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W komentarzach i analizach ciągle przywiązuje się wielką wagę do rekon-
strukcji myśli Norwida, silnego związku z tradycją katolicką, a także do umiejęt-
ności widzenia jednocześnie wymiaru historycznego postaci i zdarzeń oraz ich 
perspektywy eschatologicznej2. Powszechnie wypisuje się z wierszy i z kore-
spondencji poety zdania o charakterze sapiencjalnym o naturze człowieka, o na-
rodzie różnym od społeczeństwa, o kulturze polskiej, o sztuce… Powstały zbiory 
myśli i sentencji Norwida, które często nie podają nawet źródeł cytatów. Każdy 
wykształcony Polak zapamiętuje pewną ilość tych rozproszonych aforyzmów, 
które składają się na mądrość kultury. Wyciągnięte z naturalnego kontekstu, są 
często jak kamień, który poeta chciał wynieść z ruin Palmiry, czego jednak nie 
uczynił, ponieważ wraz z ruinami stanowił całość3. Sens.  

Z jakiego punktu widzenia jednak udałoby się uchwycić całość dzieła Norwi-
da, określić typ spojrzenia na świat i na Sens losu człowieka? Czy należy ufać na 
słowo jego dyskursywnym deklaracjom? 

Otóż zwłaszcza gdy chodzi o poetę, który wyraża istotę myśli przede wszyst-
kim w metaforach a nie w konceptach, uprawnione jest interpretowanie ich nie-
zależnie od wypowiedzi dyskursywnych, gdyż metafory i symbole nie mogą być 

                                                           
1
 Z. STEFANOWSKA, Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, [w:] Strona romantyków. 

Studia o Norwidzie, Lublin: TN KUL 1993, s. 49. 
2
 Por. tamże, s. 68. 

3
 C. NORWID, Rzecz o wolności słowa, XVI, w. 45-79, [w:] C. NORWID, Dzieła wszystkie, 

oprac. S. Sawicki, P. Chlebowski, t. IV: Poematy 2, Lublin: TN KUL 2011 (dalej cyt. DWsz IV; 
cytaty lokalizuję podając po przecinku numer strony).  
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tłumaczone na język racjonalistyczny, mają raczej pobudzać znaczenia niż je 
zawierają; według sformułowania Paula Ricœura mają dać do myślenia4, a ich 
sens rośnie z czasem w nowych kontekstach cywilizacyjnych. Badanie recepcji 
wskazuje często kierunki asymilacji kulturowej dzieła5; każdej epoce narzuca się 
nowa interpretacja6. Prowadziliśmy już badania tego rodzaju w odniesieniu do 
„teologii implicite” Mickiewicza7. Otóż wydaje się, że można oddzielnie trakto-
wać świadomy dyskurs religijny Norwida, który chciał zawsze być bardzo orto-
doksyjny oraz to, co metafory „dają do myślenia” i co nawet dzisiaj zdaje się być 
chwilami rewolucyjne. 

Podstawowym celem będzie przede wszystkim próba wydobycia z myśli po-
etyckiej Norwida zalążków poważnej antropologii kultury, zdumiewająco nowo-
czesnej; nawet jeśli dyskursywnie przeciwstawiał się on ewolucjonizmowi Dar-
wina, który zresztą znał prawdopodobnie tylko z drugiej ręki8. Jego sposób pod-
kreślania mechanizmów ewolucji duchowej ludzkości, waga przywiązywana do 
gestów i zachowań społecznych, praxis cywilizacji, a także nacisk położony na 
pracę ludzką i na kultury społeczeństw, wreszcie jego wrażliwość na interakcje 
rytualne i ich indywidualizację, ukazuje rodzaj spojrzenia, który rozwinął się  
w socjologii interakcjonalnej i w etologii, nauce o zachowaniach, dopiero w la-
tach 50’ i 60’ XX wieku (Lorenz, Goffman, Hall, Berne, Turner…). Nie należy 
także zapominać o ustaleniach prehistorii, gdzie mimo polemiki z Darwinem 
można odnaleźć motywy analogiczne do osiągnięć badaczy XX w., jak Leroi-
Gourhan.  

Wydaje się, iż oryginalność Norwida – poety i myśliciela zasadza się właśnie 
na spojrzeniu antropologicznym na człowieka. Na tej właśnie drodze wyjawia 
nam ukrytą twarz rzeczywistości, która jest prawdopodobnie również jej najbar-
dziej pierwotnym źródłem gestów, postaw i rytuałów. Porządek dyskursywny 
przychodzi później, interakcje są infrastrukturą dyskursu. Postaramy się wydo-
być u niego elementy specyficznego, antropologicznego „przewrotu koperni-
kańskiego”, wychodząc głównie od dwu poematów filozoficznych, napisanych  
w dystansie czasowym niemal dwudziestu lat: Promethidiona (1850) i Rzeczy  
o wolności słowa (18699). Na koniec spróbujemy ukazać, jak bardzo myśl Nor-

                                                           
4
 „Le symbole donne à penser”, P. Ricœur, La métaphore vive, Paris: Seuil 1975. 

5
 Por. H.R. JAUSS, Pour une esthétique de la réception, Gallimard 1978, coll. Tel, 1990. 

6
 P. RICŒUR, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Paris: Seuil 1986. 

7
 Por. M. MASŁOWSKI, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego, Warszawa: 

PWN 1998. 
8
 Z. STEFANOWSKA, Norwidowski Farys, [w:] Strona romantyków, s. 132-135. 

9
 Jest to data ukazania się poematu, który został napisany zapewne wcześniej, może nawet 

w połowie lat 60. Por. uwagi edytora, Piotra Chlebowskiego w: Dzieła wszystkie, s. 347. 
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wida zakorzeniona jest w gestyce, interakcjach i sytuacji przestrzennej, i to nie 
tylko w dramatach, ale również w rożnorodnej konstelacji wierszy. 

1. PROMETHIDION:  
KSZTAŁTOWANIE SIĘ CZŁOWIEKA I EWOLUCJA KULTUR 

Poemat o „synu Prometeusza”, którym jest człowiek, choć najpierw pobudzał 
do kpin10, na początku XX wieku został uznany za arcydzieło. Nie przeprowa-
dzimy tutaj szczegółowej analizy arcybogatego utworu choćby dlatego, że istnie-
je wiele ciekawych prac na jego temat, szczególnie z ostatnim, wybitnym omó-
wieniem Stefana Sawickiego z 1997 r.11 i nie miejsce tu na wchodzenie w szcze-
gółowe polemiki. Ograniczymy się do skomentowania w poemacie tylko niektó-
rych motywów antropologicznych. 

Nie trzeba przypominać, że mimo pewnego „rozrzutu” genologicznego „rze-
czy w dwóch dialogach z epilogiem”, który omawia Sawicki, można – jak się 
wydaje – mówić o poemacie filozoficznym, sytuującym się w tradycji dialogów 
Platona. Wiemy, że pierwsza część poświęcona jest sztuce, druga prawdzie  
i dobru, zaś Epilog podsumowuje rozważania, zarysowując przy okazji mecha-
nizm rozwoju kultur i ich następstwo. Norwid podjął w duchu chrześcijańskim 
triadę platońskich Idei Piękna, Prawdy i Dobra jako „profilów Bożych”, wraz ze 
słynną formułą, iż piękno „kształtem jest Miłości” 12. Przypomnijmy, że sformu-
łowanie to pada z ust „wiecznego-człowieka”. Tworzy to wizję zgodną z chrze-
ścijaństwem, której Miłość jest podstawowym przesłaniem13 – zarówno bardzo 
indywidualistyczną, gdyż miłość winna zostać wcielana osobiście, zwłaszcza 
przez artystę, jak i ogólną, gdyż dotyczy człowieka zbiorowego – wiecznego-
człowieka, później zwanego „Prometejem Adamem” – który poprzez wieki 
wciela obecność Boga: 

 

                                                           
10

 Przede wszystkim ze strony Juliana Klaczki, bardzo wpływowego wówczas krytyka, 
który zamknął utwory Norwida w sarkastycznej formule o „czasach, które tylko wydają Pro-
methidiony, Zwolony i inne androny” (Do Teofila L., „Goniec Polski” 1851, nr 209); zob. 
omówienie dużo głębszej w istocie polemiki w: Z. TROJANOWICZ, Ostatni spór romantyczny: 
Cyprian Norwid – Julian Klaczko, Warszawa: IBL PAN 1981, s. 9; zob. też: J. KLACZKO, 
Wzory wydymanej nicości, Pisma czasowe, „Wiadomości Polskie” 1857, n 18, s. 83, przedruk 
w: Inglot, Norwid. Z dziejów recepcji, oprac. M. Inglot, Warszawa: PWN 1983, s. 104-105. 

11
 [w:] Wstęp C. NORWID, Promethidion, Kraków: wyd. Universitas 1997. 

12
 Bogumił, w. 109, DWsz IV, 106. 

13
 Por. choćby niedawną encyklikę papieża Benedykta XVI Deus caritas est (2005). 
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On mi przez Indy – Perrsy – Egipt – Greków –  
Stoma języki i wiekami wieków,  
I granitami rudymi, i złotem,  
Marmurem – kością słoniów – człeka potem,  
To mi powiada on Prometej z młotem14.  

 
Piękno wciela się dzięki obecności Miłości, to znaczy Boga, który pojawia się 

w historii poprzez trzy Idee platońskie i wysiłek pracy zbiorowej. Sztuka winna 
sublimować doświadczenie pracy, by wydobyć z niego jakby duchową esencję  
i by zmobilizować energię człowieka: 

 
Bo nie jest światło, by pod korcem stało, 
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych, 
Bo piękno na to jest, by zachwycało 
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało

15
. 

 
Ten słynny ostatni werset był rozmaicie interpretowany. Czy chodzi o rodzaj 

samozbawiania przez pracę? Nie byłoby to dalekie od twierdzeń znanego teologa 
kultury Paula Tillicha, wprowadzającego pojęcie autotranscendencji „w tym 
znaczeniu, że świat skończony ‘samotranscenduje się’ w nieskończoności nie-
skończonego, i w rezultacie duch ludzki wykracza ‘ekstatycznie’ poza swe do-
świadczenie skończoności, w stronę doświadczenia misterium i sakralności” 16.  
U Husserla również to pojęcie występuje w znaczeniu samotranscendencji sensu, 
a więc nieco innym, ale u Jana Pawła II w encyklice Laborem exercens jest mo-
wa o uczestnictwie człowieka w odkupywaniu przez pracę: „Znosząc trud pracy 
w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym za nas, człowiek współpracuje  
w pewien sposób w odkupywaniu ludzkości. Okazuje się prawdziwym uczniem 
Jezusa, kiedy na każdy dzień bierze krzyż działalności, do której został powoła-
ny”17. Jeśli tak rozumieć metafory Norwida, wyprzedza ona o wiek cały poszu-

                                                           
14

 w. 110-114, DWsz IV, 106.  
15

 w. 183-186, DWsz IV, 108. 
16

 Omówienie Rosino Gibelliniego (Panorama de la théologie au XXe siècle, przekład 
franc. Paryż, Cerf 2004, s. 109. 

Chodzi o najważniejsze dzieło P. Tillicha Systematic Theology (University of Chicago 
Press 1951-1963). Tillich wprowadza tam m.in. pojęcie Boga poza Bogiem: ”«God above 
God,» the power of being, which works through those who have no name for it, not even the 
name God” (Systematic Theology, t. II, s. 12). 

17
 JAN PAWEŁ II, Laborem exercens, 1981, 27, Wrocław 1995, s. 96. 
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kiwania współczesne. Jednak wielu badaczy nie zgadza się z tym, albo formułuje 
rzecz ostrożniej, np. Stefan Sawicki18.  

Według tradycji biblijnej praca jest karą za grzech pierworodny. Ale u Nor-
wida mamy immanentną obecność Boga w działalności człowieka poszukujące-
go piękna, prawdy i dobra. Praca „coraz miłością ulżona” (w. 348; DWsz IV, 
117) zyskuje tu funkcję antropologiczną zupełnie podstawową i pozytywną, gdyż 
przez pracę właśnie rodzą się i rosną cywilizacje i sama człowieczość człowieka. 

Ten sam Prometej, powstając „na rękach z ziemi” (w. 153; DWsz IV, 107) – 
co wskazuje na pozycję stojącą człowieka (poprzez metaforę tę Norwid mógłby 
zostać uznany za ucznia Darwina!) – rozwija swą odpowiedź: 

 
Tak i o pracy powiem, że – zguby szukaniem,  
Dla której pieśń – ustawnym się nawoływaniem”.  
– Więc szukał Ind nurtując granit z lampą w dłoni,  
I znalazł to, z czym szukał – szukał Pers w pogoni  
I dognał to, czym gonił – szukał Egipt w Nilu  
I złowił to, czym łowił – toż Grek i Etruski,  
I świata pan – Rzymianin, i Part z koniem w łuski,  
I różny inny mąż – których jest tylu!...

19
 

 
To obraz rozwoju człowieczeństwa w człowieku poprzez pracę, która nie tyl-

ko prowadzi do wytwarzania przedmiotów, ale przede wszystkim kształtuje wnę-
trze, ludzkość pracującego. Stajemy się osobą poprzez pracę. Myśl ta zostanie 
przez Norwida rozszerzona na społeczeństwa w Epilogu prozą, gdzie stwierdza, 
iż „Każdy naród przychodzi inną drogą do uczestnictwa w sztuce” 20. A sztuka 
jest sublimacją doświadczenia pracy zbiorowej, gdyż „Ze zbudowania w duchu 
się buduje”21. Za każdym razem zresztą, kiedy kultura wysoka traci kontakt ze 
swym narodem, naród upada.  

Jest to myśl znana współczesnej antropologii. Leroi-Gourhan stwierdza:  
„Jeśli j ęzyk związany jest z pojawieniem się manualnego narzędzia, figuracja  
nie może być odseparowana od wspólnego źródła, z którego człowiek tworzy 
figurę”

22
. 

                                                           
18

 S. Sawicki formułuje sprawę tak: „sztuka, będąc kolebką piękna, przyczynia się – wraz 
z pięknem całego stworzenia – do zmartwychwstania człowieka: historycznego i eschatolo-
gicznego” (Wstęp, s. 29). 

19
 Bogumił, w. 159-166, DWsz IV, 108. 

20
 Epilog, II, DWsz IV, 130. 

21
 Bogumił, w. 340, DWsz IV, 117. 

22
 A. LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole, t. I-II, Paris: Albin Michel, 1964-1965, t. II: 

La Mémoire et les rythmes, s. 206; tu i dalej tłum. własne. 
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Sztuka jest więc wyraźnie emblematem kultury, której zadaniem jest skodyfi-
kowanie doświadczenia zbiorowego wspólnoty. Norwid dodałby: tak, aby mógł 
on dorosnąć do zmartwychwstania. A „Narodowy artysta organizuje wyobraźnię, 
jak na przykład polityk narodowy organizuje siły stanu…” 23. 

Waga przywiązywana przez Norwida do praxis życia zbiorowego jest cechą 
nieoczekiwanie nowoczesną i może być zestawiana zarówno z antropologią, jak  
i z filozofią religii i teologią. 

Zacznijmy od antropologii i teorii hominizacji. Konrad Lorenz, słynny biolog, 
noblista, jeden z fundatorów wiedzy o zachowaniach – etologii, podkreślał wie-
lokrotnie, iż proces rodzenia się inteligencji wywodzi się z obserwacji przedmio-
tów w przestrzeni: 

 
Z chwilą, gdy nasz przodek po raz pierwszy rozpoznał równocześnie własną chwytającą 

dłoń i chwytany przez nią przedmiot jako rzeczy z realnego świata zewnętrznego i zoriento-
wał się w ich oddziaływaniu wzajemnym, jego zrozumienie procesu ujmowania stało się 
pojmowaniem, zaś wiedza o istotnych właściwościach ujmowanej rzeczy – pojęciem

24
. 

 
Nie ma „myśli, która byłaby niezależna od centralnego modelu przestrzeni. 

[…] Małpa antropoidalna działa rzeczywiście kiedy obserwuje przestrzeń wokół 
siebie, ale czyni to tylko w ramach ‘wyobrażenia’ centralnego przedmiotów. […] 
To początek wszelkiej myśli” 25. Tak więc postrzegamy świat wewnątrz pewnego 
modelu przestrzeni, który nosimy w sobie i z którego zdajemy sobie wówczas 
sprawę. Można by więc powiedzieć skrótowo, że małpa, która skacząc  
z jednej gałęzi na drugą postrzegła swą rękę jako narzędzie, uzyskała świado-
mość, która stanie się świadomością człowieczą. W tym momencie praxis staje 
się gnosis. 

Istnieje wśród antropologów zgoda, że proces hominizacji rozwinął się wraz 
ze świadomością gestów i narzędzi komunikacji, które stały się językiem; proces 
ten spowodował następnie dopiero wzrost objętości mózgu26. Leroi-Gourhan, 
który posługuje się w swych analizach również kategoriami prawdy (związanej  
z techniką), dobra i piękna, podkreśla iż nie tylko technika i język się liczą, gdyż 
ważne jest również zachowanie estetyczne, regulujące relacje pomiędzy jednost-

                                                           
23

 Epilog, V, DWsz IV, 134. 
24

 K. LORENZ, Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego pozna-
nia, tłum. K. Wolicki, Warszawa: PIW 1977, s. 256. 

25
 TENŻE, Trois essais sur le comportement animal et humain, Paris: Seuil, coll. Points 

1970, s. 213; tłum. własne. 
26

 Comp. A. LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole, t. I-II. 
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ką i grupą27. W dodatku „twórczość figuratywna jest elementem zasadniczym 
indywidualnego zdobywania wolności, podczas gdy zachowanie techniczne  
i społeczne przeżywane jest według norm zbiorowych, wynikających z norm 
wykonania”28. 

