ciQg – piQty, szósty i ewentualnie siódmy dzieT (FmierU 

trzech bohaterów i jednoczesny pogrzeb dwu z nich) – jest bardzo mocno 

 

7 H. R e i c h e n b a c h. Elements of Symbolic Logic. New York: The Free Press 1966, s. 288. 
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oddzielony od pierwszych czterech dni przez pauz>, która trwa niewiadomo 
ile dni, tygodni, miesi>cy. Ale narrator wprowadza t> pauz> coraz to na no-
wo (ksi>gi XIX, XXI, XXIV, XXV) i coraz dobitniej, czym umyMlnie osNabia 
efekt chronologicznej spójnoMci ostatnich dni poematu8.  
 

 DZIES PIERWSZY I DRUGI  

 Moment zdarzenia w ksi>dze I – przybycie Epirczyka do Rzymu – 
nast>puje dokNadnie rok przed rozpocz>ciem aktualnej akcji; w rozmowach 
w ksi>gach II i III wspomina si> o tym wyra[nie. Znamienne jednak jest 
wprowadzenie pewnej ambiwalencji. SformuNowanie narratora „Min]N rok 
caNym dni i godzin tokiem” (II 1) powtarza si> na pocz]tku ksi>gi III: „I szli. 
– Rok min]N dni i godzin tokiem” (III 1). Mamy prawo zapytaa, czy drugie 
sformuNowanie jest „tylko” epickim refrenem, czy ma nas poinformowaa 
o upNywie jeszcze jednego roku. Pytanie to wydawaNoby si> zbyteczne, ale 
fakt, be w ogóle mobe powstaa, jest znamienne dla traktowania czasu 
w caNym poemacie.  
 Jebeli informacja o upNywie roku ma jeszcze raczej charakter rzeczowy 
mimo powtórzenia, to formuNa czasowa na pocz]tku ksi>gi IV ma inny, 
symboliczny wyd[wi>k:  

Pomi>dzy Mwitem a nocy znikni>ciem 
PNomienne blaski róbowe z mrokami 
Walcz], jak Cnota z Mwiata-tego Ksi>ciem – 
[...] 
A sNohce rude swe wynosi skronie – 
I periodyczna pami]tka stworzenia 
Wci]b od Pahskiego kreMli si> skinienia. 

(IV 1-12) 

Ta sama formuNa powraca na pocz]tku ksi>gi V:  

Pomi>dzy Mwitem a nocy znikni>ciem 
PNomienne blaski róbowe z mrokami 
Walcz], jak Cnota z Mwiata-tego Ksi>ciem – 
MdNawe, lecz ufne, choa wci]b je mrok mami. 

 (V 1-4) 
 

8
 Z. Zaniewicki (Rzecz o „Quidam“ Cypriana Norwida [1939]. Lublin–Rzym: Cedro i synowie 

2007 s. 79-91) wysun]N bardzo róbn] od mojej koncepcj> organizacji czasowej w poemacie, cho-
ciab s] i pewne miejsca wspólne.  
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Formu8a ta ujmuje czas w sensie symboliczno-kosmologicznym, a zarazem 
teJ historiozoficznym. Pozostaje ona w ostrym, aJ satyrycznym kontraNcie 
z ukszta8towaniem „ma8ej” chronologii codziennej, do której obecnie 
wracamy. 
 Akcja ksiSgi II – a tym samym aktualna akcja poematu – zaczyna siS 
póVnym popo8udniem pierwszego dnia. Gramatyk (nauczyciel 8aciny) Alek-
sandra wyraJa podziw faktem, Je jego uczeZ po up8ywie tylko jednego roku 
nauki u niego juJ siS wybiera do s8ynnego filozofa Artemidora. Samemu zaN 
Aleksandrowi rok ten wydaje siS przyd8ugi. W ksiSgach III i V narrator opo-
wiada szczegó8owo o przebiegu sympozjum w domu i ogrodzie Artemidora, 
które trwa od wieczora pierwszego dnia do Nniadania póVnym przedpo8ud-
niem drugiego dnia (V 22 nn.). Przebieg godzin traci przy tym na ostroNci 
z powodu transu, w którym znajduj] siS uczestnicy sympozjum – a domyNl-
nie teJ z powodu pocz]tków mi8oNci do Zofii, która opanuje Aleksandra. 
Efekt utraconej ci]g8oNci czasu podkreNla ksiSga IV, wtr]cona miSdzy con-
tinuum ksi]g III i V, która donosi o przedwczesnym powrocie Aleksandra do 
swojej gospody. Zastanawia ostry kontrast miSdzy wznios8] formu8] czasu 
symboliczno-kosmologicznego na pocz]tku ksiSgi (zob. wyJej) a trywialn] 
scen] nocnego powrotu bohatera, zwi]zan] z tym irytacj] pani domu – 
wzmoJon] jeszcze tym, Je Aleksander znowu biega w noc, bo zauwaJy8 
utratS rSkopisu (IV 14-23). Podobny efekt ma kontrast miSdzy t] sam] sym-
boliczn] formu8] czasu na pocz]tku ksiSgi V a satyrycznym demontaJem 
filozofii Artemidora ze swoj] szko8] „solidarnie ukrywanej próJni” (V 45-
48). Dodajmy jeszcze, Je ksiSga VI opowiada o powrocie Zofii ze Nniadania 
u Artemidora i o jej chorobliwym samopoczuciu przed i po  lekturze rSko-
pisu Aleksandra. 
 Narracja o przebiegu czasu od wieczora pierwszego dnia do wczesnego 
popo8udnia drugiego dnia ma na pewno wiele atrybutów opowiadania aktual-
nego. Informuje ona o pierwszym pobycie Aleksandra w tym krSgu; ale czy 
ma to juJ byd ostatni? Z ca8ego kontekstu poematu zdaje siS wynikad, Je 
Aleksander by8 jednak przez d8uJszy czas zwi]zany z krSgiem Artemidora, 
chociaJ narrator nigdy o tym wprost nie wspomina. Omawiane tu ustSpy 
chyba kryj] w sobie kontaminacjS czy teJ koncentracjS wszystkich pobytów 
Aleksandra w tym krSgu. fladem takiej kontaminacji jest to, Je pierwszy 
opis Zofii (III 25-63) podczas charakterystyki nocnego oczekiwania na Arte-
midora i jego heterS ma wszelkie cechy póVniejszego wspomnienia o Zofii. 
Istnieje nawet moJliwoNd, Je XIX-wieczny autor-narrator zwraca siS w tym 
momencie do duszy zmar8ego juJ II-wiecznego bohatera. Ta bardzo dla poe-
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matu charakterystyczna anachroniczna antycypacja odbywa siA zresztB bez 

wyjaCnieD narratora – i tak bAdzie czAsto w naszym poemacie. 

 KsiAga VI opisuje ataki apatii poetessy po powrocie z sympozjum oraz 

mówi i o dziwnym oddziaKywaniu na niB rAkopisu Aleksandra. Narrator mie-

sza tu wyraPnie opowiadanie aktualne (relacjA o konkretnej jednorazowej 

sytuacji) z opisem habitualnym (sytuacji, która siA powtarza). Psychiczne 

stany hetery nie sB zjawiskiem jednorazowym; precyzuje to narrator dodajBc:  

Raz wszakWe zgadKszy, wie siA wiAcej o niéj,  

NiW WebyC rok z niB przeWyK na ustroni. 

(VI 232-233) 

Dalszy ciBg historii z chorobliwB ZofiB i z rAkopisem przerywa – bez sKowa 

narratorskiego wprowadzenia dla czytelnika – jeden z centralnych epizodów 

poematu, publiczna kapitoliDska rozprawa nad chrzeCcijaDskim ogrodnikiem 

Quidamem czy Gwidonem i jego dwoma czeladnikami (ksiAgi VII, IX, X 

i XIII). Epizod ten równieW przypada na drugi opowiadany dzieD i trwa kilka 

godzin, ale jego symboliczne znaczenie rozsadza ubogie granice czasowe. 

Opis przepychu wojskowego na wzgórzu kapitoliDskim odbija wieki Cwiet-

noCci imperium rzymskiego (ale przypomina czytelnikowi takWe militarny 

blask imperiów XIX-wiecznych), charakterystyka wiAPniów chrzeCcijaDskich 

obejmuje ich wczeCniejsze maltretowanie i ich póPniejszB okrutnB Cmier`, 

ale teW wielowiekowe losy (wczeCniejsze i póPniejsze) innych Cwiadków 

wiary aW do wieku XIX – i w dodatku losy wszelkich przeciwników jakiego-

kolwiek rzBdu despotycznego.  

 NagKe niedeklarowane przejCcie od jednej sfery akcji (rAkopis i Zofia) do 

drugiej (rozprawa kapitoliDska) bynajmniej nie ma charakteru staKego. Sam 

epizod kapitoliDski wraz z jego nastApstwami jest bowiem ze swej strony 

„arbitralnie” kontaminowany z fragmentami dalszej historii z ZofiB i z rAko-

pisem, które go poprzedzajB i przerywajB. MetaforB Wiktora Winogradowa 

moWna orzec, We te dwa bardzo róWne wBtki, czasowo zagAszczona nowela 

i czasowo rozluPniona opowieC` prawie ewangeliczna sB splecione ze sobB jak 

warkocz – bez narratorskiego przygotowania czytelnika. I wKaCnie ta nie-

zwykKa procedura daje hiperdobitnie, acz milczBco, do zrozumienia coC bardzo 

paradoksalnego: mamy te wBtki porówna`, czyli paralelizowa` i kon-

frontowa`. W sumie nie chodzi tu o nic innego niW o znane nam zjawisko „nie-

przydatnego porównania”. Nie bójmy siA wiAc takich konstatacji: Cwieckie 

cierpienia psychiczne i moralne hetery i poetessy (VI) znalazKy siA w bezpo-
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2rednim s:siedztwie kompozycyjnym z cierpieniami chrze2cijanina Quidama-

-Gwidona i jego wspóLwyznawców na rozprawie kapitoliNskiej (VII); piSkna 

teraca Zofii (VIII) ze wzgórzem kapitoliNskim (VII i IX). W ksiSgach X-XII 

dochodzi w koNcu do pewnego wyraWniejszego L:czenia tych w:tków – zreszt: 

jakby na podstawie historii z rSkopisem – ale udana wizyta chorej z miLo2ci 

Zofii u sLynnego uzdrowiciela Jazona w ksiSdze XII kojarzy siS znów z nie-

udan: wizyt: Aleksandra u Mistrza i Maga w ksiSdze XIII.  