Kultura i kompleksowe systemy komunikacji społecznej rozwinęły się w za-
sadzie po tzw. „rewolucji neolitycznej” – związanej z uprawą ziemi i sedentary-
zacją człowieka żyjącego dotąd z polowania i zbieractwa. Jest to również czas 
powstawania rodzin, społeczeństw, wiosek i systemów kulturowych, które wy-
tworzyły odniesienia symboliczne. Związki pomiędzy tymi zjawiskami, szczegó-
łowo opisane przez badacza, ukazują jak wykorzystywanie technik uprawy ziemi 
rozwinęło samoświadomość człowieka29. Inaczej mówiąc, człowiek odkrywając 
poprzez pracę „to, czym pracował”, konstruował się jako osoba i jako świado-
mość. Wchodzimy w krąg metafor Norwida. Ale najbliższego pokrewieństwa  
z myślą poety należałoby szukać w filozofii Karola Wojtyły30 i w jego pierw-
szych encyklikach, a zwłaszcza Laborem exercens, gdzie wprost stwierdził, że 
„przez pracę [...] człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostowując ją do 
swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd 
bardziej ‘staje się człowiekiem’”31. Jest to w pewnym stopniu podjęcie metafor 
Norwida, ale także własnych przemyśleń z książki Osoba i czyn. Wojtyła wska-
zuje tam bowiem na możliwość transcendencji, którą człowiek może zrealizować 
przez swe czyny świadome i chciane, a więc przedstawia w pewnym sensie  
perspektywę jego „zmartwychwstawania”. Pisze zresztą o transcendencji pio-
nowej, związanej z godnością osobową w ten sposób realizowaną, ale także  
o transcendencji poziomej, związanej z zaangażowaniem; powrócimy jeszcze do 
tych pojęć. 

Na razie przenieśmy się w czasie o prawie dwadzieścia lat, by przypomnieć 
inny poemat filozoficzny Norwida na zbliżony teamt: Rzecz o wolności słowa. 

 

                                                           
27

 Tamże, t. II, s. 80. 
28

 Tamże, s. 99. 
29

 „Około lat – 10 000 p.n.e. kończy się okres Paleolityczny i ludzkość przygotowuje się 
do przejścia z prymitywnej ekonomii polowania, łowiectwa i zbieractwa do ekonomii rolnej  
i hodowlanej, które doprowadzą bezpośrednio do powstania cywilizacji”. (A. LEROI-GOUR-
HAN, Les religions de la préhistoire, Paris: PUF, coll. Quadrige 2008, s. 5; tu i następne tłum. 
własne). 

30
 K. WOJTYŁA, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin: TN KUL 2000. 

31
 Laborem exercens, 9, s. 33. 
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2. RZECZ O WOLNOŚCI SŁOWA: DUCH I LITERA 

Rzecz o wolności słowa powstała znacznie później niż Promethidion i nie  
została uznana za równe mu arcydzieło. Niemniej myśl Norwida frapuje, i to 
nawet, kiedy polemizuje z darwinowskim ewolucjonizmem. Bo dla niego: 

 
Nie! – Człowiek nie do-pełzał z wolna człowieczości  
[…]  
Nie! – człowiek całym powstał, zupełnie-wytwornym,  
[…] 
Bo cały był i piękny… i upadł…  
                                                   Dziś – praca  
Coś w nim trawi – kształtuje, i coś mu powraca

32
. 

 
Norwid broni mitu biblijnego dotyczącego stworzenia człowieka i grzechu 

pierworodnego, ale nie przestaje podkreślać wagi pracy w kształtowaniu czło-
wieczeństwa i jego stopniowego odkupywania czy zmartwychwstawania. Argu-
menty jego co do trwałości natury ludzkiej są estetyczne: 

 
                 … to czemu kamienne- siekiery,   
Naczynia i co tylko z pierwszej mamy Ery  
Zebrawszy – nie przedstawia POSTĘPU-KSZTAŁCENIA,  
Ani się potęguje? [...]

33
.  

 
W sztuce nie ma więc postępu, są tylko kolejne epoki – człowiek jest wiecz-

ny. Dla nas rozumowanie to jest fałszywe, gdyż przeciwstawia mit nauce, nie 
biorąc pod uwagę tego, że obie dziedziny mogą być prawdziwe, gdyż mit stara 
się symbolizować esencję (istotę) człowieka, podczas gdy nauka ustanawia wie-
dzę. Niemniej poeta stale łączył podejście historyczne i konkretne z perspektywą 
eschatologiczną34. „Norwid ma na myśli rozwój cywilizacji, nie zaś zmiany bu-
dowy anatomicznej człowieka”, podsumowuje Stefanowska35. Poeta jest perso-
nalistą avant la lettre i nie wyobraża sobie ewolucji człowieka, który kiedyś 

                                                           
32

 Rzecz o wolności słowa, DWsz IV, 225, w. 1, 7, 9-10. 
33

 Pieśń II, w. 74-76, DWsz IV, 223. Co do trwałości kształtu siekiery, zależny jest tyleż 
od funkcjonalności ile od materiału, jak też od „stylu etnicznego” czyli kultury; zob. A. LEROI-
GOURHAN, Le geste et la parole, t. I: Technique et langage, Paris: Albin Michel 1964,  
s. 131-133. 

34
 Por. Z. STEFANOWSKA, Norwidowski romantyzm, dz. cyt., s. 68. 

35
 TAŻ, Norwidowski Farys, s. 135. 
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miałby nie być osobą. W jakiś sposób słynny antropolog potwierdzi jego pozycję 
z chwilą gdy chodzi o homo sapiens: 

 
[…] nie można ogłosić prawa, że myśl filozoficzna czy religijna zależy od ewolucji material-
nej społeczeństw. Gdyby tak było, myśl Platona czy Konfucjusza wydawałyby się nam tak 
dziwnie przestarzałe jak pługi pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Otóż filozofie te mogą 
wydawać się nieprzystosowane do warunków społecznych wytworzonych przez ewolucję 
środków materialnych, zawierają niemniej koncepty aktualnie dostępne

36
. 

 
Norwid odrzuca ewolucjonizm biologiczny, jednocześnie uznając ewolucję 

indywidualną i zbiorową człowieka – przez pracę, poprzez gesty i czyny. Utoż-
samia człowieczeństwo człowieka z pojawieniem się słowa, to znaczy języka, co 
jest całkiem zgodne ze współczesną antropologią: 

 
                     [...]… Słowem, że Człek tu przychodniem –  
Nie znał, gdzie jest? poglądał co? nad nim, co? pod nim…  
A potem – rdzenia własnej samotności szukał,  
A potem – w wyobraźnię… potem – w granit stukał:  
Aż wyjrzał mu bóg-fetysz z głuchego granitu,  
Ten sam, co był w sumieniu i gwiazdach u szczytu;  
Ten sam… CO JEST.  
                                     … Nieco poglądając dalej,  
Czas rozwionie ! prawda się w źrenicach zapali…  
Otworzy się sklepienia i wzroku budowa,  
I oto nagle widzim : pierwszą kartę słowa –  
Pierwszą widzim literę… z harmonii stworzenia,  
Ogromne A ! podziwu świata i sumienia!

37
 

 
Powracamy tu do schematu antropologicznego, obecnego w Promethidionie, 

ale również we współczesnej antropologii: rodzenia się człowieczeństwa ze 
zdumienia – czyli kształtującej się świadomości, i doświadczenia pracy fizycz-
nej, które przechodzi sublimację i staje się słowem, obrazem, rzeźbą. „Słowo, 
niźli narzędziem, celem było wcześniej!” (III, w. 46), podkreśla Norwid, wyraź-
nie utożsamiając pojawienie się słowa z rodzeniem się świadomości siebie  
i świata, nad którym człowiek sprawuje władzę nazywania. 

Porównajmy tę myśl ze stwierdzeniami Leroi-Gourhana, wielkiego antropo-
loga prehistorii: 

 

                                                           
36

 A. LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole, t. I, s. 208. 
37

 Pieśń III, w. 23-38, DWsz IV, 226. 
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Cała ludzka ewolucja prowadzi do ustawienia poza człowiekiem tego wszystkiego co,  
w reszcie świata zwierzęcego, odpowiada adaptacji specyficznej. Najbardziej frapujący fakt 
materialny to z pewnością „uwolnienie” narzędzia, ale w rzeczywistości podstawowym fak-
tem jest uwolnienie słowa i ta cecha – ustanawiania pamięci poza sobą w organizmie spo-
łecznym – właściwa jest tylko człowiekowi

38
. 

 
Słowo-świadomość rodzi się z gestu na poziomie zbiorowości. Przypominając 

etymologię terminu Słowianin, spokrewnionego zarówno ze Sclavusem łaciń-
skim, jak i ze Słowem lub Sławą, Norwid tak opisuje rodzenie się tożsamości 
kulturowej:  

 
Sklavus, gdy słowo uczuł, uznał swą osobę

39
.  

 
Tożsamość rodzi się na poziomie indywidualnym i zbiorowym: słowo tworzy 

narody i instytucje: 
 

A kto by mi zaprzeczył doniosłości słowa,  
I że nie wstaje przezeń istność narodowa,  
Ni stworzyć to parlament, co historia, zdolny

40
. 

 
Jeśli przed nastaniem chrześcijaństwa Siła stawała się słowem, po przyjściu 

Chrystusa Słowo stało się siłą (s. 214). Gdyż od tego czasu: 
 

Słowo – wróciło w ducha i stało się całe  
W człowieku i w zebraniu równie doskonałe

41
. 

 
Konsensus jest więc możliwy w duchu. Chodzi z pewnością o tę samą zasadę, 

którą prawosławni nazywają sobornost’ – obecność Ducha na soborach. Norwid 
rozwinął analogiczny koncept, ale zeświecczony i zuniwersalizowany – intuicji 
prawdy – w drugiej części Promethidiona. Nazwał go tam, jak wiemy, „opinią”, 
oczywiście w innym znaczeniu niż aktualne – chodziło o konsensus etyczny, 
dotyczący podstawowych wartości, o uniwersalizm etyczny. „Świętość słowa” 
zależy jednak od „charakteru” człowieka, to znaczy od jego świętości. Gest  
i słowo zostają w ten sposób splecione w sposób nieodwracalny i można sądzić, 
iż „święte słowo” i gest dobra czy prawdy będą rodzić dobro, gdyż zakorzenione 
w tej samej elementarnej gestyce i postawie będą je przekazywać. 

                                                           
38

 A. LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole, t. II, s. 34. 
39

 Pieśń XIII, w. 115, DWsz IV, 267. 
40

 Pieśń XII, w. 77-79, DWsz IV, 258. 
41

 Pieśń IX, w. 77-78, DWsz IV, 244. 
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Czas teraz podjąć to, co można by nazwać u Norwida przewrotem kultury 
polskiej: gdy po romantycznym kulcie „ducha”, poeta podkreśla wagę litery,  
bez której duch nie może ani się wcielić, ani zostać przekazany czy rozpo-
wszechniony: 

 
Tchnąć możesz bez litery i bez jej uznania,  
Ale dać nic nie zdołasz: ona rękę skłania

42
.  

 
Dalej następuje przeciwstawienie „natchnienia wulkanu” i obrazu łanów zbo-

ża (XII, 172-199, s. 261-262). Otóż trzeba przypomnieć centralne w romanty-
zmie polskim miejsce metafory wulkanu. Zamiast klasycznej harmonii form 
zaczęto cenić wówczas wybuch podziemnych sił nieświadomości, by odwołać 
się do współczesnych pojęć. Wybuch tworzył dopiero, jak lawa, formy nowe, 
nieoczekiwane i potężne. Dotyczyło to sztuki, ale również zjawisk społecznych, 
kiedy to „skorupa plugawa” (Mickiewicz) ustępowała pod presją siły mas naro-
du. Norwid podziwiał piękno i potęgę erupcji i natchnienia, ale uważał je za ja-
łowe w zestawieniu z pracą codzienności. Wielkość kultury opiera się bowiem 
na literze i na trwaniu: 

 
                                                             […] Języki!  
Tych się nie tworzy sennym natchnienia polotem,  
Zboże po burzy wstawa, lecz nie siane grzmotem,  
I raczej praca długa a wierna literze  
Całokształty takowe urabia i strzeże

43
.  

 
Litera jest więc po stronie stałego wysiłku, przekazywanego testamentu, 

wcielania, zmartwychwstawania, kobiety, codzienności, pracy… A Duch bez 
litery nie może ani się wcielić, ani trwać, ani zostać przekazany. I właśnie litera 
– słowo wcielone – może przynieść zmartwychwstanie. 

Stojąc przed ruinami Palmiry poeta widzi, rozumie «Całość-SŁOWA I LITE-
RĘ»44, gdyż nawet kamienie – fragmenty ruin – nie mogą zostać zabrane ni prze-
niesione bez utraty znaczenia, wynikającego z ich pozycji. Przez analogię – po-
zostałości prehistorii, zebrane w muzeum, nie mogą już wyjawić swych sekretów 
ani zostać zanalizowane i zrozumiane, gdy są zabrane z miejsca, gdzie spoczy-
wały – jak się gorzko skarży Leroi-Gourhan45. 

                                                           
42

 Pieśń XII, w. 133-134, DWsz IV, 260. 
43

 Pieśń XII, w. 205-209, DWsz IV, 262-263. 
44

 Pieśń XIV, w. 70, DWsz IV, 272. 
45

 A. LEROI-GOURHAN, Les religions de la préhistoire, passim. 
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3. GESTY I MYŚLI 

Następny etap naszej krótkiej rekonstrukcji myśli antropologicznej Norwida 
dotyczy stwierdzenia w jakim stopniu jego refleksja jest związana z gestami  
i zachowaniami, co jest – jak widzieliśmy – uprzywilejowanym materiałem an-
tropologii: myśl rodzi się bowiem z gestu i z zachowań przestrzennych. 

Stwierdzenie to jest już dobrze udokumentowane w dziedzine dramatu, 
zwłaszcza od czasu znakomitej książki Ireny Sławińskiej Sceniczny gest poety46. 
Badaczka doprowadziła tam nawet do swoistej typologii gestów znaczących, 
rozróżniając gesty demaskatorskie, probiercze, słowne, habitus postaci i grup 
ludzkich, gesty prowokujące konsekwencje dramatyczne, spojrzenia itd. Stwier-
dzenia jej stały się w latach sześćdziesiątych wydarzeniem nie tylko w badaniach 
nad Norwidem, ale także w teatrologii polskiej.  

Chcielibyśmy jednak tutaj przyjąć szerzej, że gesty i zachowania odgrywają 
wielką rolę również w jego liryce. Weźmy na przykład Promethidiona, poemat 
filozoficzny, od którego zaczęliśmy naszą analizę. W dyskusji o Szopenie, jeden 
z rozmówców wyznaje, iż „polski ja w nim zamach cenię” (w. 3; DWsz IV, 99) 
– czyli typ zachowania, znak temperamentu; ma to wyraźnie charakter ironiczny 
czy wręcz satyryczny. Ktoś drugi jakby go chciał przelicytować: „Ho hop – ko-
niku mój, rwij się od żłoba… / Ho hop !!”47, co znowu jest myśleniem poprzez 
gesty. Była to reakcja na poważne stwierdzenie Bogumiła, porte-parole poety:  

 
Czy się nie wstydził prawdy i nie stłumił,  
Mogąc łatwiejszy oklask zyskać sobie,  
[...]  
Czy, mówię, prawdę na swym stawiał grobie,  
Czy się jej grobem podpierał ciosanym?

48
 

 
Są to pytania o performatywność artysty i o przeciwstawienie skutków czysto 

społecznych – metafizycznym. Rozmowa ma miejsce w salonie, przy rytualnym 
piciu herbaty, co sugeruje salonową atmosferę i tłumaczy śmiechy jako rodzaj 
komentarza ironicznego do rozmowy. 

Praca w prawdzie leży u podstaw cywilizacji, już była o tym mowa, ale trzeba 
też podnieść cały szereg argumentów przypominających prawdę praxis, technik 
gestycznych, zgodnie z terminologią antropologii49: 

                                                           
46

 Kraków: WL 1960. 
47

 Bogusław, w. 28-29, DWsz IV, 103. 
48

 Bogumił, w. 13-14, 16-17, DWsz IV, 103. 
49

 Cf. A. LEROI-GOURHAN, Les geste et la parole, t. I-II. 
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I stąd największym prosty lud poetą,  
Co nuci z dłońmi ziemią brązowemi,  
[...] 
I stąd najlepszym Cezar historykiem,  
Który dyktował z konia – nie przy biurze

50
.  

 
Pieśń rodząca się z rytmu pracy jest u podstaw doświadczenia, z którego sko-

rzysta artysta, sublimując je. Przypomnijmy paralelę ze współczesną antropolo-
gią: „Człowiek nie może rozumieć i panować inaczej niż poprzez symbole twór-
cze” (Leroi-Gourhan51). A jeśli chodzi o muzykę, badacz podkreśla wagę estety-
ki kulturowej rytmu właśnie, z której wywodzi się „styl etniczny” (s. 105), to 
znaczy kultura narodowa. 

Weźmy teraz inne przykłady. Choćby krótkiego wiersza Fatum. Przypomnij-
my go: 

 
I.  

Jak źwierz dziki – przyszło Nieszczęście do człowieka  
I zatopiło weń fatalne oczy…  
 – Czeka – –  
Czy – człowiek – zboczy?  
 

II.  
Lecz on odejrzał mu – jak gdy artysta  
Mierzy swojego kształt modelu –  
I spostrzegło, że on patrzy – co? skorzysta  
Na swym nieprzyjacielu:  
I zachwiało się – całą postaci wagą... 
– – I nie ma go!

52
 

 
Interakcja abstrakcyjna jest tu opisana tak, jakby chodziło o sytuację konkret-

ną. Gesty wewnętrzne są analogiczne do zachowań rzeczywistych. Zniknięcie 
nieszczęścia na skutek parady artysty jest logiczne, ponieważ w końcu posłuży – 
stworzeniu dzieła sztuki; i wówczas nie jest już nieszczęściem. O przemianie 
sytuacji decyduje postawa wewnętrzna artysty, który nie daje się zastraszyć, ale 
trochę jak Hiob akceptuje wszystko, co na niego spada, starając się o zrozumie-
nie sensu, tak by inni na tym skorzystali. Interakcja wydaje się równie prawdzi-
wa zarówno w planie indywidualnym, jak i zbiorowym, i można zrozumieć ją 
także jako obraz reakcji Polaków na rozbiory i upadek powstania listopadowego, 

                                                           
50

 Bogumił, w. 187-188, 193-194, DWsz IV, 109. 
51

 Les religions de la préhistoire, s. 152. 
52

 Fatum, [w:] C. NORWID, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Lublin: TN KUL 2004, s. 43. 