 KsiSga XIII zasLuguje na kilka chwil bli[szej uwagi, gdy[ ró[nymi spo-

sobami jest wyjSta z chronologicznego toku opowiadania. Zaczyna siS od 

dLugiego wstSpu na temat II-wiecznego poLo[enia ducha greckiego w niewoli 

rzymskiej dwa wieki „od Grecji pogrzebu” (XIII 1-69), zanim narrator przej-

dzie do nieudanej rozmowy Jazona z Barchobem i Aleksandrem. Tego ro-

dzaju dygresja zasygnalizowaLaby w poemacie innego autora pewien skok na 

linii czasowej czy przej2cie do innego krSgu bohaterów; tu za2 dygresja, 

obejmuj:ca a[ dwa wieki, zastSpuje opis godzinnego zaledwie czasu drogi 

Aleksandra i Barchoba do domostwa Mistrza Jazona. Ale nie do2b na tym. 

Refleksji o dwustuletnich póWnoantycznych losach ducha greckiego (jako2 

z daleka analogicznych do XIX-wiecznego ducha polskiego) odpowiada zra-

zu monolog Jazona o trwaj:cych trzysta, sze2bset lub osiemset lat obyczajów 

narodów imperium rzymskiego (XIII 118-126). A na koNcu ksiSgi znany 

nam ju[ dLu[szy ustSp o cechach symboliczno-kosmologicznych przynosi 

dalsze wielowiekowe horyzonty. Chodzi o samopoczucie i refleksje Alek-

sandra (XIII 145-310) w czasie jego nocnego powrotu z nieudanej rozmowy 

z Jazonem. Miesza siS tu mowa narratora z elementami monologu wewnStrz-

nego Aleksandra. W niektórych obrazach apokaliptycznych pojawia siS te[ 

wizja dalekiej przyszLo2ci, a w koNcu wrócili2my ponownie do teraWniej-

szo2ci XIX-wiecznego autora (XIII 286-304). Zamyka ksiSgS wersja poe-

tycka ponadczasowej przypowie2ci ewangelicznej o ziarnku gorczycy, z któ-

rego wyro2nie wysokie drzewo, daj:c miejsce ptakom niebieskim (XIII 305-

310; por. Mt 13, 31-32). Jest to ogrom czasu (w ka[dym sensie) w jednym 

opowiadanym dniu. Na tym koniec naszej dygresji. 

 Wracaj:c do epizodu kapitoliNskiego, mamy bezsprzecznie do czynienia 

z narracj: aktualn: przypisan: do drugiego dnia, ale Aleksander, gLówny 

obserwator sceny (w2ród wielkiej masy publiczno2ci), ju[ przedtem spo-

strzegL sumieniem dwóch niewolników za co2 karanych (VI 164-174) – czyli 

narracja aktualna wi:[e siS z jakim2 iteratywnym czy habitualnym con-

tinuum. NastSpnie podnosi narrator Aleksandra wrScz do stanu wspóLmS-

czennika, gdy[ ten pLaci chleb dla Wle traktowanych i wygLodzonych chrze-
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-cijan (IX 128-133) – a to z kolei oznacza paraboliczne wywyFszenie ponad 
wIskie ramy chronologiczne. KsiOga X przynosi w dodatku skok w teraQ-
niejszo-R XIX-wiecznI, bo autor-narrator i marzyciel Aleksander majI 
wspólnI wizjO „Rzymów nowych” Francuzów i Anglików, „barbarzyXców” 
nowoczesno-ci, którzy narzucI -wiatu swojI estetykO, tak jak „obecnie” 
Rzym Adriana narzuca rozlegYym prowincjom swoje style (X 74-83).  
 

 TRZECI I CZWARTY DZIEa 

 KsiOga XIV zrywa na chwilO z wItkiem Epirczyka, gdyF portretuje – bez 
chronologicznego precyzowania – bogatego rzymskiego dandysa Luciusa 
Pomponiusa Pulchra i jego kompana Florusa Longinusa. Taki habitualny 
wtrOt do narracji aktualnej mógYby zasygnalizowaR, Fe po opowie-ci o dru-
gim dniu upYywa nieco czasu, zanim zacznie siO opowiadanie trzeciego dnia. 
Ale równie dobrze moFemy przyjIR, Fe wtrOt nie ma Fadnego chronologicz-
nego znaczenia i Fe chodzi jedynie o wprowadzenie nowych postaci, z któ-
rych od nastOpnej ksiOgi Lucius Pomponius bOdzie odgrywaY rolO rywala 
Aleksandra o wzglOdy Zofii, chociaF jest juF zwiIzany z uroczI mYodziutkI 
artystkI cyrkowI, ElektrI-diwI. Innymi sYowy, nie wiemy, ile czasu mogYo 
upYynIR od koXca opowie-ci o drugim dniu. 
 W kaFdym razie to w ksiOdze XV zaczyna siO prezentacja trzeciego dnia. 
DzieX ten przypada notabene na okres bardzo bliski Floraliom (28 kwietnia –
3 maja), czyli uroczysto-com ku czci bogini Flory (XV 137-139). KsiOgO 
otwiera znane nam tête-à-tête miOdzy leFIcym przy stole mYodym atrakcyj-
nym Epirczykiem a obsYugujIcI go heterI Artemidora. Dalszy ciIg na pierw-
szy rzut oka kontynuuje czasowy tok -wieckiej noweli – przeszkadza flirtu-
jIcym rywal Lucius, jemu przeszkadza Artemidor, starszy amant i mistrz 
Zofii, a ta stara siO uratowaR sytuacjO przez swojI improwizacjO poetyckI 
przy lirze, co w koXcu nie bardzo jej siO udaje. Ale równieF w tej ksiOdze 
koncentruje siO duFo wiOcej czasu, skoro nagromadzajI siO w niej wszystkie 
tematy i wItki poematu. W wItku erotycznym YIczy siO wiele spraw naraz: 
poczItek i koniec historii miYo-ci Zofii i Aleksandra, ale teF historii jej 
relacji z Luciusem, a w dodatku czas relacji ze starszym amantem, Artemi-
dorem. W kaFdej z tych trzech historii kryje siO zasób czasu, który tu pada 
ofiarI narratorskiej kondensacji. Bez specjalnego oznaczania czasowego gro-
madzI siO dalsze tematy i motywy: chrze-cijaXstwo wystOpuje w flirtujIcej 
rozmowie miOdzy poetessI a Epirczykiem, rzymska „moc niemy-lenia“ 
wkracza na scenO w postaciach Pulchra i Longina, filozofia grecka w postaci 
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Artemidora, a poezja grecka czy rzymska w postaci Improwizacji Zofii; 

przysyGajH swych goJców do Artemidora Lydowski konspirator Jazon i 

rzymski cesarz. Nie dowiadujemy siP notabene, czy Aleksander, zakGopotany 

zachowaniem Zofii, opuszcza czy nie opuszcza w koJcu jej domu. 

 NastPpna ksiPga XVI nie zdradza nam nic, gdzie i jak spPdza Aleksander 

noc z trzeciego na czwarty dzieJ. Narrator przechodzi za to bez deklaracji – 

co tym razem ma cechy konwencjonalnej wymownej aposjopezy – do do-

mostwa Jazona, który akurat w gGPbokiej nocy i konspiracji wyprawia swego 

ucznia Barchoba na powstanie w Palestynie
9. OkolicznoYZ ta sugeruje nam, 

Le chodzi w tej scenie równieL o noc z trzeciego dnia na czwarty, ale za-

gwarantowanej pewnoYci chronologicznej tu jednak nie otrzymujemy. Za to 

monologi poLegnalne starego Jazona obejmujH nie tylko tradycje powstaJ 

machabeuszowskich (167-160 p.n.e.), ale teL caGoYZ dotychczasowej historii 

Lydowskiej i rzymskiej. I tego jest duLo jak na jednH noc.  

 Wiadomo, Le po kaLdej nocy nastPpuje poranek. Zdaje siP to potwierdziZ 

satyryczna scena (ksiPga XVII) porannej wizyty grupy Pomponiusa z ElektrH-

-diwH w warsztacie rze_biarskim. Ale bynajmniej nie jest powiedziane, Le 

jest to na pewno to rano po tej nocy, czyli poczHtek czwartego dnia – cho-

ciaL nie jest to równieL wykluczone. Ale w naszym poemacie zupeGnie moL-

liwe jest teL niedeklarowane przez narratora cofniPcie siP w czasie, skoro 

Pomponius i Florus poznali ElektrP-diwP „wczoraj na Flory wyYcigach” (XV 

137-139), czyli drugiego dnia. Brakuje tu narratorskiej deklaracji o przesu-

waniu siP w tyG czy naprzód w czasie. Wskutek tego miesza siP trzeci 

i czwarty dzieJ, „wczoraj” i „dziY”, a mimo Le mowa jedynie o czasie „ma-

Gym”, codziennym, przypomina to czas symboliczny, który byG przedmiotem 

sGynnej formuGy z ksiPgi XIII:  

W powietrzu, które nagaba sumienie,  

W powietrzu zwianym z przedYwitem Epoki  

Nowej, z mPtami starej – z siarkH, z solH”  

(XIII 277-279)  

Odnotujmy w tym zwiHzku jeszcze uwagP autora-narratora o Aleksandra 

istnieniu 

 

9 O symbolice tej sceny zob. w rozdziaGach „Nie zna6em was – 9ydy”. Powstanie judejskie 
i postaB Barchoba  i Symbolizmy w „Quidamie” mojej ksiHLki Zaproszenie do Quidama. Portret 
poematu C. Norwida. 
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[…] w2ród czasowych m>tów  

Zawiei, mroku peGnej i Gyskania  

(XX 101-102) 