MICHAŁ MASŁOWSKI   ______________________________________________      

 

 

16

z których w pewnym sensie „skorzystali” tworząc nowy paradygmat nowocze-
snej kultury narodowej.  

Inny znany przykład dużego poematu zbudowanego wokół znaczącego gestu 
spojrzenia w niebo, to Assunta, albo też gra słów w wierszu Rozebrana, gdzie 
tytuł wskazuje zarazem na rozebraną kobietę, jak i na kraj po rozbiorach. Cieka-
wą analizę wiersza przedstawiła Zofia Stefanowska, wskazując jak skojarzenie 
rozbiorów z damą doprowadziło do analogii z kobietą z Apokalipsy św. Jana53. 
Sens wynika z analogii zachowań, która pozwala uchwycić szokujący charakter 
rozbiorów i ich ekstrapolacji ideologicznych. 

Słynny jest również incipit otwierającego tom najważniejszego zbioru wier-
szy – Vade-mecum: Klaskaniem mając obrzękłe prawice. Cały utwór zbudowany 
jest na skojarzeniach gestów, zachowań i oświetlenia przestrzeni; charaktery-
styczne, iż wszystkie elementy są w nieustannym ruchu, jak w wersecie otwiera-
jącym ostatni fragment: „Syn – minie pismo, lecz ty wspomnisz, wnuku”54. „Mi-
janie” spotyka się ze „wspominaniem”, jakby jego dopełnieniem. 

Zakorzenienie myśli Norwida w gestach, w zachowaniach i w interakcjach 
stanowi a n t ro po lo g i c zn e  fu nda men t y  c a łe j  j e go  myś l i, co pozwala 
dopełnić jego filozofię p rac y,  s ł o wa  i  l i t e r y. Studium takie, szerzej pomy-
ślane, byłoby z pewnością bardzo przydatne dla rozwijającej się norwidologii. 

UWAGI KOŃCOWE 

Spróbowaliśmy wydobyć oryginalną myśl antropologiczną Norwida zawartą 
zwłaszcza w Promethidionie, ale także w Rzeczy o wolności słowa, i to mimo 
polemiki z ewolucjonizmem biologicznym. Fascynację myślą poety można wy-
jaśnić jego zdolnością do wydobywania wymiaru metafizycznego w zachowa-
niach najbardziej konkretnych. Jak zauważa Zofia Stefanowska: 

 
[…] działalność praktyczna ma sens w ramach eschatologicznie rozumianej historii i jest  

w istocie programem przywrócenia pracy jej funkcji ekspiacyjnych. Tak więc antyroman-
tyczny w intencji postulat zwrotu do rzeczywistości włączony jest w typowo romantyczną 
konepcję finalnych celów człowieka

55
. 

 
Metafizyka pracy,  m e s j a n i z m  p r a c y  chciałoby się powiedzieć, a nie 

tylko sztuki, jak uważa Zofia Trojanowicz czy Stefan Sawicki (który przypomina 
                                                           

53
 Z. STEFANOWSKA, Strona romantyków, s. 105-108. 

54
 C. NORWID, Vade-mecum, s. 14. 

55
 Z. STEFANOWSKA, Strona romantyków, s. 68. 
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jednak sformułowanie Norwida „kościół pracy” i sam mówi o „teologii pracy”56)  
– przyniosła rewolucyjne owoce. Gdyż jeśli źródła – przeważnie romantyczne – 
ruchu Solidarności z lat 1980-1981, i ich podstawy filozoficzne, takie jak Etyka 
Solidarności Józefa Tischnera, są bardzo różnorodne, to Norwid stanowi z pew-
nością jedno z ich najważniejszych odniesień. Polska filozofia pracy wiele mu 
zawdzięcza, z rozwinięciami Brzozowskiego i Tischnera, ale patrząc z innej 
strony, także Karola Wojtyły. Wspominaliśmy już o encyklikach Jana Pawła II, 
zwłaszcza o Laborem exercens; Norwid jest cytowany w Liście do artystów. Ale 
zupełnie inny filozoficzny ciężar gatunkowy zawarty jest w książce papieża 
Osoba i czyn. 

Analizując realizację i ustanowienie osoby poprzez czyny, już tematycznie 
autor zbliża się do zainteresowań poety. Trzeba by przypomnieć, że w przemó-
wieniu o Norwidzie z okazji przewiezienia ziemi z jego grobu do Krakowa, pa-
pież podkreślił wpływ poety na swój pontyfikat i szczególnie na jego wymiar 
społeczny57. W Osobie i czynie autor nie cytuje poezji, ale stara się zanalizować, 
w jaki sposób tworzy się osobowość poprzez czyny – czyli gesty i interakcje – co 
bliskie jest tematyce tak Promethidiona, jak i Rzeczy o wolności słowa. Stawia 
tam m.in. tezę o transcendencji osoby w czynie, i to nie tylko transcendencji 
pionowej, ale także poziomej. Różnicę tłumaczy w ten sposób:  

 
Przekraczanie granicy podmiotu ku przedmiotowi, czyli intencjonalność, można określić 

jako transcendencję poziomą. Nie o nią jednak chodzi nam przede wszystkim (choć i o nią 
także, jak jeszcze zobaczymy), gdy mowa o transcendencji osoby w czynie. Jest to transcen-
dencja, którą zawdzięczamy samostanowieniu, transcendencja przez sam fakt wolności, bycia 
wolnym w działaniu, a nie tylko przez intencjonalne skierowanie chceń w stronę właściwego 
im przedmiotu, wartości-celu. Można by tę transcendencję, w odróżnieniu od tamtej, którą 
określili śmy jako poziomą, określić jako pionową

58
. 

 
Myśl o transcendencji osoby poprzez pracę-czyn stała się osią jego później-

szej encykliki Laborem exercens (1981). Ale kategoria t r a n s c e n d e n c j i 
p o z i o m e j  zatrzymuje w sposób szczególny naszą uwagę, gdyż w paru 
uprzednich pracach próbowaliśmy zrekonstruować formy transcendencji po-
ziomej w polskim romantyzmie, szczególnie w metaforach Mickiewicza, jak  

                                                           
56

 S. SAWICKI , Wstęp, s. 20, 29. 
57

 Przedruk [w:] Norwid bezdomny, oprac. J. Kopciński, Warszawa 2002, s. 10. 
58

 K. WOJTYŁA, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin: TN KUL 2000,  
s. 164. 
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i w twórczości XX-wiecznej59. Matrycą tej transcendencji była przyjaźń, następ-
nie więź kulturowa narodu, gdzie Sens przychodził od innych, ze wspólnoty 
kulturowej, z rodzaju konsensusu etycznego wokół uniwersaliów etycznych. 

U Norwida odnajdujemy te same motywy „opinii”, „zebrania” i „charakteru”, 
to znaczy postawy etycznej jako fundamentu Prawdy60. Ale przede wszystkim to, 
co było wspólnotową komunią kulturową narodu u Mickiewicza, u Norwida staje 
się wspólnotową komunią człowieka zbiorowego – a więc i społeczeństw,  
w przestrzeni i w czasie – poprzez udział w pracy, która rodzi cywilizacje; wię-
cej: ludzkość, człowieka. Ma miejsce jakby uniwersalizacja intuicji duchowych 
Mickiewicza, ich rozszerzenie na wszystkie narody i, ostatecznie, na całą ludz-
kość od jej początków zrodzonych poprzez gesty – czyny, narodziny słowa – 
intonacji, utworzenia litery – pisma. Kultury. Człowiek istnieje bowiem tylko  
w kulturze i przez kulturę. 

Zakorzenienie całej poezji Norwida w gestach i w interakcjach zapewnia mu 
niespotykaną gdzie indziej głębię antropologiczną. Przestrzenność tej myśli de-
terminuje nawet zawartość jego refleksji, czego Norwid miał niezwykle jasną 
świadomość. Świadczy o tym choćby taki fragment z jego listu61: 

 
Jednym słowem, protestuje się tylko wtedy, k i e d y  s ię  n a  t y m  s a m y m  c o 

p r z e c i w n i k  s t a nę ł o  g r u n c i e  – i to wszech-rzeczywisty jest pewnik. Stań wyżej 
niż przeciwnik, a nie zapotrzebujesz protestacji – stanąć zaś wyżej jest to właśnie stanąć nie 
poprzez nie, ale poprzez tak. 

 
Norwid stał na tym samym gruncie co romantycy, i dlatego przeciwstawiał 

się im poprzez krytykę62. Ale my prawie dwieście lat po nim, a więc w pewnym 
sensie na gruncie położonym wyżej dzięki wszystkim zdobyczom współczesnej 
antropologii, możemy „z góry” powiedzieć „tak” jego geniuszowi i kierunkowi 
jego myśli uniwersalizującej zrodzony w romantyzmie narodowy paradygmat 

                                                           
59

 Zob. M. MASŁOWSKI, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego, [w:] 
TENŻE, Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze 
polskiej, Warszawa: Neriton 2011. 

60
 W tradycji biblijnej słowo aman o tym samym rdzeniu co „amen”, tłumaczone jest naj-

częściej jako „prawda” veritas (por. Psalm 85 (84), 12). Oznacza zaś „to co ma trwać, bycie 
solidnym, pewnym, godnym zaufania”. Biblia Tysiąclecia, a także Biblia pod red. ks. Michała 
Petera (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 2009), słowo to tłumaczy jako „wierność”. 

61
 List do Wincentego Mazurkiewicza z listopada 1854 (C. NORWID, Pisma wszystkie, ze-

brał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. I-XI, Warsza-
wa 1971-1976; t. VIII, s. 234). 

62
 Por. Z. STEFANOWSKA, Strona romantyków, s. 70. 
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kultury, a także ustanawiającej sens metafizyczny wewnątrz antropologii  
człowieka. 
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AN OUTLINE OF ANTHROPOLOGY OF CULTURE  
IN NORWID’S OEUVRE 

S u m m a r y 
 
Norwid’s reliance on gestures, behaviours and interactions in his poetry unveils the anthropo-
logical foundations of his line of thought. These foundations enable our understanding of his 
working philosophy, words and letters. Interactions make part of his discourse infrastructure, 
as defined in behavioural research, which developed no sooner than the 1950s and the 1960 
(e.g. Lorenz, Goffman, Hall, Berne or Turner). Applying these categories to analyse Norwid’s 
Promethidion (1850) and Rzecz o wolnosci słowa [On the freedom of the Word] (1869) as well 
as such other poems like Fatum or Rozebrana [Partitioned] helps us observe how humanity 
emerges out of amazement – that how consciousness and the experience of work undergo 
sublimation to turn into the word. At the advent of Christ, the Word became power, which 



MICHAŁ MASŁOWSKI   ______________________________________________      

 

 

20

resulted in ethical universalism and in the realization of the messianic nature of work, guiding 
us towards resurrection (self-transcendence). Norwid’s thought, situating the metaphysical 
sense within the realm of anthropology, hugely influenced the theology of John Paul II. 
 
Słowa kluczowe: antropologia; gest; praca; interakcja; mesjanizm pracy; samotranscendencja. 
 
Key words: anthropology; gesture; work; interaction; messianic nature of work; self-trans-
cendence. 
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STUDIA NORWIDIANA 

34:2016 

RENATA GADAMSKA-SERAFIN 

„TEN  SAM  JEST  BÓG”.  
NORWID – ABD EL-KADER - IBN ‘ARABI 

 
 
Erazm Kuźma pisał niegdyś, że w trójcy naszych romantycznych wieszczów 

Mickiewicz był typowym okcydentalistą, Słowacki, acz Wschodem prawdziwie 
urzeczony, zamknął sobie ostatecznie drogę do mitu Orientu swoimi koncepcja-
mi genezyjskimi, Norwid zaś był spośród nich najbardziej europocentryczny1: 

 
Europocentryzm najwyraźniej rysuje się w twórczości Cypriana Norwida; nie uświadczyć 

u niego owych „wschodnich maskarad”, które charakteryzowały poprzedników
2
. 

 
O ile z drugą częścią tej konstatacji trzeba zgodzić się bez wahania, o tyle 

pierwsza budzi już pewne wątpliwości, zwłaszcza że termin „europocentryzm” 
miewa dziś, w czasach studiów postkolonialnych, zdecydowanie negatywne ob-
ciążenie semantyczne. Poza tym Orient jest w dziełach Norwida jednak wyraźnie 
obecny (choć rzeczywiście nie w wydaniu „mitycznym”). Wnikliwa analiza po-
zwala wyłonić w utworach literackich, notatkach i pracach plastycznych poety- 
-sztukmistrza niemal 200 miejsc, w których autor sięga do kultury arabskiej (mu-
zułmańskiej) i to na różnym poziomie znaczeń – od czytelnych przywołań posta-
ci i faktów obyczajowo-kulturowych, geograficznych, politycznych, literackich, 
filozoficzno-religijnych, po odniesienia bardziej zawoalowane – w formie moty-
wu3, motta, cytatu, aluzji, parafrazy, zapożyczeń językowych, metafory4.  

                                                           
1
 Zob. E. KUŹMA, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku, Szczecin 

1980, s. 171-192.  
2
 Tamże, s. 177. 

3
 Jednym z takich wschodnich akcentów jest w poezji Norwida motyw pustyni, który 

wszakże ma u niego raczej biblijną niż arabską proweniencję. Zob. E. FELIKSIAK , Czy Norwid 
był poetą pustyni?, [w:] Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Sawickiemu, 
red. P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska, E. Chlebowska, Lublin 2008, s. 109-122. 

4
 „Rodowód arabski” ma na przykład piękna metafora, którą posłużył się Norwid w liście 

do Joanny Kuczyńskiej z maja 1862 r., nazywając Amerykę krajem „Izmaelów wypchniętych” 
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Temat wschodni rozrósł się w twórczości Norwida w wiele ciekawych wąt-
ków5, jednak głównym powodem, dla którego w ogóle jesteśmy skłonni, i to 
niemal odruchowo, łączyć jego nazwisko ze światem arabskim, jest jego słynna  
i wielokrotnie komentowana już przez norwidologów6 oda, adresowana do cha-
ryzmatycznego Emira Abd el-Kadera (Do Emira Abd el Kadera w Damaszku). 
Abd al-Qâdir al-Ğazâ’irī był bez wątpienia najważniejszą i najbardziej promi-
nentną postacią historyczną arabskiego Orientu7, którą poeta uczcił i uwiecznił  

                                                          

(List do J. Kuczyńskiej, PWsz, IX, 37). Izmael – protoplasta Nabatejczyków i wszystkich Ara-
bów, najstarszy syn Abrahama i jego egipskiej niewolnicy Hagar, po narodzinach Izaaka został 
wraz ze swą matką „wypchnięty” przez zazdrosną Sarę na pustynię, gdzie oboje omal nie 
postradali życia. Kondycja upokorzonego i wygnanego Izmaela staje się u Norwida figurą losu 
całych rzesz europejskich emigrantów, dla których zabrakło miejsca i chleba na Starym Kon-
tynencie. W gronie owych „Izmaelów wypchniętych” przyszło znaleźć się także i naszemu 
poecie. Imieniem tym („Ismael”) Norwid podpisał się pod swoimi dwoma nowojorskimi lista-
mi adresowanymi do Marii Trębickiej (PWsz VIII, 192, 198). 

5
 Zob. R. GADAMSKA -SERAFIN, Orient Norwida. Wybrane arabica iislamica literackie 

[w:] Georomantyzm. Literatura-miejsce-środowisko, red. E. Dąbrowicz, M. Lul, W. Sawicka-
Mierzyńska, D. Zawadzka, Białystok 2015, s. 306-336).  

6
 M.in. przez Zenona Przesmyckiego (C. NORWID, Pisma zebrane, oprac. Z. Przesmycki, 

t. A, Kraków 1912, s. 1022), Zofię Szmydtową (Liryka romantyczna, cz. I: Mickiewicz – Sło-
wacki, Krasiński – Norwid, oprac. Z. Szmydtowa, Warszawa 1947, s. 42), Stefana Sawickiego 
(Religijność liryki Norwida, [w:] Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, 
Lublin 1983, s. 59-60), Wojciecha Kudybę („Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na no-
wo…”. Norwida mówienie o Bogu, Lublin 2000, s. 132-133), Zofię Dambek (Wokół ody „Do 
Emira abd el-Kadera w Damaszku”, [w:] TAŻ, Cyprian Norwid a tradycje szlacheckie, Poznań 
2012, s. 176-182).  

7
 Dla precyzji należy zaznaczyć, że Abd el-Kader pochodził z Algierii, a więc raczej arab-

skiego Okcydensu aniżeli Wschodu, jednak po zwycięstwie Francji znalazł się na wygnaniu  
w Damaszku i tam spędził resztę swego życia. Europa usłyszała w latach 30. XIX w. o wywo-
dzącym się z arabskich elit religijnych synu marabuta Mahied-Dina, który stanął na czele 
algierskich plemion walczących o zrzucenie jarzma francuskiego. Gruntownie wykształcony,  
o nieposzlakowanej religijności i opinii nieustraszonego wojownika (a przy tym i ujmującej 
urodzie), został w wieku zaledwie 24 lat niekwestionowanym przywódcą algierskim z tytułem 
sułtana. Z tytułu tego zresztą ostatecznie zrezygnował, gdyż nie dążył do władzy, ale do ugrun-
towania niezależności plemion arabskich, które zjednoczył w naród. Podczas niemal 20-letniej 
wojny kilkakrotnie wygrywał i tracił wszystko, bywał opuszczony, zdradzany i wyszydzany 
nawet przez krewnych. Ostatecznie arabski ruch oporu został przez Francuzów zdławiony,  
a Abd el-Kader osadzony w zamku w Amboise jako więzień (zresztą wbrew postanowieniom 
traktatu pokojowego). Po kilku latach Napoleon III w końcu uwolnił go i wyraził zgodę na 
jego wyjazd do Damaszku. Wydawało się, że świat zapomni o bohaterskim przywódcy Ara-
bów, tym bardziej, że na wygnaniu poświęcał się on niemal wyłącznie życiu rodzinnemu  
i religijnej kontemplacji, ale dramatyczne wydarzenia z lipca roku 1860 po raz kolejny wynio-
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w swej liryce, i – co znacznie istotniejsze – z którą nawiązał w swym patetycz-
nym utworze interesujący dialog międzykulturowy, śmiało przekraczający ów-
czesne granice cywilizacji i religii, rozsadzający zniewalającą ciasnotę uprze-
dzeń i stereotypów.  