Do tematu spGyconej sztuki rzeObiarskiej (ksi>ga XVII) nawiSzuje ksi>ga 

XVIII trybem „porównania nieprzydatnego” z bogatym opisem wyposaVenia 

artystycznego (Bachus z nimfami) 2cian gospody Aleksandra. Pewien detal 

zdawaGby si> wskazywa] na to, Ve takVe ksi>ga XVIII dokonuje pewnego 

niedeklarowanego cofni>cia si> w czasie, moVe albo do drugiego, albo do 

trzeciego opowiadanego dnia – chodzi o kosz kwiatów, który anonimowy 

goniec przynosi od Quidama-Gwidona (XVIII 47) do mieszkania Epirczyka, 

zresztS podczas jego nieobecno2ci; jest to najwidoczniej podzi>ka chrze2ci-

jan za jego wspaniaGy gest na rozprawie kapitolicskiej. Z innej strony prze-

mawia do2] fantastycznie r>kopis Aleksandra, z komentarzem do pojedyn-

czych osób poematu, w tym do Zofii:  

 
Zofia? – bez liry w r>ku – – – –  

                 § 5 

                                Z lirS w r>ku – 

Nie ona! – z kimVe Vyj>? je2li Vyj>? 

(XVIII 84-85)  

Jest w tym nawiSzanie do improwizacji poetessy z trzeciego dnia, tak Ve 

niby jeste2my obecnie po tym dniu. Ale oprócz tych krótkich skoków w przód 

i w tyG na linii chronologicznej nast>puje znowu dalekie przekroczenie wSs-

kich granic chronologicznych przez motyw zdolno2ci Aleksandra do marzy-

cielskiego widzenia XIX-wiecznej Polski: 

BGyskami takVe zórz nieznanej doby 

WidywaG czasem kraje wyobraOni: 

Gdzie2 ponad groby, czy gdzie2 poza groby – 

I czuG pogod> jakoby przyjaOni 

W wiosennych wiatrach nieznanego kraju – 

I rytm, muzyk> jakS2 – obyczaju! 

(XVIII 119-124) 

Dwie ksi>gi dalej wraca nasz mGody bohater nocS do domu na skraju ekscy-

tacji i rozpaczy, zastaje tam róVe, które kaVS mu my2lec najpierw o Gwido-

nie, a zaraz potem o Zofii (XX). Czy mamy prawo do wniosku, Ve chodzi 

wtedy o noc po improwizacji Zofii, czyli z trzeciego dnia na czwarty? Ale 
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jeszcze co: innego: ksi@gi XVIII i XX dajE nam gG@boki wglEd w dusz@, my:li 

i marzenia Aleksandra – a w ich :rodku uzmysGawia nam ksi@ga XIX mental-

no:S i przemy:lenia cesarza Adriana. W poetyce naszego poematu jest to tyle, 

co zaproszenie do kojarzenia i porównania tych dwu zupeGnie niepodobnych 

do siebie postaci na tle ich róWnej postawy w miGo:ci oraz ich stosunku do 

historii :wi@tej – innego u mGodego my:liciela, marzyciela i troch@ jasno-

widza, a innego u starszego imperialnego despoty w kryzysie, podobnego do 

boga we wGasnym przekonaniu, organizatora losów i przyszGo:ci :wiata. 

 

„ZMIANA POWIETRZA POLITYCZNEGO”. 

CEZURA ROZDZIELONA NA KSI^GI XIX, XXI, XXIV I XXV. 

 Jakie znaczenie ma wobec tego kwestia, czy to naprawd@ równieW na 

czwarty dzie_ przypada ksi@ga XIX z wizytE Artemidora u cesarza (bo filozof 

wymienia tu list Jazona o chorobie rabbiego, otrzymany „wczoraj w nocy”, 

czyli w domu Zofii  – zob. XIX 78-80 w zwiEzku z XV 278-283)? Tym 

bardziej We narrator na wst@pie donosi do:S prozaicznie o wzrastaniu skrytych 

publicznych trosk o „niepokojach w prowincji, czy wojnie” i o „powietrza 

zmianie”, czyli o procesach trwajEcych nieuchronnie co najmniej kilka dni: 

Niejasna w mie:cie krEWyGa wiadomo:S 

O niepokojach w prowincji, czy wojnie, 

Czy We wyjechaS ma Cesarz-Jegomo:S 

W nocy – wyjechaS, jak moWna, spokojnie, 

By tGum przywyknEG czuS go i z daleka 

Lub czciS w postaci zwykGego czGowieka. 

[...] 

Inni nareszcie t@ powietrza zmian@ 

W zamku, i co ze_ wywiaGo za :cian@, 

Przypisywali wschodnim pewnym go:ciom, 

Lub z okr@tami przyszGym wiadomo:ciom. 

– Wie:S kaWda w Rzymie, niW gdziekolwiek wi@céj, 

Ma róWnoksztaGtnych ust swych sto tysi@cy, 

Które brukowE najprzód t@tniE wargE, 

W ja:niejsze potem urastajEc gGosy, 

Oklaskiem dalej stajE si@, lub skargE, 

My:lami Cara, i zowiE si@: Losy. 

(XIX 1-6, 13-22) 

Nie wiadomo, czy te dni krEWenia wiadomo:ci w mie:cie zbiegajE si@ z na-

szymi dotychczasowymi czterema dniami, czy teW nast@pujE po nich? W do-
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datku rozmowa cesarza z filozofem, czy raczej monolog Adriana w obecno-

Fci Artemidora, ma charakter jednego z wielu spotkaI obu panów, wskutek 

czego scena ma charakter bardziej habitualny niK aktualny. ZresztN takKe 

i w tej ksiOdze zdarzajN siO dobitne przekroczenia granic II wieku. Fraza 

o drogach kaKdej wieFci „w Rzymie, niK gdziekolwiek wiOcéj” wskazuje nie 

tyle na hadriaIski, ile na XIX-wieczny Rzym, a poza tym na wszelkie inne 

nowoKytne metropolie imperialne „gdziekolwiek”, co potwierdza uwaga 

o brzemiennych w losy myFlach „Cara”. ZupeUnie jawnie przeskakuje teK 

narrator do czasów nowoKytnych w gniewnym wypadzie przeciwko hybris 

cesarza, kiedy wymienia Rafaela, Kolumba, Jeanne d’Arc, i nawet „pary-

wynalazcO”, czyli Jamesa Watta (XIX 146-171).  

 Drugi raz wprowadza narrator owN przerwO, kiedy na poczNtku ksiOgi 

XXI charakteryzuje zmiany czasu i wzrastajNce napiOcie w mieFcie po wy-

buchu powstania Kydowskiego na poczNtku ksiOgi XXI:  

WieFci, co pierwej krNKyUy po Rzymie  

W sposób nie dosy` jasny i czytelny,  

ZaczOUy posta` przybiera` i imiO:  

Z Bretanii pono generaU naczelny  

Severus Julius wróci` miaU niebawem,  

TakKe legiony z dawna nie widziane  

Cesarza wolN FciNgano, czy prawem  

Nowym? 

(XXI 1-8)  

 Trzeci i czwarty raz wprowadza narrator tO samN przerwO w ksiOgach 

XXIV i XXV. Na poczNtku ksiOgi XXIV czytamy: 

Politycznego jeden obrót wiatru 

W ciele tym, FciFle politycznej treFci, 

Naszego scenO odmieniU teatru – 

Tak Ke powróci` gUadko do powieFci 

ByUoby ujN` z prawego jej toku. 

(XXIV 1-5) 

Autor-narrator powtarza tO myFl w gUObszym kluczu, acz nie bez ironii: 

Do kogóK wróci` w tej powieFci caUéj, 

Gdzie wchodzN ludzie, a nie ideaUy?- 

Na UoKach jedni, drudzy poza sobN – 
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O wszcz8tej inni dyskutujBc wojnie, 

ObecnB, rzekGbyH, iI wzgardzili dobB 

I odpocz8li w ruchu, niespokojnie: 

Jakoby pierwej chcieli rozstrzygni8cia 

Rzeczy, bynajmniej ich nie obchodzBcej, 

Nim do powszednich powrócB zacz8cia. 

(XXIV 19-27) 

 A na poczBtku ksi8gi XXV dowiadujemy si8 o okresie zaszywania si8 

Jazona w swym domu, który moIe zbiega si8 z naszB przerwB: 

Jak przez czasowe gdy kto wieczne sGyszy 

I folg8 daje obecnoHci gwarnej, 

BaczBc, czy odgadG, gdzie jest? – baczBc w ciszy, 

Której treH_ wielka, lubo pozór marny – 

I próIen rzeczy znikomych kwapienia 

Próbuje tylko, ile mu jest dano 

I wolno swego uchyli_ sumienia 

Za cyrk, gdzie jeszcze walk nie dokonano: 

Tak Jazon, wieHciB choroby okryty, 

Samotnie wschody liczyG i zachody – 

To przed domostwem siadujBc jak wryty, 

Niewiele baczny na wieczorne chGody, 

To od przysionka przechodzBc wzdGuI sali, 

Gdzie drIy fontanna i lampa si8 pali. 

(XXV 1-14) 

 Narrator, który swym milczeniem tyle razy pozostawiG nas w chrono-

logicznej niepewnoHci, prawem wyjBtku zarzBdziG tu juI po raz czwarty swo-

jB dobitnB przerw8. Tym niezwykGym gestem podkreHla z jednej strony po-

wag8 (chronologicznB i symbolicznB) cezury czasowej – mimo Ie nie pre-

cyzuje jej trwania (tygodnie? miesiBce?). Ale z drugiej strony bardzo sku-

tecznie wywoGuje w ten sposób efekt rozbicia „maGej” chronologii dalszego 

ciBgu swego opowiadania, chociaI kryje si8 za tym efektem paradoksalna 

spójnoH_ czasowa.  

 

 DALSZY CIfG PO CEZURZE 

 Na nowo podejmuje poeta wBtek aktualnej narracji, wpierw zapowiadajBc 

wieHci o samopoczuciu swoich postaci po „zmianie wiatru”: 
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Dramy a& naszej osoby to czu1y; 

Zofia niezno6n7 by1a dla s1u&ebnéj; 

Struny si< liry nietykanej psu1y; 

Mag z lekarstwami swymi – tak potrzebny, 

Jak niewidzialny dla ci<&kiej s1abo6ci; 

Barchob, zmieniony jak nie swa osoba – 

Odprawuj7cy niemo nat1ok go6ci; 

Mistrz Artemidor, wzywany co doba 

Do cesarskiego gmachu lub ogrodu; 

Pomponius nawet, odw1ok7 zachodu 

Oko1o uczty w Villa Pomponiana, 

Zmieniony nieco – 

  Wi<c – Elektra-diwa 

Sama – w6ród tylu ruin niezachwiana, 

TylekroP wi<cej 6wietna – i szcz<6liwa! 