XIX-wieczny biograf Abd el-Kadera – Alexandre Bellemare przytaczał  
w swej książce o Emirze następujące słowa napoleońskiego marszałka Francji 
Nicolasa J. de Dieu Soulta, wypowiedziane w roku 1843:  

 
Obecnie jest na świecie trzech ludzi, którym można przyznać w sposób uzasadniony okre-

ślenie „wielcy” i wszyscy trzej są muzułmanami; są to: Abd el-Kader, Mehmed Ali i Shamil
8
.  

 

Fot. 1. Abd el-Kader na fotografii z roku 1855 (Mayer & Pierson) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdelkader_EL_Djezairi#/media/File:DamascusabdulKader.jpg (data dostę-
pu 1.07.2016) 

                                                          

sły jego imię na pierwsze strony światowych dzienników. Zob. A.H. KASZNIK, Abd El-Kader 
1808-1883, Wrocław 1977. 

8
 A. BELLEMARE, Abd el-Kader, savie politique et militaire, Paris 1863, s. 3 (online: 

https://archive.org/stream/abdelkadersaviep00bell#page/n13/mode/2up) 
Muhammad Ali Pasza był wicekrólem Egiptu w latach 1805-1849 (on także pojawia się  

w twórczości Norwida), natomiast Imam Shamil (1797-1871) był politykiem i przywódcą 
religijnym muzułmańskich plemion północnokaukaskich, bohaterem krwawych walk z Rosją  
o niepodległość Kaukazu (wojna toczyła się w latach 1817-1864). Po schwytaniu został zesła-
ny przez cara Aleksandra II do Kaługi, a później do Kijowa. Abd el-Kader spotkał go w Egip-
cie w roku 1869, kiedy to Shamil, uzyskawszy zgodę cara, odbywał pielgrzymkę do miejsc 
świętych dla muzułmanów. Zob. A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader: Hero and Saint of 
Islam, tłum. G. Polit, World Wisdom 2012, s. 3, 216.  
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Cieszący się olbrzymim autorytetem zarówno wśród swych współwyznaw-
ców, jak i śmiertelnych wrogów9 wybitny muzułmanin, będący we Francji Napo-
leona III „twarzą” całego ówczesnego świata arabskiego10, rzecznikiem jego racji 
politycznych i moralnych, wyrazicielem jego aspiracji i interesów; uosobieniem 
jego ducha oraz (jakże odmiennej od europejskiej!) świadomości – ów Arab 
zostawił swój ślad nie tylko w poezji, listach i notach Norwida jako jeden ze 
„współczesnych zacnych”, których nasz poeta wydobył z zamętu burzliwej epoki 
i wskazał jako pomnikowe egzemplum człowieczeństwa. Był on paryskiemu 
samotnikowi także zdumiewająco pokrewny myślą. Być może ten islamski boha-
ter i święty11 odcisnął nawet głębszy ślad na duchowej biografii Norwida, niż 
nam się dotąd wydawało. 

Duchową i intelektualną bliskość tych dwóch wybitnych indywidualności 
XIX stulecia dostrzegli już w latach 70. XX w. autorzy monografii Nowa  
i współczesna literatura arabska, którzy w passusie poświęconym damasceńskiej 
twórczości poetyckiej i filozoficzno-religijnej Abd el-Kadera przywołali Norwi-
dowską odę, opatrzywszy ją następującym komentarzem12: 

Harmonizują te słowa natchnionego poety z tolerancyjnymi poglądami emira arabskiego 
w sposób zadziwiający

13
. 

                                                           
9
 Generał E. Daumas, będąc w latach 30. konsulem francuskim w Maskarze poznał Abd 

el-Kadera jako nieugiętego bojownika o wolność Algierii. Był pełen podziwu nie tylko dla 
waleczności Emira, ale także dla jego wiedzy o tajnikach hodowli koni arabskich i jego talen-
tu poetyckiego! W swojej rozprawie poświęconej koniom arabskim zamieścił listy i rady ho-
dowlane Emira, a także jego pustynny poemat Éloge du désert. Zob. E. DAUMAS, Les chevaux 
du Sahara et les moeurs du desert par le général E. Daumas, Directeur des affaires de 
l’Algérie, avec des commentaries par L’Émir Abd-el-Kader, wyd. 5, Paris 1858. Także inni 
żołnierze oraz dowódcy wypowiadali się z podziwem o swym szlachetnym arabskim prze-
ciwniku. Zob. A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader…, s. 44-47, 53. 

10
 Abd el-Kader był niedoszłym sułtanem Algierii, a w tworzonych w kręgach polityków 

francuskich projektach zależnego od Francji „królestwa arabskiego” w Syrii, przewidywano 
dla niego nawet rolę władcy i przywódcy wszystkich „synów Izmaela” na Bliskim Wschodzie. 
Politycy francuscy chcieli wykorzystać nieposzlakowany autorytet Emira wśród muzułmanów 
(i chrześcijan) do sprawnego zarządzania swą arabską kolonią. Na odegranie takiej roli z nada-
nia Francji Abd el-Kader nigdy się jednak nie zgodził. Zob. B. ETIENNE, Les projects d’un 
«royaume arabe» au Bilâd al-Shâm: histoire d’un malentendu entre la France et l’émir Abd 
el-Kader, [w:] Abd El-Kader. Un spirituel dans la modernité, sous la direction de A. Bouyer-
dene, É. Geoffroy, S.G. Simmon-Khedis, Damas 2012, s. 69-82. 

11
 Zob. A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader.  

12
 Na komentarz ten zwróciła także uwagę Z. Dambek… (Wokół ody „Do Emira Abd  

el Kadera w Damaszku”…, s. 179).  
13

 J. BIELAWSKI, K. SKARŻYŃSKA-BOCHEŃSKA, J. JASIŃSKA, Nowa i współczesna literatu-
ra arabska 19 i 20 wieku. Literatura arabskiego Wschodu, Warszawa 1978, s. 171.  
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Kwestia owych podobieństw nie została jednak szerzej przez nich rozwinięta 
a jedynie zasygnalizowana.  

Rzeczywiście, uderzająca paralelność myśli (a nawet jednomyślność) Abd  
el-Kadera i Norwida zafrapuje każdego, kto weźmie do ręki ich pisma – rozpra-
wy, listy i poezje. Uwidacznia się ona przede wszystkim w zbieżnych (choć, 
rzecz jasna, wyrosłych z różnych podstaw religijno-ideowych) wizjach cywiliza-
cji i kultury, a także we współbrzmiących koncepcjach człowieczeństwa inte-
gralnego. W swej głęboko merytorycznej polemice z modelem europejskiej 
„nowoczesności” w jej wydaniu XIX-wiecznym (i generalnie nowożytnym) 
chrześcijanin Norwid i muzułmanin Abd el-Kader wyrazili podobne, jeśli nie 
identyczne, zastrzeżenia i operowali niemal tymi samymi argumentami, tworząc 
projekt nowy, alternatywny wobec obranego przez ówczesny świat zachodni. 
Obaj byli uniwersalistami, przekraczającymi ograniczenia duchowe i intelektual-
ne niemoty swego wieku, także w kwestiach religii. Ten fascynujący dwugłos  
i zarazem odbywający się na odległość tysięcy kilometrów dialog między przed-
stawicielami dwóch różnych cywilizacji XIX stulecia – wschodniej i zachodniej, 
warto dziś przypomnieć i wydobyć, pochylając się nad Norwidowskim wier-
szem. Liryk ten zasługuje na odczytanie w kontekście pełniejszym a dotąd nie-
przywoływanym – na tle pism Emira, jego rozpraw i poezji oraz fascynującego 
dziedzictwa arabskiej tradycji filozoficzno-religijnej, która go wydała.  

Przedmiotem niniejszej rozprawy będą właśnie owe „miejsca wspólne”  
w dziełach Abd el-Kadera i Norwida, choć, ze względu na szczupłość miejsca, 
zostaną wydobyte jedynie te kwestie, które w jakiś sposób przystają do tematyki 
i przesłania przywołanego na wstępie utworu poetyckiego (Do Emira…). 

Trzeba też dodać, że adresat Norwidowskiej ody – „arabski Napoleon” – nie 
jest-li dzisiaj tylko posągową znakomitością z XIX-wiecznej historii Bliskiego 
Wschodu, ale jednym z tych bohaterów i myślicieli, których idee są obecnie naj-
częściej komentowane w piśmiennictwie muzułmańskim, ukazującym się w Eu-
ropie i poza jej granicami. W wieku XX i XXI dedykowano mu, i wciąż się de-
dykuje, olbrzymią, głównie francuskojęzyczną, literaturę o charakterze biogra-
ficzno-historycznym, hagiograficznym, filozoficzno-religijnym itd.14 Ów algier-

                                                           
14

 Są to głównie prace badaczy algierskich oraz francuskich pochodzenia arabskiego. Do 
najnowszych rozpraw należą: L’un et le multiple: pour une nouvelle lecture de la poésie mysti-
que de… l’Emir Abd el Kader…, présentation, traduction et notes M. Souheil Dib, Alger 2002;  
B. ETIENNE, F. POUILLON, Abd el-Kader le magnanime, Paris 2003; A. BOUYERDENE,  
K. BENTOUNÈS, Abd El Kader par ses contemporains: fragments d’ un portrait, Paris 2008;  
J.W. KISER, Commander of the Faithful: The Life and Times of Emir Abd El-Kader, New York 
2008; A. BOUYERDENE, Abd El-Kader ou l’ harmonie des contraires, Paris 2008; Abd  
el-Kader. Un spirituel dans la modernité, sous la direction de A. Bouyerdene, É. Geoffroy,  
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ski bohater narodowy i szlachetny obrońca chrześcijan podczas druzyjsko- 
-maronickiego konfliktu w Libanie i Syrii w roku 186015, skupił obecnie wokół 
siebie pokaźne grono, równie charyzmatycznych, jak on sam, badaczy muzuł-
mańskich, którzy nie tylko wydali na nowo wszystkie jego dzieła literacko- 
-filozoficzne, ale starają się, przypominając jego dogłębnie humanistyczną myśl, 

                                                          

S.G. Simmon-Khedis, Damas 2012; A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader: Hero and Saint of 
Islam; B. ÉTIENNE, Abd el Kader, Paris 2012; A. BOUTALEB, CH. BOUTALEB, Abd-El-Kader: 
Entre Résistance et Actions Humanitaires, Prose Publishing 2013; E. MARSTON, The Compas-
sionate Warrior: Abd El-Kader of Algeria, Wisdom Tales 2013; C. de DECKER, J.J. THONIS-
SEN, Biographie d’ Abd-El-Kader... – Primary Source Edition, Nabu Press 2014. Wznowiono 
także XIX-wieczną francuską biografię Emira z roku 1863. Zob. A. BELLEMARE, Abd-El-
Kader: sa vie politique et militaire, Whitefisch: Kessinger Publishing 2010 (reprint wydania 
paryskiego z 1863 r.).  

15
 Wydarzenia te są znane, przypomnijmy zatem tylko pokrótce ich przebieg. W roku 

1860 rywalizacja Francji, Wielkiej Brytanii, Egiptu i Turcji o wpływy polityczne w Syrii do-
prowadziła do zaognienia relacji między syryjskimi maronitami a Druzami, czego dramatycz-
nym skutkiem stała się masakra chrześcijan w Damaszku (wcześniej maronici pomogli Egip-
cjanom stłumić powstanie Druzów, stając się obiektem ich nienawiści). Niepokoje, które na 
syryjskiej prowincji pojawiły się już wiosną 1860 r., ogarnęły Damaszek latem. Rzeź maroni-
tów w chrześcijańskich dzielnicach Bab Thouma i Midan oraz towarzyszące jej gwałty, podpa-
lenia i rabunki, rozpoczęły się od incydentu w dniu 9 lipca i trwały prawie dwa tygodnie. Zma-
sakrowanych ciał nikt nie grzebał, zalegały one ulice wydane na pastwę wałęsających się zwie-
rząt i palącego słońca. Ponieważ przedstawiciele władz tureckich nie interweniowali, a nawet 
sami prowokowali zamieszki, Abd el-Kader postanowił działać na własną rękę i z pomocą 
uzbrojonych przez siebie, wiernych mu Algierczyków wyratował z rzezi ponad 12 tysięcy 
chrześcijan. Jego damasceński dom stał się schronieniem dla dyplomatów wielu państw (m.in. 
konsulów Francji, Rosji i Grecji) oraz tysięcy zwykłych ludzi, kobiet, mężczyzn i dzieci, sierot 
i opiekujących się nimi sióstr szarytek. By zniechęcić oprawców do mordu, Emir wykupywał 
nawet chrześcijan z ich rąk. Czyny te przyniosły mu uznanie na całym świecie. Zob.  
A. KASZNIK, Abd El-Kader; A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader.  

Mniej więcej od 18 lipca, kiedy rozruchy nieco już przygasły, w najważniejszych francu-
skich gazetach zaczęły pojawiać się napływające świadectwa uczestników tragicznych wyda-
rzeń, relacje konsulów, agentów, przedstawicieli Kościoła oraz zwyczajnych podróżników,  
a w końcu także dytyrambiczne w tonie artykuły o algierskim bohaterze tamtych dni (zob.  
A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader, s. 110-113). Żywo zareagował też polski poeta Norwid. 
Jego wiersz Do Emira Abd el Kadera w Damaszku powstał zaledwie dwa tygodnie po tych 
wypadkach, już w pierwszych dniach sierpnia 1860 r. (przed 6 VIII według ustaleń J.W. Go-
mulickiego, zob. Metryki i objaśnienia, PWsz, II, 367).  

We wrześniu swój list do Abd el-Kadera wystosowali nawet francuscy masoni (zob.  
M. KEBACHE, Abd el-Kader et la franc-maçonnerie française: une relations controversée, [w:] 
Abd el-Kader. Un spirituel, s. 83-97), saintsimoniści zaś uczynili go kamieniem węgielnym 
swojego projektu połączenia Wschodu i Zachodu (zob A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader,  
s. 115). 



 _____________________  „TEN SAM JEST BÓG”. NORWID – ABD EL-KADER – IBN ‘ARABI 
 

 

27

uczynić zeń wytworny, intelektualny wizerunek nowoczesnego, pokojowego  
i uniwersalistycznego islamu, alternatywny wobec fanatycznej wersji fundamen-
talistyczno-terrorystycznej, którą w ostatnich dekadach Zachód utożsamił wręcz  
z postawą wyznawców religii Mahometa16. Fenomen Abd el-Kadera nie tylko nie 
utracił zatem nic z tak pociągającego niegdyś Europejczyków uniwersalizmu  
i niezwykłości, ale uzyskał we współczesnym świecie arabskim i w nowym kon-
tekście geopolitycznym zaktualizowany wymiar, co może dodatkowo skłaniać do 
odczytania utworu Norwida na nowo17.  

Wiersz ten był reakcją na wydarzenia damasceńskie z lipca 1860 r., podczas 
których arabski Emir ocalił od pewnej śmierci prawie 12 tysięcy chrześcijan18. 
Oda Do Emira Abd el Kadera w Damaszku, której poeta odważył się „zażyć” 
sam, „bez mandatu” (List do B. Zaleskiego, PWsz, IX, 366), szybko nabrała cha-
rakteru publicznego i stała się głosem „podziękowalnym” „od narodu polskie-
go”, poeta zaś – tego narodu rzecznikiem i sumieniem. Strofami tymi Norwid 
wprowadził algierskiego bojownika o wolność Arabów do swego literackiego 
panteonu „mężów wielkich” XIX w., stawiając go m.in. obok bohaterskiego 
„obywatela Johna Brown” i heroicznego papieża Piusa IX, także uwiecznionych 
w jego liryce kommemoratywnej. Zaszczytne miejsce wśród największych tego 
świata przyznawano zresztą Emirowi powszechnie19.  

                                                           
16

 Znamienne są słowa, które Abd el-Kader napisał do immama Shamila z Kaukazu: 
„Kiedy pomyślimy, jak rzadko spotyka się ludzi prawdziwie religijnych, […] obrońców  
i mistrzów wiary, kiedy widzi się ignorantów, którzy wyobrażają sobie, że zasadą islamu jest 
twardość, surowość, okrucieństwo, i barbarzyństwo, czas, by powtórzyć te słowa: „Cierpli-
wość jest miła, w Bogu pokładamy naszą ufność” – cyt za: A. BOUYERDENE, Emir Abd  
el-Kader, s. 89.  

17
 W XX wieku ukazała się w Polsce praca historyczna poświęcona Emirowi, autorstwa 

Aleksandry Kasznik (zob. A.H. KASZNIK, Adb El-Kader 1808-1883, Wrocław 1977). Także 
wydana niedawno książka Zofii Dambek przypomniała Emira w kontekście Norwidowskiego 
obrazu świata szlacheckiego, zbudowanego na tradycjach rycerskich, które – jak zgodnie pod-
kreślają historycy – dostały się Europejczykom w czasach wypraw krzyżowych właśnie ze 
świata arabskiego, a o potrzebie restytucji pisał poeta w roku powstania styczniowego, wska-
zując właśnie na postawę Abd el-Kadera (zob. Z. DAMBEK, Wokół ody „Do Emira Abd  
el-Kadera w Damaszku”, s. 176-182). 

„Pisma duchowe” Abd el-Kadera, podobnie zresztą jak jego poezja i listy, tak obficie wy-
dawane teraz we Francji i USA, nie zostały do tej pory nawet przetłumaczone na język polski. 

18
 Norwid z pewnością poznał nazwisko (a także historię uwięzienia i zesłania) arabskiego 

przywódcy antyfrancuskiego jihadu w Algierii dużo wcześniej, gdyż od wielu lat widniało 
ono na pierwszych stronach francuskich gazet, donoszących o wydarzeniach z prowincji  
afrykańskiej.  