[...] 

Mag tylko mówi1 – s1ychaP: „S7 godziny 

Ró&ne – ta ci<&sza godzina, ta letsza; 

Ta ma rozedrzeP, ta znów z17czyP mo&e.” 

To mówi1 m<drzec, skar&7c si< na 1o&e – – 

(XXI 33-52) 

Zgodnie z t7 zapowiedzi7 opowiada po kolei, jak ob1o&nie chora Zofia igno-

ruje Aleksandra (ksi<ga XXII), a jak wie6P o powstaniu przeszkadza sytuacji 

1ó&kowej mi<dzy Luciusem a Elektr7-diw7 (ksi<ga XXIII) – obie te sceny s7 

zreszt7 groteskowo mi<dzy sob7 paralelizowane i skonfrontowane wokó1 

w7tku 1o&a. A w ksi<dze XXIV (dalszy ci7g ksi<gi XXII!) odprawiony przez 

ukochan7 Aleksander idzie w samobójczym nastroju na targ i tam faktycznie 

znajduje 6mierP. Akcja ksi7g XXII i XXIV (a zapewne te& ksi<gi XXIII) 

dzieje si< w jednym dniu, który okre6lamy dla ostro&no6ci jako pi7ty dziea 

opowiadany. Co do ksi<gi XXIII – tête-à-tête Luciusa i Elektry-diwy i wie6P 

o powstaniu &ydowskim – przypomnijmy sobie, &e w tej scenie kapry6na 

Elektra-diwa wyrazi1a ch<P zobaczenia „&yda do rzeczy”, czyli Jazona. 

Szczegó1 ten prowadzi bezpo6rednio do ksi<gi XXV, w której pos1aniec 

z Palestyny opowiada Jazonowi o czynach wojennych Barchoba; tu Lucius 

z Florusem i Elektr7 domagaj7 si< dost<pu do Jazona, ale nie s7 wpuszczeni 

(XXV 131-156); krótko potem liktorzy cesarscy wkraczaj7 do ogrodu Jazo-

na, a stary rabbin umiera. Z tego wniosek, &e 6mierP Aleksandra i Jazona 

przypada na ten sam dziea, czyli na pi7ty opowiadany dziea.  

 Ksi<gi XXVI i XXVII kontynuuj7 w7tek Luciusa i Elektry. Po powrocie 

z zamkni<tych bram Jazona Lucius doprowadza jeszcze tego samego, pi7-
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tego dnia Elektr? do tego, Ae zaCatwia mu poAegnanie Zofii (o którK si? jed-
nak byC ubiegaC): Elektra posyCa wi?c chorej rywalce list poAegnalny, kwiaty 
i flakon z „lekarstwem”, czyli truciznK (XXVI). Zmier[ Zofii od tej trucizny 
nast?puje najprawdopodobniej nast?pnego dnia (XXVII), jeAeli nie przyjmie-
my, Ae wedCug symbolicznej chronologii autora-narratora ta trzecia \mier[ 
przecieA ma przypada[ równieA na ten sam piKty opowiadany dzie]. Widocz-

na bowiem jest wola autora, aby powiKza[ \mier[ Aleksandra (XXIV), Jazo-

na (XXV) i Zofii (XXVII). Nie zaprzecza temu fakt, Ae okoliczno\ci po-

grzebu ciaCa Aleksandra zostajK nieznane, wtedy kiedy ciaCa Zofii i Jazona sK 

pogrzebane róAnie i nie CKcznie, ale w tej samej okolicy i w tym samym – 

szóstym czy siódmym – dniu. 

 

 

RUINA I ALEGOREZA CZASU 

 

Na sprzeczno\ci w chronologii akcji, i tym samym na jej rozerwany i zrujno-

wany charakter, wpadniemy pod warunkiem próby jej rozumienia w sensie 

mimetyczno-realistycznym. Czas zrujnowany wskazuje, obok innych procedur, 

na wstrzK\ni?te juA podstawy rzekomo niezwyci?Aonego imperium Hadriana 

i wiKAe je z tematem zrujnowanego stanu XIX-wiecznej cywilizacji wspóCczes-

nej. ParafrazujKc uwag? autora z poczKtku ksi?gi XXV, moAna powiedzie[, Ae 

„przez czasowe” tych sze\ciu lub siedmiu poprzerywanych dni, jakby przez 

dziury w czasie, sCyszymy czas historyczny epoki Hadriana oraz echa nowej, 

XIX-wiecznej ery, czas kosmologiczny wschodów i zachodów sCo]ca i ksi?Ay-

ca, czas soteriologiczny BoAej historii sakralnej, a takAe bezczas wieczno\ci.  
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PODAWANIE AKCJI I TRAKTOWANIE CZASU 

W QUIDAMIE 

S t r e s z c z e n i e   

 Artykud jest preprintem jednego z rozdziadów ksinoki autora na temat Quidama Cypriana 