19
 „Osoba Abd el-Kadera wzbudzała zainteresowanie od chwili pojawienia się na widowni 

historycznej. Ówczesna prasa francuska oraz literatura pamiętnikarska pełne są szczegółów 
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Postać ta została w XIX stuleciu dokładnie przedstawiona polskim czytelni-
kom, i to bardzo szybko, bo zaledwie kilka miesięcy po słynnych wypadkach 
damasceńskich. Już w lutym 1861 r. powstała krótka polska biografia Abd  
el-Kadera pióra znanej tłumaczki Joanny z Pomianowskich Belejowskiej, wyda-
na następnie w piątym tomie serii Wizerunki i Życiorysy Znakomitości Tegocze-
snych Zebrane z Najnowszych Źródeł20. Publikacja ta informowała czytelników 
m.in. o zbiorze rozważań filozoficzno-religijnych Emira, wydanym w Paryżu  
w roku 1858 pt. Le livre d’Abd el-Kader intitulé »Rappel à l’intelligent, avis  
à l’indifferent«. Cinsiderations philosophique, réligieuses, historiques etc. Książ-
ka Abd el-Kadera zatytułowana «Wezwanie do rozumnego, rada dla obojętnego». 
Rozważania filozoficzne, religijne, historyczne etc.)21, zachęcając tym samym do 
jego przeczytania. W warszawskim repertorium sławnych tego świata Abd  
el-Kader był jedynym przedstawicielem świata islamu, figurującym obok takich 
„znakomitości tegoczesnych” jak: Garibaldi, Wiktor Emanuel, królowa Wiktoria, 
papież Pius IX, hrabia Cavour oraz żona Napoleona III – Eugenia Maria.  

Wiersz Do Emira…, „pisany dla arabskiego tłumaczenia”22 i „w licznych ko-
piach” zabrany od Norwida przez jego znajomych, w niedzielę 12 sierpnia 1860 
roku został bez wiedzy poety zamieszczony na pierwszej stronie „Dziennika 
Poznańskiego” (w numerze 18423) – Norwid prosił Władysława Bentkowskiego 

                                                          

dotyczących osoby Emira i jego otoczenia”. (A.H. KASZNIK, Abd El Kader, s. 211). Autorka 
wymienia źródła francuskie od roku 1838 po lata 50. XIX w.  

20
 Zob. J. BELEJOWSKA, Abd el-Kader, Warszawa 1861, s. 3-46, seria Wizerunki i Życiory-

sy Znakomitości Tegoczesnych Zebrane z Najnowszych Źródeł, nr 5. Serię tę propagował „Ku-
rier Warszawski”, który przyjmował też zapisy na jej prenumeratę.  

21
 Zob. Le livre d’Abd el-Kader intitulé »Rappel à l’intelligent, avis à l’indifferent«. Cin-

siderations philosophique, réligieuses, historiques etc., trad. par G. Dugat, Paris 1858. Na 
temat literackiej twórczości Abd el-Kadera zob. m.in.: Les poésies d’Abd El-Kader composées 
en Algérie et en France, “Revue Africaine” 1932; A. BENHARRAT, L’oeuvre littérraire de 
l’emir Adb el-Kader, “L’Europe. Revue Littéraire Mensuelle” 1976 (VII-VIII), nr 567-568;  
M. CHODKIEWICZ, Introduction, [w:] ABD EL-KADER, Écrits spirituels, trad. par M. Chodkie-
wicz, Édition du Seuil 1982, s. 15-38; CH.A. GILIS, Introduction, [w:] ÉMIR ABD AL-QÂDIRL 

’A LGÉRIEN, Poèmes métaphysiques, trad. par Ch.-A. Gilis, Bejrut 1996, s. 9-17; L’un et le 
multiple: pour une nouvelle lecture de la poésie mystique de l’emir Abdelkader, présentation, 
trad. et notes par M. S. Dib, Edition Anep 2002. 

22
 Być może dokonał go Władysław K. Chodźkiewicz, członek Société Philologique  

i znawca języków orientalnych, który spędził wiele lat na Bliskim Wschodzie, a podczas woj-
ny krymskiej był tłumaczem w sztabie Napoleona III. Zob. Kalendarz życia i twórczości  
Cypriana Norwida, t. I: 1821-1860, oprac. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, przy współudziale  
J. Czarnomorskiej, Poznań 2007, s. 785 (dalej cyt. Kalendarz).  

23
 Numer „Dziennika Poznańskiego” w wersji cyfrowej dostępny pod adresem: 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=82992&tab=3 
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o przesłanie mu „wystrzyżonego” z pisma wycinka z tą publikacją (List do  
W. Bentkowskiego PWsz, VIII, 430)24. 26 sierpnia odę opublikował też – w swej 
części literacko-artystycznej na stronie drugiej – krakowski „Czas” (nr 195)25.  

Sam autor zaliczył utwór do grupy rzeczy „politycznego charakteru”, w gro-
nie których pomieścił też swój liryczny adres do Johna Browna. Oda została 
przełożona na język arabski i posłana Emirowi do Damaszku, za co poeta otrzy-
mał od niego pisemne podziękowanie (zob. PWsz, VI, 556; List do M. z Dzie-
końskich-Zaleskiej PWsz, VIII, 434)26. W liście do Michaliny z Dziekońskich 
Zaleskiej Norwid donosił: 

 
Był to PIERWSZY głos publiczny i podziękowalny Emirowi, jaki w dziennikach europej-

skich pojawił się – innych narodów dzienniki potem dopiero ozwały się. (List do M. z Dzie-
końskich Zaleskiej, PWsz VIII, 434) 

 

2. Jean-Baptiste Huysmans, Abd el-Kader ocalający chrześcijan  
w czasie rzezi w 1860 roku (1861) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdelkader El Djezairi#media/File:Jean-Baptiste_Huismans_1.jpg (data 
dostępu 1.07.2016) 

                                                           
24

 Cytaty z dzieł Norwida podaję za wydaniem: C. NORWID, Pisma wszystkie, zebrał, 
wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, Warszawa 1971-1976, t. I-XI. 
Cyfra rzymska w przypisach oznacza numer tomu, cyfra arabska – numer strony. 

25
 Numer „Czasu” dostępny online pod adresem: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccon 

tent?id=23174&dirids=1 
26

 Francuski tekst listu Abd el-Kadera do Norwida wraz z polskim tłumaczeniem zob. Ka-
lendarz, t. I, s. 790. Odpowiedź Emira skierowana do Norwida została we wrześniu opubliko-
wana w prasie francuskiej, a 23 października także w „Dzienniku Poznańskim”. Zob. tamże,  
s. 789, 793.  
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Szczególna była wdzięczność opieszałej w działaniach Francji, której władca 
– Ludwik IX Święty (organizator i uczestnik VI i VII wyprawy krzyżowej) przy-
rzekł niegdyś w imieniu korony francuskiej sprawować wieczną opiekę nad ma-
ronitami. Już w sierpniu 1860 r. Emir otrzymał najwyższe odznaczenie francu-
skie – Narodowy Order Legii Honorowej. Listy, podarunki, odznaczenia przy-
chodziły ze wszystkich stron: z Rosji imperatorski Wielki Krzyż Orderu Orła 
Białego, z Grecji najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe – Wielki Krzyż 
Orderu Zbawiciela z wizerunkiem Chrystusa(!), z Turcji Medjidie Pierwszej 
Klasy (najwyższe odznaczenie w czasach imperium otomańskiego), piękne  
i cenne podarunki z Wielkiej Brytanii i Ameryki, gwiazda od masonów francu-
skich itd. Abd el-Kader otrzymał też Order Błogosławionego Piusa IX, co uczy-
niło go jedynym muzułmaninem odznaczonym w tamtych czasach za wybitne 
zasługi dla Kościoła przez Stolicę Apostolską27.  

 

 

3. Emir Abd el-Kader na fotografii z roku 1865 (autor zdjęcia: Étienne Carjat) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdelkader_El_Djezari#media/File:Abd_al-Qadir.jpg (data dostępu 
1.07.2016) 

                                                           
27

 Trwają, bezowocne jak dotąd, poszukiwania w archiwach watykańskich listu ojca św. 
Piusa IX do Emira Abd el-Kadera, związanego z nadaniem mu tego odznaczenia. Zob.  
A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader, s. 113.  
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Zmarł po 36 latach wygnania, w Damaszku, w roku 1883, zaledwie 3 dni  
(bo 26 maja) po śmierci polskiego poety Norwida, który złożył mu niegdyś  
„hołd daleki”:  

 
Więc hołd, Emirze, przyjm daleki, 

Któryś jak puklerz Boży jest; 
Niech łzy sieroty, łzy kaleki, 

Zabłysną Tobie, jakby chrzest. 
(Do Emira Abd el Kadera w Damaszku, PWsz I, 326) 

 
Muzułmanin – Abd el-Kader stał się w odzie Norwida wybranym narzędziem 

Opatrzności, rycerzem – „puklerzem Bożym”, „Bożą prawicą” i „aniołem opie-
kuńczym chrześcijan”28. W takim prowidencjalistycznym kontekście postrzegał 
go zresztą nie tylko Norwid, ale cała europejska oraz światowa opinia publicz-
na. Słowa „Opatrzność”, „Zbawca”, „dobry Samarytanin” powszechnie zasilały 
nową hagiografię Abd el-Kadera29. Prawomocność tej interpretacji potwierdził 
zresztą sam bohater, kiedy zapytany przez jednego z dziennikarzy o przyczyny 
swojej interwencji w wypadki z lata roku 1860, odpowiedział: „Bóg mi to na-
kazał”30. Podobnie wypowiedział się w liście do Alexandra Bellemare31. Po-
wszechne było przekonanie, że Abd el-Kader, który już „z uczynków i uczuć  
jest chrześcijaninem”32, został oświecony przez „boskie promienie Ewangelii”33. 

                                                           
28

 J. BELEJOWSKA, Wizerunki i życiorysy znakomitości tegoczesnych, s. 40. 
29

 Zob. A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader, s. 113. „Przekonani jesteśmy, że w tych 
strasznych dniach mordów i pożogi, Abd el-Kader nie szedł jedynie za natchnieniem swego 
wzniosłego serca lub poszeptem idei cywilizacyjnej, którą do pierwszego stopnia wyrobił  
w sobie, ale działał pchnięty ręką Boga, który może wybrał go za narzędzie przedwiecznych 
wyroków swoich, bo w wielkim ruchu idei i rozlicznych spraw doczesnych wszelka osobistość 
znika i tak pojedynczy człowiek jak całe narody spełniają tylko misję, jaką im w niezbadanych 
sądach swoich naznaczyła Opatrzność”. J. BELEJOWSKA, Wizerunki i życiorysy znakomitości 
tegoczesnych, s. 42.  

30
 Abd el-Kader, cytat z „La Patrie” z 23 września 1860 r., za: A. BOUYERDENE, Emir Abd 

el-Kader, s. 121. 
31

 „Otrzymałem Twój list, w którym gratulujesz mi tego, co uczyniłem w Damaszku na 
rzecz Chrześcijan. Mylisz się gratulując mnie: nie zasługuję na to, gdyż pośród tych wydarzeń 
byłem jedynie narzędziem. Prześlij Twoje pochwały do Niego, który mną pokierował, do 
twojego Sułtana i mojego. Kiedy szedłem ulicami Damaszku, widziałem Go idącego przede 
mną. Powiedział mi: „zrób to” i zrobiłem; „idź tą drogą” i poszedłem, „uratuj tego człowieka” 
i uratowałem go. Tak więc nie uczyniłem nic ponad słuchanie, a posłuszeństwo nie zasługuje 
na pochwały, którymi mnie obdarzyłeś; one wszystkie należą się Temu, który kierował” – cyt. 
za: A. BELLEMARE, Abd el-Kader, s. 450. 

32
 J. BELEJOWSKA, Wizerunki i życiorysy znakomitości tegoczesnych, s. 41. 
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Kardynał Donnet – arcybiskup Bordeaux – nie ukrywał, że chciałby zobaczyć 
słynnego Araba w gronie nawróconych: 

 
Twoje imię jest na wszystkich językach; nie ma chrześcijańskich warg, które nie proszą 

Boga, aby sprawił Twoje wejście do rodziny katolickiej, której już jesteś jednym z najdziel-
niejszych żołnierzy

34
. 

 
Norwid zastąpił wodę chrzcielną dla Abd el-Kadera łzami ocalonych przez 

niego z narażeniem życia kobiet, sierot i kalek (sam poeta był przecież kawale-
rem maltańskim!), uznając jego ewangeliczny czyn za równoznaczny z przyję-
ciem sakramentu nawrócenia i oczyszczenia z grzechów – sakramentu włączają-
cego go na zawsze w Chrystusowy Lud Nowego Przymierza, czyli we wspólnotę 
zbawionych. Tej swoistej chrystianizacji arabskiego samarytanina towarzyszy  
w wierszu rozważanie natury teologicznej: „mini-traktat o Bogu, Jego jedyności, 
wszechmocy, wszechdobroci, wszechobecności” 35.  

 
3 

Bóg jeden rządzi z wieków w wieki, 
Nikt nie pomierzył Jego łask: 

Chce? – to wyrzuci z ran swych ćwieki, 
A gwiazdy w ostróg zmieni blask.  

 
4 

I nogą w tęczy wstąpi strzemię, 
Na walny sądów jadąc dzień; 

Bo kto Mu niebo dał? – kto ziemię? – 
Kto Jemu światłość dał? – lub cień? 

(PWsz I, 326-327) 
 

                                                          
33

 B. POUJOULAT, La Verité sur la Syrie, letter 38 – cyt. za: A. BOUYERDENE, Emir Abd el-
Kader, s. 114. Już wcześniej, w latach 40. podkreślano ze zdumieniem jego „wspaniałomyśl-
ność, humanitaryzm, łaskawość, wierność, […] cnoty, niemal nieznane Arabom i zapomniane 
przez Koran w stosunku do Chrześcijan” (A. de LACROIX, Histoire privée et la politique d’Abd 
el-Kader, Paris 1845 – cyt. za: A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader, s. 114). Markiz Tomas  
R. Bugeaud, francuski generał w Algierii i marszałek Francji, w liście do księcia Molé porów-
nywał nawet fizjonomię Abd el-Kadera do wizerunków Jezusa (zob. M. CHODKIEWICZ, Intro-
duction, s. 16). 

34
 Discours de son eminence le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, sur Adb  

el-Kader et les massacres de Syrie, “Revue d’Aquitaine, journal historique” 1861, nr 5, vol. 5, 
s. 141 – cyt. za: A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader, s. 114. 

35
 S. SAWICKI , Religijność liryki Norwida, s. 244.  
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Obecność tego teologicznego fragmentu nie jest, jak zauważył Stefan Sawic-
ki, w tekście przypadkowa36. Boskie przymioty Stwórcy, które zostały przez 
poetę podkreślone, miały przemówić do muzułmańskiego adresata wiersza jako 
znajome i dogłębnie zrozumiałe. Wszak pośród 99 „pięknych imion Allaha” 
wymienianych w Koranie i hadisach znajdują się (i to na pierwszym miejscu) 
takie atrybuty jak: Jedyny (Al-Ahad), Miłosierny (Ar-Rahman), Litościwy  
(Ar-Rahim), Wszechmocny (Al-Aziz), Łaskawy (Asz-Szakur), Dający bezpie-
czeństwo (Al-Mu’min), Obrońca (Al-Muhajmin), Ochraniający (Al-Hafiz), Dawca 
życia (Al-Muhji), Samowystarczalny (As-Samad). Norwid buduje zatem w wier-
szu religijną płaszczyznę porozumienia z odbiorcą – stanowi ją wspólne, uniwer-
salne wyobrażenie Jedynego Boga („Bóg jeden rządzi z wieków w wieki”).  

Równie sugestywny musiał być dla odbiorcy obraz „walnego dnia sądów”, 
wokół którego koncentruje się nauczanie niemal każdej sury Koranu, prawda  
o Dniu Zmartwychwstania i Sądzie Ostatecznym należy bowiem do centralnych 
kwestii dogmatycznych w islamie. Znamienne, że ta eschatologiczna wizja ze 
strofy czwartej wyłania się w wierszu Norwida bezpośrednio z refleksji o bez-
graniczności Bożego miłosierdzia („Nikt nie pomierzył Jego łask”), Bożej 
wszechmocy i nieprzeniknionej dla człowieka autonomii Jego woli („Chce? – to 
wyrzuci z ran swych ćwieki, […] Bo kto Mu niebo dał? – kto ziemię? – / Kto 
Jemu światłość dał? – lub cień?”). Jaki jest sens tego następstwa w logice po-
etyckiego obrazowania? Rozważania te zdają się sugerować, niewypowiedzianą 
jednakże explicite, śmiałą tezę o możliwości dostąpienia zbawienia także przez 
muzułmanina-innowiercę. Akt ten spoczywa wszak wyłącznie w gestii nieprze-
widywalnej (dla człowieka) Bożej woli i Jego niepomierzalnej łaski – zdaje się 
suponować poeta (włączywszy Emira już na wstępie do wspólnoty zbawionych 
przez chrzest „z wody” łez), czym zdecydowanie przełamuje ówczesny chrześci-
jański ekskluzywizm soteriologiczny. Teza Norwidowskiej ody, że „czyny dobre 
są czynami Bożymi, bez względu na to, kto je spełnia”37, oraz wyrażona w tym 
utworze nadzieja zbawienia powszechnego zasługują na szczególną uwagę  
w obliczu faktu, iż w Kościele katolickim dopiero Sobór Watykański II dopuścił 
możliwość osiągnięcia zbawienia poza chrześcijaństwem. Poetycka sugestia Nor-
wida była więc uniwersalistycznym i ekumenicznym gestem na miarę wieku XX.  