Norwida (1863). Quidam to wierszowany utwór narracyjny (poemat), którego akcja jest umiej-

scowiona w Rzymie cesarza Hadriana w czasie oydowskiego powstania Bar-Kochby (132-135 

n.e.). Akcja ta, podawana w sposób niekonwencjonalny, wyposaoona zostada w cechy alegorycz-

ne i typologiczne, cingle wskazujnc teo po]rednio a dobitnie na XIX-wiecznn Europr i Polskr. Sn 

tam czytelne aluzje do europejskich struktur passtwa policyjnego, wieloetnicznych spodeczesstw 

masowych, kryzysów religijnych, powstas, konfliktów wojennych, despotów jowialnych i neuro-

tycznych. Rzym II wieku, a z nim XIX-wieczna Europa i Polska sn charakteryzowane jako za-

grooone przez gdrboko ukryty kryzys na wszystkich szczeblach spodeczesstwa, który konkretnie 

przejawia sir teo w zakresie intymnego oycia prywatnego. Poeta sprowadza ten kryzys do sekret-

nego metafizycznego zwrotu w historii ]wiata, który dokonuje sir stopniowo od momentu zej]cia 

Chrystusa na ziemir, nie dobiegajnc kosca w XIX wieku. Tematowi kryzysu odpowiada w poe-

macie kryzysowy i krytyczny stan ]rodków i sposobów literackiej prezentacji ]wiata w kryzysie. 

 W artykule analizowane jest niezwykde opracowanie w Quidamie czasu i materiadu narracyj-

nego. Utwór zawiera elementy na kilka róonych nowel albo na wirkszn powie]^ historycznn, albo 

teo na parabolicznn epopejr chrze]cijasskn i humanistycznn. Zarysowujn sir w tym materiale róo-

ne wntki zdarzeniowe, ale wntki te sn rozkawadkowane, ich za] fragmenty sn dziwnie z sobn prze-

mieszane. Nie dziwi wówczas, oe takoe chronologia poematu wykazuje cechy uszkodzenia: 

w obliczu bezczasowej wieczno]ci Boga i Jego planu zbawienia ludzko]ci ludzki historyczny 

czas zarówno II, jak i XIX wieku musi mie^ ksztadt udomny. Znika w ten sposób wszelka kon-

wencjonalna hierarchia narracyjna, a w zamian wydaniajn sir paradoksalne paralele i kontrasty 

mirdzy osobami, sytuacjami i epokami. Nic i nikt nie jest tu raz na zawsze wtórny czy niewaony. 

W koscu wszyscy ludzie poematu, nie tylko syn Aleksandra z Epiru, centralna posta^ poematu, 

okazujn sir w róonym stopniu nie]wiadomymi nosicielami prawdy Chrystusowej. Fakt ten jednak 

ani ich zbytnio nie uszlachetnia, ani nie uszczr]liwia. 

Stre0ci2 Rolf Fieguth 

 

 

S"owa kluczowe: Cyprian Norwid, epika wierszowana, struktury narracyjne, traktowanie czasu 

epickiego, typologia i alegoria. 
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ACTION ARRANGEMENT AND TIME TREATMENT 

IN QUIDAM 

S u m m a r y   

 The article is a preprint of a chapter of the book of the author on Cyprian Norwid’s Quidam 

(1863). Quidam is a narrative rhyming verse (poem), whose action is located in the Rome of the 

Emperor Hadrian, during the Jewish revolt of Bar-Kochba (132-135 AD). This action, presented 

in an unconventional way, is equipped with allegorical and typological features, still pointing in-

directly, but clearly, on the nineteenth-century Europe and Poland. It contains clear allusions to 

the European structures of the police state, multi-ethnic mass societies, religious crises, uprisings, 

military conflicts, jovial and neurotic despots. The Rome of the second century, and along with it, 

the nineteenth-century Europe and Poland are characterized as endangered by a deeply hidden 

crisis at all levels of society, which manifests itself concretely also in intimate private life. The 

poet brings the crisis to a secret metaphysical turn in the history of the world, which takes place 

gradually since the descent of Christ on earth, but not ends in the nineteenth century. To the topic 

of the crisis in the poem corresponds the critical state of means and methods for the literary 

presentation of the world in crisis. 

 The article analyzes the remarkable development of time and narrative material in Quidam. 

The poem contains elements adequate for several different short stories or a larger historical 

novel, or a Christian and humanistic parabolic epic. Different event topics are presented in this 

material, but these topics are split up, and their pieces are strangely intermingled with each other. 

Therefore, it is not surprising that the chronology of the poem has the characteristics of damage: 

in the face of the timeless eternity of God and His plan of salvation for mankind, human historic 

time must be defective for both the second and the nineteenth century. In this way, any con-

ventional narrative hierarchy disappears, and instead, paradoxical parallels and contrasts between 

individuals, situations and eras emerge. Nothing and no one is here forever secondary or unim-

portant. Ultimately, not just the son of Alexander of Epirus, the central figure of the poem, but all 

men of the poem appear to be in varying degrees unconscious carriers of the truth of Christ. 

However, this fact does not ennoble them too, nor make them happy. 

Translated by Krzysztof Modras OP 

 

 

Key words: Cyprian Norwid, versified epics, narrative structures, treatment of epical time, typo-
logy and allegory. 

 

  

 