Rozważania teologiczne są kontynuowane w strofie piątej, wyrażającej tym 
razem prawdę o Bogu immanentnym i człowieku – imago Dei. Fragment ten 
stanowi logiczne i dogmatyczne dopełnienie zapisanego w dwóch poprzednich 
zwrotkach wykładu o Bogu transcendentnym – przekraczającym wszelkie ludz-
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 Zob. tamże.  
37

 Tamże.  
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kie wyobrażenie i doświadczenie. Wszak dopiero oba te ustępy tworzą pełne 
credo chrześcijańskie38: 

 
5 

A jeśli w łzach gnębionych ludzi, 
A jeśli w dziewic krwi niewinnéj, 

A jeśli w dziecku, co się budzi, 
Ten sam jest Bóg – nie żaden inny– 

(PWsz I, 327) 
 
Ale Norwidowski wiersz może sugerować także coś więcej niż tylko uznaną 

chrześcijańską prawdę o Bogu transcendentnym i zarazem przejawiającym się  
w obliczu bliźniego, zwłaszcza słabego i pokrzywdzonego. Skoro „Bóg jeden 
rządzi z wieków w wieki”, to logiczne dla odbiorcy i czytelnika staje się także  
i to, że „ten sam jest Bóg – nie żaden inny” chrześcijan i muzułmanów – Bóg,  
w którego wierzy Norwid, i Bóg, którego Abd el-Kader dostrzegł w twarzach 
ocalonych przez siebie, „gnębionych ludzi” – dziewic, kalek, starców i dzieci. 
Zastanawiający jest warunkowy charakter pierwszego zdania: „A jeśli w łzach 
gnębionych ludzi […] ten sam jest Bóg”. Trudno mniemać, by Norwid opatrywał 
znakiem zapytania, czy choćby zawahania, fundamentalną prawdę biblijną  
o godności człowieka-Bożego obrazu! Inicjuje tu raczej niezwykle śmiałą, mię-
dzywyznaniową teologiczną dysputę, nakierowaną na odnalezienie miejsc 
wspólnych („A jeśli […] ten sam jest Bóg”). Przesłanie ody można odczytać 
zatem tak: „jeśli Bóg jest jeden, to wierzymy w tego samego Boga, transcen-
dentnego i immanentnego, którego ty dostrzegłeś w twarzach ocalonych przez 
siebie ludzi. Za to niech spocznie na Tobie błogosławieństwo większe niż na 
królu Dawidzie”. 

Czy zacytowane fragmenty są jednak wyłącznie odważną, autorską tezą Nor-
wida, którą wygłosił, spodziewając się, że napotka zrozumienie muzułmańskiego 
adresata wiersza? Wcale nie mniej prawdopodobne wydaje się to, że poeta „za-
cytował” także konstatacje samego Abd el-Kadera, które przecież mogły być mu 
znane, i z którymi w pełni się utożsamiał.  

Uważany dziś za wybitnego mistyka i świętego muzułmańskiego39, a przy 
tym za jednego z bardziej erudycyjnych teologów swojej epoki, Abd el-Kader 

                                                           
38

 Owa paradoksalna dwoistość w doświadczaniu Boga bywała wydobywana także w po-
etyckich wizjach romantycznych, by przypomnieć na przykład piękną, intymną Rozmowę 
wieczorną Mickiewicza („Z Tobą ja gadam, co królujesz w niebie,/A razem gościsz w domku 
mego ducha”). 
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już jako więzień w Amboise prowadził pogłębione życie duchowe. I wtedy,  
i podczas pobytu na zesłaniu w Damaszku doświadczał stanów ekstatycznych, 
podobnych do tych, jakie były udziałem świętych chrześcijańskich40. Przestu-
diował zarówno Stary, jak i Nowy Testament, posiadał Torę, już w latach 40. 
usiłował też, choć na próżno, nabyć arabskie wydanie Ewangelii41. W czasie 
pobytu w Europie odwiedzał chrześcijańskie kościoły Paryża, Lyonu i Londynu, 
wyrażał nawet pragnienie spotkania się z papieżem Piusem IX42, a swojej córce 
pozwolił zostać Siostrą Miłosierdzia43. Kiedy po wydarzeniach z lipca roku 1860 
masy oczekiwały jego rychłego „nawrócenia” na chrześcijaństwo, on sam nie 
widział potrzeby podejmowania dramatycznej decyzji o apostazji, był bowiem 
głęboko przekonany o istotowej jedności wszystkich religii monoteistycznych: 
„Religia jest jedna. Tak zgodnie twierdzą prorocy”44 – zapisał. Źródłem tej 
prawdy był dla niego tekst Koranu:  

 
109. Wschód i Zachód, należą do Pana, w jakąkolwiek stronę wzrok się wasz zwróci, 

wszędzie napotkacie Jego Oblicze. On napełnia świat swoim ogromem i mądrością
45

. (Koran 
S. II, w. 109) 
 

45. Kiedy ci przyjdzie wieść spór z Chrześcijanami albo Żydami, […] Mów do nich: My 
wierzymy w księgę nam zesłaną, i w wasze pisma, jeden i ten sam jest Bogiem waszym  
i naszym […]. (Koran, S. XXIX, w. 45) 

 
Słowami Sury Stół zastawiony (Koran S. V, w. 35) uzasadniał też swoją po-

stawę wobec damasceńskich chrześcijan, których wybawił od pewnej śmierci: 

                                                          
39

 Opisy stanów mistycznych, które były udziałem Abd el-Kadera, znajdziemy zarówno  
w relacjach świadków jego uniesień religijnych, jak i jego własnych zapiskach, np. w Mawaqif 
13 (Księdze stacji). Zob. ABD EL-KADER, Écrits spirituels, s. 163-165.  

40
 Podczas uwięzienia Emira w Amboise, jedna z zakonnic stwierdziła: „nie ma takiej 

chrześcijańskiej cnoty, której Abd el-Kader nie praktykuje w najwyższym stopniu”. Zob.  
A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader, s. 190-191.  

41
 Tamże, s. 181.  

42
 Tamże, s. 188, 191; zob. też. S. REIZLER, L’émir Abd el-Kader et la papauté, „C. R. 

Séances Académie des Sciences d’Outre-mer” 1958, vol. 18, nr 8, s. 329-335.  
43

 O tym fakcie nie wspomina żaden z muzułmańskich biografów Emira ani autorka  
XX-wiecznej polskiej pracy o Abd el-Kaderze (A. Kasznik). Przywołuje go jedynie J. Bele-
jowska (Abd el-Kader, s. 42). 

44
 Cyt. za: A. BOUYERDENE, dz. cyt., s. XIII.  

45
 Cytaty z Koranu pochodzą z XIX-wiecznego tłumaczenia Jana Murzy Tarak Buczac-

kiego, Warszawa 1858, http://www.planetaislam.com/koran_buczacki.html 
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Czyż Bóg nie powiedział: „Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie 
szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto przywraca do 
życia człowieka, czyni tak, jakby przywracał do życia wszystkich ludzi”

46
.  

 
Jednak samarytańska postawa muzułmanina wobec chrześcijan była czymś 

niecodziennym i niezwykłym w tamtych czasach (zadziwiłaby zapewne jeszcze  
i dziś), o czym świadczył światowy rozgłos, jaki towarzyszył poczynaniom tej 
charyzmatycznej postaci. Pochylając się nad Norwidowską odą trudno nie zadać 
zasadniczego pytania: skąd wziął się fenomen Abd el-Kadera – muzułmańskiego 
mistyka, myśliciela i poety, wyprzedzającego, i to o całe lata świetlne, swe impe-
rialno-kolonialne, zantagonizowane XIX stulecie, które „pomieszaniem języ-
ków” oraz usankcjonowaniem (nawet w nauce!) dogłębnych podziałów narodo-
wych, religijnych i rasowych, przypominało autorowi wiersza Socjalizm chełpli-
wą, utopijną wieżę Babel? Jaka muzułmańska tradycja wydała tego człowieka, 
wobec którego – zgodnie z logiką polskich, czy mówiąc szerzej, chrześcijańskich 
doświadczeń historycznych, a także zobowiązującej „genealogii z Sobieskich” – 
Norwid (miłośnik Jerozolimy wyzwolonej Tassa!) mógłby odczuwać raczej dy-
stans lub nieufność, tymczasem dostrzegł szczególne pobratymstwo ducha? Za-
stanawia też to, czy polski poeta rzeczywiście mógł znać poglądy Emira z Da-
maszku, skoro w swej odzie zacytował myśli będące ich kwintesencją?  

Zacznijmy od tradycji. Jak zgodnie przyznają wszyscy biografowie Abd  
el-Kadera, niebagatelny wpływ na uformowanie jego osobowości, i to już  
w latach młodzieńczych, miały poglądy jego duchowego mistrza, twórcy mu-
zułmańskiego mistycyzmu i najwybitniejszego teologa sufickiego późnego isla-
mu (XII/XIII w.) – Ibn ‘Arabiego47. Ten praktycznie nieznany Europie aż do 
początków XX w.48, a dzisiaj uważany za „największego mistycznego filozofa 
świata arabskiego, a także za jednego z najlepszych twórców poezji miłosnej 
wszech czasów”49, myśliciel oraz islamski święty przyszedł na świat w XII wie-
ku w Andaluzji, która przeżywała wówczas niebywały rozkwit intelektualny50. 

                                                           
46

 Cyt. za: A. BELLEMARE, Abd el-Kader, sa vie politique et militaire, s. 444. https:// 
archive.org/stream/abdelkadersaviep00bell#page/n9/mode/2up 

47
 Zob. m.in. A. BOUYERDENE, His roots, [w:] TENŻE, Emir Abd el-Kader, s. 29-30. 

48
 Zainteresowanie myślą i dziełami Ibn ‘Arabiego wywołała dopiero praca A. M. Palacio-

sa, La Escatologia en la Divina Comedia (Madrid 1919) i to ona była przez wiele lat głównym 
źródłem informacji na temat andaluzyjskiego mistyka. Zob. J. WRONECKA, Wstęp, [w:] IBN 

‘A RABI, Traktat o miłości, przeł. J. Wronecka, Warszawa 2010, s. VIII.  
49

 MUHJA AD-DIN IBN ‘A RABI, Droga do Pana Mocy. O wycofaniu, przeł. J. Szczepański, 
Poznań 2003, okładka. 

50
 Nastąpił zwłaszcza rozwój astronomii, medycyny, matematyki i filozofii. Biblioteka ka-

lifa w Kordobie już w X w. miała liczyć około 400 tysięcy woluminów, a była tylko jedną  
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Po opuszczeniu Sewilli wiele lat spędził w podróżach: dwukrotnie pielgrzymo-
wał do Mekki (Arabia Saudyjska), odwiedził Egipt (Kair), Irak (Bagdad, Mosul), 
Syrię (Aleppo, Damaszek), Turcję (mieszkał w jej religijnym centrum – Konyi), 
po czym osiadł w Damaszku, skąd wyruszał już tylko do Ziemi Świętej (Jerozo-
lima) i gdzie zmarł około roku 1240. Grobowiec mistyka w damasceńskiej dziel-
nicy Salihijja, po jego śmierci doszczętnie zburzony przez obrońców literalnie 
pojmowanej ortodoksji, a w XVI w. zwieńczony przez sułtana Selima II pięknym 
meczetem, noszącym do dziś imię Muhyi ‘l-Dina, jest corocznie odwiedzany 
przez rzesze pobożnych pielgrzymów51.  

 

 
4. Grób Ibn ‘Arabiego w Damaszku (w głębi) 

https: pl.wikipedia.org/wiki/Ibn_Arabi#media/File:Maquam_Ibn-%27arabi2.jpg (data dostępu 
1.07.2016) 

 

                                                          

z siedemdziesięciu bibliotek w mieście. Zob. M.R. MENOCAL, Ozdoba świata. Jak muzułma-
nie, żydzi i chrześcijanie tworzyli kulturę tolerancji w średniowiecznej Hiszpanii, Kraków 
2006, s. 94-104.  

51
 Świątynia wznosi się poniżej malowniczej góry Qasioun (Jabal Qāsiyūn), na której we-

dług jednego z przekazów Ibn’ Arabi miał nauczać i zostać uśmiercony i z której roztacza się 
spektakularny widok na legendarny kupiecki Damaszek, będący miejscem ostatniego schro-
nienia oraz śmierci także Abd el-Kadera. 
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Pisma andaluzyjskiego mistyka, zwłaszcza jego przewodnik o duchowym do-
skonaleniu się (Droga do Pana Mocy), nie tylko odegrały olbrzymią rolę w roz-
woju myśli filozoficzno-mistycznej w islamie, ale miały „ogromny wpływ na 
połączenie form mistycyzmu wschodniego i zachodniego”52. Odcisnęły swój ślad 
zarówno w świecie muzułmańskim, jak i chrześcijańskim, „świadcząc o jedności 
i wspólnych korzeniach tych dwóch wielkich religii”53.  

Kwintesencją intelektualnej, elitarnej (i głoszonej niezależnie od wielkich au-
torytetów54) mistyki Ibn ‘Arabiego było wywiedzione z doktryny monoteistycz-
nej Koranu twierdzenie, że wszystko, co istnieje, stanowi jedność w Bogu (mi-

                                                           
52

 Zob. J. WRONECKA, Wstęp, [w:] IBN ‘A RABI, Księga o podróży nocnej do najbardziej 
szlachetnego miejsca, przeł. wstępem i komentarzem opatrzyła J. Wronecka, Warszawa 1990, 
s. XX. Przypuszcza się m.in., że idee Ibn ‘Arabiego mogły wpłynąć również na ideę jedności 
istnienia Spinozy. Zob. tamże, s. XX-XXI.  

53
 MUHJA AD-DIN IBN ‘A RABI, Droga do Pana Mocy. O wycofaniu, okładka. Warto za-

uważyć, że przyjacielem ojca Ibn ‘Arabiego – szacownego męża należącego do bractwa sufic-
kiego – był sam Awerroes (Ibn Ruszd), oczarowany myślą Arystotelesa największy filozof 
arabskiego Zachodu. Ibn ‘Arabi wyszedł zatem z kręgu intelektualno-kulturowego, ukierun-
kowanego na uniwersalizm, synkretyzm myślowy, otwartego na filozofię zachodnią oraz życz-
liwie zainteresowanego chrześcijaństwem. Można powiedzieć, że jego koncepcje wyrosły ze 
wspólnego pnia filozofii Orientu i Okcydentu w czasach, gdy ich drogi nie rozeszły się jeszcze 
całkowicie, a przynajmniej gdy wciąż istniała silna interferencja intelektualna. Nie bez znacze-
nia były też wspomniane liczne podróże mistrza sufi, który przemierzył cały ówczesny świat 
arabski – od jego zachodnich andaluzyjskich krańców, gdzie przyszedł na świat, poprzez 
Afrykę Północną (kraje Maghrebu), aż po Bliski Wschód, gdzie dopełnił swoich dni. Znajo-
mość wielu muzułmańskich krain, a także chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu (Hiszpania, 
Portugalia, Ziemia Święta), studia nad filozofią grecką oraz kontakty z najwybitniejszymi 
intelektualistami arabskimi sprzyjały rozległości horyzontów intelektualnych i wyzwoliły 
imponujące bogactwo duchowe. Przemieszczanie się w przestrzeni wykreśliło też interesującą 
topografię duchową mistyka: przyszły mistrz duchowy Abd el-Kadera znał główne nurty filo-
zofii greckiej (Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Hipokratesa, neoplatoników), pisma gnosty-
ków oraz filozofię Iranu. W jego koncepcjach można odnaleźć m.in. ślad teorii emanacji Plo-
tyna oraz wpływy teorii iluminacji perskiego mistyka as-Suhrawardiego. Zob. J. WRONECKA, 
Ibn ‘Arabi – jego życie i duchowe dziedzictwo, [w:] IBN ‘A RABI, Traktat o miłości, s. XI-XII.  

54
 Jak pisze H. Corbin, Ibn ‘Arabi był „jedną z tych silnych i rzadko spotykanych indywi-

dualności duchowych, które są dla siebie samych normą ich własnej ortodoksji i miarą ich 
własnych czasów, ponieważ nie należą ani do tego, co jest uważane za „ich” czas, ani do orto-
doksji „ich” czasów”. H. CORBIN, L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ‘Arabi, Paris 
1958, s. 7. 
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styczna idea jedności istnienia – tawḥīd), a skoro „tylko Bóg istnieje, to wszyst-
ko, co istnieje, jest Bogiem”55. Prawdę tę wyraził w ulubionej formie paradoksu: 

 
Bóg jest tak wielki, iż żadna rzecz nie jest do Niego podobna. I jednocześnie ta rzecz nie 

jest niczym innym jak On, a nawet jest Nim
56

. 
 
Bóg przegląda się w niezliczonych zwierciadłach bytów stworzonych. 

Wszystkie one są formami epifanicznymi bytu boskiego i jako takie „są inne niż 
stwórca i zarazem są stwórcą” 57. Z tej koncepcji Boga immanentnego, którego 
„zawierają” wszystkie formy, wynikają doniosłe konsekwencje antropologiczne. 
Głoszona przez andaluzyjskiego mistyka synkretyczna koncepcja „człowieka 
doskonałego”, będąca amalgamatem islamu, manicheizmu, gnozy, neoplatoni-
zmu i chrześcijaństwa (wpływ neoplatońskiej i chrześcijańskiej idei Logosu)58, 
zasadza się na twierdzeniu, że każdy człowiek jest mikrokosmosem, a jako mi-
krokosmos także teofanią Boga, Jego pełni i jedności:  

 
Istota mojego bytu jest istotą Jego formy […]

59
. 

[…] moją istotą… jest tylko 
Bóg

60
. 

 
Człowiek jest w tej filozofii „tylko aspektem Boga, jego cieniem”, „epifa-

nicznym zwierciadłem”, po prostu bytem teofanicznym61: 
 

                                                           
55

 J. WRONECKA, Wstęp, [w:] IBN ‘A RABI, Księga o podróży nocnej, s. XVI. O ile zatem 
Koran naucza, że jest jeden Bóg”, o tyle Ibn ‘Arabi twierdzi, że „nie ma nic prócz Boga, który 
jest wszędzie”. Zob. też: R. LANDAU, The philosophy of Ibn ‘Arabi, London 1959, s. 27.  

56
 IBN ‘A RABI, Traktat o miłości, s. 6.  

57
 Zob. J. WRONECKA, Wstęp, [w:] IBN ‘A RABI, Księga o podróży nocnej, s. XI. „Stworze-

nia otrzymują cień istoty boskiej, która rzuca na nie światło swoich imion. […] każdy byt […] 
objawia istotę Boga zindywidualizowanego za każdym razem w konkretnym imieniu. Jedno-
cześnie jednak żaden byt określony nie może być formą epifaniczną Boga w całości. […]  
Istota boska „schodzi” w kierunku indywidualnych bytów i objawia się w nich, podczas gdy 
one wznoszą się do Niego” (tamże, s. XII). 

58
 Zob. P. SMITH, The Life & Times & Works of Ibn ‘Arabi, [w:] IBN ‘A RABI, Selected 

poems, translation & introduction P. Smith, Book Heaven 2008, s. 13.  
59

 IBN ‘A RABI, Traktat o miłości, s. 6. 
60

 Tamże, s. 93.  
61

 Zob. J. WRONECKA, Wstęp, [w:] IBN ‘A RABI, Księga o podróży nocnej, s. XII. Wielu 
muzułmańskich teologów było oburzonych heretyckimi, ich zdaniem, doktrynami inkarnacji 
Boga w człowieku oraz identyfikacji człowieka z Bogiem. Zob. P. SMITH, The Life & Times & 
Works of Ibn ‘Arabi, s. 11.  
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Bóg […] objawia się człowiekowi przez człowieka i jednocześnie zakrywa się poprzez 
niego. Ogół wszystkich form, poprzez które Bóg objawia się człowiekowi, jest tą rzeczywistą 
głębią człowieka, jego „niezniszczalną twarzą”

62
.  

 
Nietrudno zauważyć, że taka idea człowieczeństwa przystaje do biblijnej 

koncepcji imago Dei, fundamentalnej w myśli antropologicznej Norwida: 
 
[…] Prorok powiedział, że Bóg stworzył Adama zgodnie ze swoją formą. […] Człowiek 

musi zatem być ukształtowany na podobieństwo Boga
63

. 
 
W antyracjonalistycznej doktrynie religijnej Abn ‘Arabiego pojawiły się wy-

raźne inklinacje ku chrześcijaństwu oraz ewidentne miejsca wspólne, które na 
początku XX w. skrupulatnie wydobył wybitny arabista, tłumacz i teolog hisz-
pański, prekursor zachodnich studiów nad sufizmem – Miguel Asín Palacios, 
zafascynowany uderzającymi podobieństwami między mistycyzmem chrześci-
jańskim i muzułmańskim, którego Ibn ‘Arabi był fundatorem. Ów hiszpański 
badacz uważał, że sufizm pojawił się w wyniku wpływów chrześcijańskiego 
monastycyzmu na islam, określił nawet muzułmański mistycyzm Ibn ‘Arabiego 
mianem „islamu schrystianizowanego”64. Ibn ‘Arabi utrzymywał wszak, że do-
znał objawienia „przez ręce Jezusa” – „władcy miłosierdzia” i Jego uważał za 
swego przewodnika duchowego65. Jezusowe nauczanie bez wątpienia ukształto-
wało religię miłości głoszoną przez andaluzyjskiego mistrza: 

 
The religion of Love is what I follow: whatever way 
camels of Love travel is my religion, the faith of me!

66
 

 
[Tym, za czym podążam, jest religia miłości: jakąkowiek drogą 
podróżują wielbłądy miłości, to jest moją religią, moją wiarą  
– tłum. R. G.-S.] 

 

                                                           
62

 J. WRONECKA, Wstęp, [w:] IBN ‘A RABI, Księga o podróży nocnej, s. XIV. 
63

 IBN ‘A RABI, Traktat o miłości, s. 95. 
64

 Zob. M.A. PALACIOS, L’ Islam christianisé: Etude sur le Soufisme d’Ibn ‘Arabi de Mur-
cie, trad. B. Dubant, Paris 1982. 

65
 Zob. IBN ‘A RABI, Księga o podróży nocnej, s. 20. W pismach Ibn ‘Arabiego Jezus jest 

nie tylko jednym z proroków (jak głosi Koran), ale jest i Mesjaszem, który ma zbawić i urato-
wać ludzkość. Jest określony jako ostatni prorok, mimo że po nim przychodzi jeszcze Mu-
hammad (Mahomet) (zob. tamże, s. 93-94 oraz 125-126). W jednym z poematów czytamy: 
„Duch Jezusa przyszedł nie od kogo innego jak od Boga…” IBN ‘A RABI, Selected poems, 
transl. & Introduction P. Smith, Book Heaven 2008, s. 78.  

66
 IBN ‘A RABI, Selected poems, s. 115.  
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Ponieważ każdy byt jest Bogiem, trzeba „kochać Boga w każdej rzeczy i wi-
dzieć Go we wszystkim”67. Miłość uważał za cechę i najwyższą manifestację 
Boga, a także istotę jedności świata i uniwersalną zasadę istnienia. Podobnie jak 
Norwid twierdził, że piękno jest namacalnym „kształtem miłości”: 

 
Oczywiście przyczyną miłości jest piękno, które towarzyszy Bogu i które jest w swojej 

istocie kochające. „Bóg bowiem jest piękny i kocha piękno”. […] człowiek widzi w świecie 
wyłącznie piękno Boga i kocha to piękno

68
.  

 
Ibn ‘Arabi podkreślał też stałą obecność Bożego miłosierdzia w świecie69. 

W kontekście interesujących nas poglądów Abd el-Kadera najistotniejszy wydaje 
się jednak głoszony przez Ibn ‘Arabiego uniwersalizm religijny („jakąkowiek 
drogą podróżują wielbłądy miłości, to jest moją religią, moją wiarą”), jego 
„wszechobejmujący punkt widzenia” („all-inclusive point of view”)70: 

 
Gdyby wyznawca zrozumiał znaczenie powiedzenia: „kolor wody jest kolorem pojemni-

ka”, uznałby zasadność (wiarygodność, prawdziwość) wszystkich religii i rozpoznałby Boga 
w każdej formie i w każdym przedmiocie wiary

71
. 

                                                           
67

 IBN ‘A RABI, Traktat o miłości, s. X. Swą naukę o miłości Ibn ‘Arabi zawarł w słynnym 
mistycznym Traktacie o miłości (jest on fragmentem jego 37-tomowych Objawień mekkań-
skich) – przywodzącym na myśl zarówno wersety Hymnu o miłości św. Pawła, jak i strofy 
XVII-wiecznych mistyków hiszpańskich, a także Norwidowski Promethidion. Dzieło to wyro-
sło z wielu inspiracji, zarówno wschodnich, jak i zachodnich, wśród których ważne miejsce 
przypada teorii miłości wywiedzionej z filozofii greckiej (m.in. Platona), strofom poezji arab-
skiej okresu dżahilijji (np. historii miłości Mağnūna i Layli), tradycji muhammadyjskiej, Ko-
ranowi i wcześniejszym arabskim oraz perskim traktatom o miłości (pojawiającym się już od 
IX w.). Zob. J. WRONECKA, Miłość w tradycji mistycyzmu muzułmańskiego – tasawwuf, [w:] 
IBN ‘A RABI, Traktat o miłości, s. XII-XXIV. 

68
 IBN ‘A RABI, Traktat o miłości, s. 25, 95. 

69
 W Traktacie o miłości czytamy: „To wszystko pochodzi od miłosiernego Boga i od mi-

łości, którą odczuwa wobec swoich stworzeń […]. […] Pozostałe kategorie stworzeń przeżyją 
karę oczyszczenia w ogniu Piekła bądź w przyszłości obejmie ich miłosierdzie dzięki założe-
niu boskiego przeznaczenia miłości, nawet gdyby mieli na zawsze przebywać w ogniu. Miłość, 
jaką Bóg ma dla swoich sług, nie zna ani początku, ani końca, ponieważ nie przyjmuje z zasa-
dy rzeczywistości przypadkowych i akcydentalnych”. IBN ‘A RABI, Traktat o miłości, s. 34.  

70
 Zob. P. YOUNG, Ibn ‘Arabi: Towards a Universal Point of View, A paper given at the 

MIAS Symposium, Oxford 1999, http://www.beshara.org/principles/talks-and-articles/lectu 
res-and-talks/py-ibn-arabi-towards-a-universal-point-of-view.html 

71
 IBN ‘A RABI, Fusûs al-Hikam (ang. Ringstones of Wisdom), http://www.ibnarabisociety. 

org/ibnarabi.html 
To arcydzieło mądrości profetycznej jest jednym z najbardziej wpływowych i zarazem 

najbardziej kontrowersyjnych dzieł w dziejach cywilizacji islamu. Ibn ‘Arabi dokonuje tu 
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Właśnie ten element nauczania andaluzyjskiego mistyka – przekonanie, że 
prawda jest immanentna we wszystkich formach wiary72 – jest zasadniczym po-
wodem, dla którego uznaje się dziś Ibn ‘Arabiego za wielkiego wizjonera przy-
szłości. Jest to też przyczyna olbrzymiego, niesłabnącego zainteresowania jego 
duchową spuścizną, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, w 2. połowie 
XX stulecia i w wieku XXI73.  

Dzieła Ibn ‘Arabiego74 były znane i szeroko komentowane w świecie arab-
skim w ciągu kolejnych stuleci, krążyły też w licznych odpisach, kopiach, skró-
tach i streszczeniach, budząc raz podziw, a raz oburzenie ortodoksyjnych teolo-
gów. Ich przekłady na języki zachodnie pojawiły się jednak stosunkowo późno, 

                                                          

rozróżnienia między „skończonym” pojęciem Boga w religii i „nieskończonym” Bogiem mi-
styków. Bóg religii objawia siebie samego w różnorodnych formach odbitych w różnych reli-
giach. Od zdolności wierzącego zależy to, którą z form religii zaakceptuje. Natomiast Bóg 
mistyczny „zawiera” w sobie wszystkie swe formy, możliwe do zaakceptowania bez wybiór-
czości jedynie przez otwarte, chłonne serce. Bóg mistyczny nie musi zatem być ani Bogiem 
muzułmańskim, ani chrześcijańskim, ani buddyjskim, ani żydowskim, ani pogańskim. Zob.  
R. LANDAU, The philosophy of Ibn ‘Arabi, s. 27- 28. 

72
 Ortodoksyjność Ibn ‘Arabiego do dziś budzi spory. Wielu badaczy jego myśli zwraca 

jednak uwagę, iż przykładanie do jego filozofii mistycznej kategoryzacji zachodnich (monizm, 
panteizm) prowadzi do zniekształcenia perspektywy badawczej i nieporozumień (zob. np.  
H. CORBIN, L’imagination, s. 8). Ponadto, jak już wyżej zaznaczono, podkreśla się koniecz-
ność rozróżnienia w jego koncepcjach pojęć związanych z „religią mistyczną” od tych, które 
są stosowane w odniesieniu do „religii legalnej”, opartej na przepisach i prawie (tamże).  

73
 „Bóg jedynie zna przyszłość, ale być może najwspanialsza część dziedzictwa Ibn ‘Ara-

biego dopiero nadchodzi. Ale nie oznacza to odkrycia nowych i ważnych rękopisów, ani też 
przekładów tego, co jest, na inne języki, albo komentatorów i komentarzy, ani innych rzeczy 
tego typu. Mam raczej na myśli rozwój istoty jego dziedzictwa, która może być w skrócie 
nazwana wiedzą o jedności istnienia i możliwości osiągnięcia perspektywy uniwersalnej. […] 
Czy ta idea nie mogłaby stać się prawdziwym wyróżnikiem tego wieku, w którym żyjemy, 
jego zasadą przewodnią i światłem, w którym on się porusza? Jeśli tak, byłaby to najwspanial-
sza rewolucja w ogólnej świadomości społecznej, jaka miała miejsce w krótkiej historii rodza-
ju ludzkiego. […] 

To nie jest judeo-chrześcijańska albo muzułmańska perspektywa, ale ta, która oświeciła  
i wywołała linię Abrahama oraz całą duchowość wszędzie”. P. YOUNG, Ibn ‘Arabi: Towards  
a Universal Point of View, http://www.beshara.org/principles/talks-and-articles/lectures-and-
talks/py-ibn-arabi-towards-a-universal-point-of-view.html 

74
 Ibn ‘Arabi jest autorem około 300 dzieł. Zob. m.in.: IBN ‘A RABI, Księga o podróży noc-

nej do najbardziej szlachetnego miejsca; TENŻE, Droga do Pana Mocy, przeł. J. Szczepański, 
Poznań 2003; TENŻE, Traktat o miłości; TENŻE, Selected poems, wyd. 2., Book Heaven 2012; 
TENŻE, The Meccan Revelations, transl. W.C. Chittick, J.W. Morris, t. I, II, Pir Pubns 2002. 
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bo dopiero w 1. połowie XX75 w., odstraszały one bowiem europejskich orienta-
listów swoją hermetycznością i scholastyczną terminologią76. Lekceważono je 
także ze względu na fakt, iż – jak błędnie mniemano – nie miały one bezpośred-
niego wpływu na Europę77. Norwid nie mógł zatem znać pism Ibn ‘Arabiego  
z bezpośredniej lektury, ale w jakimś sensie miał z nimi, choć zupełnie nieświa-
domie, kontakt pośredni, a to dzięki Dantemu, którego opus magnum (Boska 
Komedia), tłumaczone i dogłębnie studiowane przez polskiego poetę, prawdopo-
dobnie pozostawało pod dużym wpływem myśli mistycznej andaluzyjskiego 
mistrza sufi78.  
                                                           

75
 Prócz hiszpańskich przekładów dokonanych na początku XX w. przez A.M. Palaciosa 

(La Escatologia en la Divina Comedia, Madrid 1919), wydania pism andaluzyjskiego mistyka 
ukazały się także w Wielkiej Brytanii (The Tarğumān al-ašwāq, przeł. R. Nicholson, London 
1911) i Holandii (Kleinere Schriften des Ibn ‘Arabi, oprac. H.S. Nyberg, Leiden 1919). Jednak 
dopiero 2. połowa XX w. przyniosła prawdziwą falę przekładową, w tym tłumaczenia dzieł 
Ibn ‘Arabiego na język polski. Polskie przekłady wybranych pism pochodzą z lat 90. XX w. 
(Księga podróży do najbardziej szlachetnego miejsca z 1990 r.; rozdział Objawień mekkań-
skich pt. Traktat o miłości z 1995, Droga do Pana Mocy z 2003). 

Publikacje polskich autorów na temat twórczości Ibn ‘Arabiego są jednak nieliczne: zob. 
J. BIELAWSKI, Muhyi ad-Dīn Ibn ‘Arabi, moniste arabe musulman du XII-XIIIe s. et sa concep-
tion de l’ unité de l’ être (wahdat al-wuğūd – ou ul’unité de l’existence, „Miscellanea Mediae-
valia”, Veröffentlichungen des Thomas Instituts der Universität zu Köln”, Berlin 1981, s. 738-
745; J. WRONECKA, Ibn ‘Arabi i jego doktryna jedności istnienia (wahdat al-wuğūd), „Euhe-
mer” 1986, nr 2(140), s. 33-42; TAŻ, Le Kitāb al-isrā ilā al-maqām al-asrā d’ Ibn ‘Arabi, „An-
nales Islamologiques”, t. XX, IFAO Le Caire 1984, s. 15-27. 

76
 Zob. Ibn al-Arabi, [w:] Arabowie. Słownik encyklopedyczny, red. M. Dziekan, Warsza-

wa 2001, s. 185. 
77

 Tezie o braku wpływu zaprzeczyły jednak publikacje XX-wieczne, choćby Palaciosa 
przede wszystkim jednak studia Henry Corbina (1958) i Toshihiko Izutsu (1966). Sprawiły 
one, że Ibn ‘Arabiego uznano za wszechstronnego i bardzo oryginalnego myśliciela, który 
wniósł wielki wkład do filozofii. Podkreślano zwłaszcza jego wpływ na Dantego oraz na kata-
lońskiego franciszkanina, błogosławionego Rajmunda Lulla (XIII/XIV w.), który nazywał 
samego siebie „chrześcijańskim sufi”. Ten średniowieczny Doctor Illuminatus – misjonarz, 
filozof, poeta i teolog zajmował się nawracaniem muzułmanów, prawdopodobnie poniósł 
nawet śmierć męczeńską, ukamienowany w Tunisie. Za warunek skuteczności swej misji 
uważał znajomość języka arabskiego oraz filozofii arabskiej (aby wykazać błędy awerroizmu). 
Jego racjonalizm miał zarazem charakter mistyczny.  

Świadectwem olbrzymiego zainteresowania Ibn ‘Arabim w XX w. są dwa towarzystwa 
jego imienia: oksfordzkie The Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society (założone w 1977), działające 
także w USA, oraz niezależne, hiszpańskie Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society Latina (MIAS Lati-
na), założone w Murcji (miejscu urodzenia mistyka) w 2011 r. Zob. http://www.ibnarabiso 
ciety.org/ibnarabi.html (data dostępu 1.07.2016). 

78
 Zależności między tymi dwoma twórcami wydobył w 1. poł. XX w. zafascynowany 

związkami kultury chrześcijańskiej i muzułmańskiej przywołany już wyżej Miguel Asín Pala-
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Celem niniejszych dociekań nie jest jednak udowodnienie zależności czy 
bezpośrednich wpływów mistyki arabskiej na Norwida (choć ciekawe paralele są 
oczywiście jak najbardziej możliwe) – teza ta, aczkolwiek kusząca, byłaby  
w obliczu braku dowodów zbyt mocna i z pewnością grubo przesadzona – lecz 
jedynie zarysowanie pośrednich powinowactw oraz duchowej atmosfery arab-
skiego środowiska religijno-kulturowego, z którym polski poeta miał w Paryżu 
(czy z Paryża) pewien kontakt mentalny (artystycznie odnotowany na niwie lite-
rackiej), a w którym to kręgu możliwe było intelektualno-duchowe, niemalże 
ekumeniczne spotkanie chrześcijaństwa i islamu w XIX stuleciu. Znajomość 
tego kontekstu sporo wnosi do lektury przywołanej na wstępie „arabskiej” ody 
Norwida, przede wszystkim stawia w jaśniejszym świetle osobowość i ducho-
wość adresata tego utworu – Abd el-Kadera. Uniwersalne dziedzictwo Ibn ‘Ara-
biego zaowocowało bowiem nie tylko w bliskiej polskiemu poecie wielkiej śred-
niowiecznej summie Dantego – w XIX w. zostało wskrzeszone przede wszyst-
kim w czynach, poezji i rozprawach religijno-filozoficznych adresata Norwidow-
skiego wiersza – Emira z Damaszku79. 

Związki Abd el-Kadera z Ibn ‘Arabim były wielorakie80, andaluzyjski filozof 
patronował jednak przede wszystkim życiu intelektualno-duchowemu Emira81. 

                                                          

cios w swej głośnej, choć kontrowersyjnej rozprawie wydanej w Madrycie w roku 1919,  
a zatytułowanej La Escatologia musulmana en la „Divina Comedia” (Eschatologia muzuł-
mańska w „Boskiej Komedii”). W kontekście tych faktów i hipotez maestro Dante jawi się 
jako swoiste „utajone” ogniwo pośrednie między Norwidem a Ibn ‘Arabim (czy mówiąc sze-
rzej, tradycją mistycyzmu muzułmańskiego). Jeśli tezy Palaciosa są słuszne, to siłą rzeczy 
także Dantejska metafizyka światła i mistyczna wizja miłości, przebłyskująca w dziełach Nor-
wida, są dalekim (choć niezamierzonym i oczywiście nawet nieuświadamianym) nawiązaniem 
do wizji i wyobrażeń arabskiego filozofa z Andaluzji.  

79
 Na ten fakt zwracają uwagę wszyscy biografowie Emira.  

80
 Już w wieku chłopięcym przyszły bohater narodowy Algierii pielgrzymował wraz z oj-

cem do damasceńskiego grobu mistrza sufi oraz oddawał się lekturze jego pism. Zgodnie  
z rodzinną tradycją przejął od ojca duchową „inwestyturę” akbaryjską (od arab. al-shaykh al-
akbar – największy szajch) po Ibn ‘Arabim (khirqa akbariyya), stając się kontynuatorem  
i apostołem jego dzieła. Kiedy po latach ponownie przybył do Damaszku (w 1855 r.), pierwsze 
kroki skierował właśnie do mauzoleum andaluzyjskiego mistyka (w którym zresztą złożono 
później także i jego ciało). W roku 1856 rozpoczął pisanie Księgi stacji (Kitāb al-mawāqif) 
zachowującej pełną zgodność doktrynalną i koherencję intelektualną z naukami średniowiecz-
nego mistrza sufi, a będącej oryginalną interpretacją wybranych fragmentów Objawień mek-
kańskich Ibn ‘Arabiego (zob. wydanie francuskie: ABD EL-KADER, Le livre des haltes, [w:] 
TENŻE, Écrits spirituels, prés. et trad. del’arabe par M. Chodkiewicz, Paris 1982; przekł. an-
gielski: The Spiritual Writings of Amir Abd el-Kader, trans. by a team under the direction of  
J. Chrestensen and T. Manning, New York 1995). Także dom, w którym Abd el-Kader za-
mieszkał w Damaszku, a który oddał do jego dyspozycji Izzet Pasha, był tym samym domem, 
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W religijno-filozoficznych koncepcjach Abd el-Kadera znalazły rezonans wszyst-
kie najważniejsze idee jego nauczyciela z Sewilli, m.in. „religia miłości” i mi-
styczna wizja Stwórcy będącego czystą miłością, koncepcja Boga – coincidentia 
oppositorum, w którym łączą się kontrasty i przeciwieństwa; pojęcie „jedności 
istnienia”, idea niezliczonych epifanii Stwórcy w bytach stworzonych82; wizja 
człowieka noszącego w sobie odbicie „twarzy boskiej”, koncepcja „nowego 
stworzenia” i powrotu stworzeń do Allaha, postawa mistycznej kontemplacji 
Boga i drogi ku doskonałości pod kierunkiem mistrza duchowego, mistyczna 
symbolika światła83, idea „rzeczywistości muhamadyjskiej” i muhammadyjskie-
go „człowieka doskonałego” itp. Sięgając do najstarszych i najświetniejszych 
tradycji muzułmańskiego uniwersalizmu, Abd el-Kader wprowadził doktrynę Ibn 
‘Arabiego do swego projektu nowoczesności, łączącego duchowość z postępem 
technologicznym oraz równoważącego aktywność kontemplacją. To właśnie Ibn 
‘Arabiemu zawdzięczał otwartość swego umysłu, skłonność do myślenia w kate-
goriach uniwersalnych, transgranicznych, ogólnoludzkich, a także pewien syn-
kretyzm religijny. Wskazane związki intelektualne tłumaczą w znacznym stopniu 
możliwość zbliżenia się Emira do świata zachodniego (w tym chrześcijaństwa), 
wyjścia poza ówczesną ciasną ortodoksję i etnocentryzm. Właśnie takie oblicze 
islamu – uniwersalistyczne i głęboko humanistyczne wzbudziło poważanie i za-
chwyt Norwida. Składając hołd arabskiemu Samarytaninowi z Damaszku, polski 
poeta pokłonił się zarazem tradycji, której Emir był depozytariuszem. I to Abd 
el-Kader stanowi drugi (po Dantem) potencjalny punkt styczny Norwida z filo-
zofią i mistyką arabską84. 

                                                          

w którym przed sześcioma wiekami zmarł andaluzyjski mistyk Ibn ‘Arabi. (zob. M. CHOD-
KIEWICZ, Introduction, s. 20-21).  

Abd el-Kader był nie tylko komentatorem, ale i edytorem jego dzieł. Z inicjatywy Emira 
w latach 1857/1858 ukazało się w Kairze (w języku arabskim oczywiście) pierwsze wydanie 
Objawień mekkańskich (na postawie rękopisu z Konyi), on też pokrył w całości koszty tej 
edycji. Zob. J. WRONECKA, Wstęp, [w:] IBN ‘A RABI, Traktat o miłości, s. XVIII (tu także  
przypis 50). 

81
 Zob. np. É. GEOFFROY, Foreword, [w:] A. BOUYERDENNE, Emir Abd el-Kader, s. XIII.  

82
 Zob. m.in. D. GRIL, La théophanie des Noms divins, d’Ibn ‘Arabî à Abd el-Kader, [w:] 

Abd el-Kader. Un spirituel, s. 153-172. Bóg (Allah) jest „niezamanifestowanym Pryncypium 
wszystkich manifestacji, Rzeczywistością wszystkich rzeczywistości”. ABD EL-KADER, Ma-
wqif 220, [w:] TENŻE, Écrits spirituels, s. 46. 

83
 Zob. ABD EL-KADER, La Lumière des cieux et de la terre, [w:] TENŻE, Écrits spirituels, 

s. 116-121. 
84

 Abd el-Kader jest dziś uważany za wybitnego przedstawiciela muzułmańskiego ezote-
ryzmu, odnowiciela i kontynuatora uniwersalistycznych nauk akbaryjskich, a także inicjatora 
odnowy ruchu akbaryjskiego w wieku XIX. Zob. M. CHODKIEWICZ, Introduction, s. 34-36. 
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W XIX w. Emir usiłował przekazać fascynujące dziedzictwo Ibn ‘Arabiego, 
Europejczykom, którzy wcześniej pozbawili go wolności i ojczyzny: 

 
[…] gdy Abd el-Kader zrozumiał, że francuska siła materialnie skolonizowała jego zie-

mię, zaczął kolonizować serca Francuzów, dając w tym kraju świadectwo islamowi i sufi-
zmowi

85
.  

 
Polski poeta mógł poznać pewne elementy oraz tradycje muzułmańskiej myśli 

religijno-filozoficznej właśnie z jego ręki, oczywiście pod warunkiem, że miał 
kontakt z jego pismami, a nie tylko powierzchownymi francuskimi artykułami 
prasowymi na jego temat. Z pewnością nigdy nie czytał arabskich, pochodzących 
z lat damasceńskich, duchowych pism Emira, tzn. wspomnianego komentarza do 
dzieł Ibn ‘Arabiego – Kitab al-Mawaqif – Księgi stacji86, opublikowanego dopie-
ro około 20 lat po śmierci Abd el-Kadera, a zawierającego prócz rozważań także 
dziewiętnaście poematów metafizycznych87. Jednak jedno z wcześniejszych dzieł 
filozoficzno-religijnych tego algierskiego bohatera zostało w całości udostępnio-
ne publiczności europejskiej w języku francuskim już w latach 50. XIX w. Była 
to książka, o której polskich czytelników informowała w XIX w. J. Belejowska – 
Rappel à l’intelligent, avis à l’indifferent. Considération Philosophiques, Reli-
gieuses, Historique… (Wezwanie do inteligentnego, rada dla obojętnego. Rozwa-
żania filozoficzne, religijne, historyczne…)88. W czasie pobytu w Paryżu we 

                                                           
85

 É. GEOFFROY, Foreword, [w:] A. BOUYERDENNE, Emir Abd el-Kader, s. XI.  
86

 Doceniając w pełni walor intelektualnej wiedzy i spekulacji, z którymi Emir zetknął się 
we Francji, Abd el-Kader przeszedł jednak w latach damasceńskich „od podejścia horyzontal-
nego do wertykalnego, intensyfikując swoją eksplorację tego, co pozarozumowe, poprzez 
metafizyczne czytanie rzeczywistości”. A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader, s. 159. Na czas 
zesłania przypada apogeum jego doświadczeń spirytualnych – mistycznych i ascetycznych, 
słowem, okres duchowej pełni. Spisana z inspiracji Bożej Księga stacji to dzieło ezoteryczne, 
w którym silnie zaznaczył się wpływ myśli Ibn ‘Arabiego. Jest to zarówno duchowy testament 
Abd el-Kadera, zapis jego przeżyć mistycznych, jak i rodzaj jego duchowej autobiografii. 
Struktura Księgi… odzwierciedla mistyczny ruch wzwyż – wędrówkę poprzez kolejne stacje 
(stany) duchowe.  

87
  Zob. ÉMIR ABD AL-QÂDIRL ’A RGÉRIEN, Poèmes métaphysiques, trad. de l’arabe et prés-

entés par Abd ar-RazzâqYahyâ (Chares-AndréGilis), 2. éd., Beirut 1996. Poematy te wyrażają 
różne aspekty „realizacji metafizycznej” Emira na duchowej drodze inicjacji akbaryjskiej. Są 
zapisem jego ezoterycznych, ekstatycznych doświadczeń, poetyckim wyrazem mistycznego 
„szaleństwa miłości”. Terminologia filozoficzna oprawiona została tu w piękny, poetycki 
język i obleczona w elegancką formę.  

88
 Zob. G. DUGAT, Introduction du traducteur, [w:] ABD EL-KADER, Rappel à l’intelligent, 

avis à l’indifferent. Cinsiderations philosophique, réligieuses, historiques etc., s. IX. Książka 
zawiera bardzo ciekawe przypisy tłumacza. Wymienia on m.in. najważniejsze prace francuskie 
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wrześniu 1855 r.89 Abd el-Kader ofiarował manuskrypt tego dzieła prezesowi 
znamienitej Société asiatique – Josephowi T. Reinaudowi (który pracował  
w departamencie rękopisów wschodnich Bibliothèque royale), wyrażając tym 
gestem podziękowanie za życzliwe przyjęcie go w poczet członków tego presti-
żowego towarzystwa. Ogromne zainteresowanie i sława autora skłoniły innego 
członka tejże Société – Gustava Dugata – do dokonania przekładu rozprawy na 
język francuski. Została ona wydana w roku 1858.  

Francuzi, obeznani już nieco z filozofią arabską dzięki rozlicznym publika-
cjom orientalistycznym, w tym głośnym pracom Renana90, mieli okazję zazna-
jomić się tym razem z arabską myślą najnowszą oraz poznać współczesnego im 
homme de lettres Wschodu – arabskiego erudytę, intelektualistę i poetę91, odda-
nego studiom oraz religijnej medytacji92: 

                                                          

z 1. poł. XIX w. na temat filozofii arabskiej (w odsyłaczu nr 4). Zob. ABD EL-KADER, Rappel, 
s. 201-203. 

89
 Emir zwiedził wówczas Wystawę Światową w Paryżu i spotkał się z Napoleonem III, 

od którego uzyskał oficjalną zgodę na osiedlenie się w Damaszku. Kolejny pobyt w Paryżu 
przypadł na rok 1865. Abd el-Kader spędził wtedy w stolicy Francji prawie 2 miesiące. Odbył 
spotkanie w siedzibie Compani Universelle du Canal Maritime de Suez, został przyjęty przez 
Napoleona III, zwiedził Luwr i Sorbonę. Najznakomitsze paryskie studia fotograficzne zabie-
gały o jego sesje, na które chętnie się zgodził. Był to z jego strony gest dość odważny, gdyż 
ikonoklastyczna ortodoksja muzułmańska zabrania sporządzania wizerunków (w tym fotogra-
fii) istot żywych. Jednak dla Emira fotografia była formą teofanii, poza tym i tym razem okazał 
swe uznanie dla nowoczesnych rozwiązań technicznych (zob. É. GEOFFROY, Métaphysique et 
modernité chez Abd el-Kader: la photographie comme théophanie, [w:] ABD EL-KADER, Un 
spirituel, s. 141-151). Z Paryża udał się na krótko do Londynu, gdzie podziwiał Opactwo 
Westminsterskie, Parlament, British Museum, National Galery i inne miejsca. Ostatnia wizyta 
we Francji miała miejsce w 1867 r. Emir uzyskał wówczas oficjalne zaproszenie Napoleona III 
na paryską Wystawę Światową.  

90
 Także Renan pisał o Abd el-Kaderze (w swoich Études d’histoire religieuse, Paris 

1862, s. 89). Nazwał go „najznamienitszym reprezentantem rasy semickiej” tamtych dni, 
„człowiekiem religijnej medytacji i silnych pasji, w żadnym razie nie żołnierzem”. Wiemy, że 
Norwid interesował się tym dziełem Renana, mogło ono stanowić dodatkową zachętę do prze-
czytania Rappel…  

91
 Abd el-Kader jest odnotowywany w monografiach z zakresu dziejów literatury arab-

skiej jako jeden z „pionierów odrodzenia arabskiej literatury algierskiej”. Pozostawił po sobie 
sporą spuściznę literacką: poezje (w formie kasydy) oraz rozprawy filozoficzne, społeczno- 
-polityczne i religijno-mistyczne pisane prozą. Jego wiersze „mówią o sławie, wojnie, wolno-
ści, o konkretnych wydarzeniach, wyrażają też tęsknotę za pustynią, jak również myśli religij-
no-mistyczne”. J. BIELOWSKI, J. KOZŁOWSKA, E. MACHUT-MEUDECKA, K. SKARŻYŃSKA-BO-
CHEŃSKA, Nowa i współczesna literatura arabska 19 i 20 wieku. Literatura arabskiego Magh-
rebu, Warszawa 1989, s. 80-81. Poetyckie utwory Abd el-Kadera zamieścił w swej pracy  
z roku 1858 poświęconej koniom arabskim gen. E. Daumas (Les chevaux du Sahara et les 
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[…] skoro sławny muzułmanin, najbardziej oświecony i słynny reprezentant islamu  
w XIX wieku skierował do Francji swą myśl filozoficzną, uznaliśmy za swój obowiązek 
powtórzyć ją w języku narodu, zawsze gotowego rozpoznać u innych, nawet u dawnego wro-
ga, szlachetność odwagi i wzniosłość duszy

93
. 

 
Niewykluczone, że Norwid miał w ręku ową pracę Abd el- Kadera rekomen-

dowaną przez paryskie Towarzystwo azjatyckie. Był wszakże zagorzałym i cie-
kawym świata czytelnikiem, z łatwością poruszającym się po obszarach różnych 
kultur. Już od warszawskich spotkań z Wężykiem żył marzeniami o wschodniej 
podróży i chłonął rozmaite publikacje na temat Orientu, a pod koniec lat 50., gdy 
książka się ukazała, miał za sobą epizod amerykański i był już w Paryżu zado-
mowiony. Mógł bez większych przeszkód sięgnąć po tę wziętą rozprawę. I cho-
ciaż w zachowanej po poecie spuściźnie nie zachowała się żadna wzmianka na 
temat takowej lektury, to jednak ogromna sława algierskiego bohatera narodo-
wego, spotęgowana jeszcze przez wydarzenia z roku 1860, czyni ją wielce praw-
dopodobną. Byłaby ona dla Norwida świetnym przewodnikiem po świecie inte-

                                                          

moeurs du desert par le général E. Daumas, Directeur des affaires de l’Algérie, avec des 
commentaries par L’Émir Abd-el-Kader; nowsze wydanie: E. DAUMAS, Les Chevaux du Saha-
ra, Paris 1998). Z XX-wiecznych wydań poezji i listów oraz opracowań twórczości literackiej 
Abd el-Kadera warto wymienić m.in.: Les Poésies d’Abd- el-Kader composées en Algérie et en 
France, par H. Pérès, Alger 1932; Autobiographie: écrite en prison en 1849 et publiée pour la 
première fois, trad. del’ arabe par H. Benmansour, Paris 1995; Correspondance de l’ Emir 
Abdelkader avec le Général Desmichels et documents relatifs à l’époque d’Abdelkader, Alger 
2003; Lettre aux Français: notes brèves destinées à ceux qui comprennent, pour attirer 
l’attention sur des problèmes essentiels, trad. intégrale sur les manuscrits originaux par R.R. 
Khawam, Paris 1977. Wybrane fragmenty poetyckie zamieszczono też w monografii L’Emir 
Abdelkader, Alger 1970.  

92
 Najważniejsze dzieła filozoficzno-religijne Abd el-Kadera to: Rappel à l’intelligent, 

avis à l’indifferent. Considération Philosophiques, Religieuses, Historique… (wyd. po francu-
sku pt. Le Livre d’Abd-El-Kader intitulé „Rappel à l’intelligent, avis à l’indifférent: consi-
dérations philosophiques, religieuses, historiques...” , trad. par G. Dugat, Paris 1858); Kitâb al-
Mawâqif (franc. wyd. pt. Livre des haltes, trad. et ann. par M. Lagarde, Leiden 2000-2001); 
Poèmes métaphysiques (trad. de l’arabeet présentés par Abdar-RazzâqYahyâ (Charles-André 
Gilis), Paris 1983). Zbiór tekstów wyjętych z Kitâb al-Mawâqif wraz z komentarzem został 
opublikowany we Francji pt. ABD EL-KADER, Écrits spirituels, prés. et trad. del’arabe par  
M. Chodkiewicz, Paris 1982.  

93
 G. DUGAT, Introduction du traducteur, [w:] ABD EL-KADER, Rappel à l’intelligent,  

s. XXIX-XXX. Francuski tłumacz prezentował Abd el-Kadera jako współczesnego przedsta-
wiciela spirytualistycznej filozofii arabskiej, zdradzającej powinowactwa greckie, zwłaszcza 
platońskie. Rozprawa poruszała jednak różnorodne zagadnienia, nie tylko filozoficzno-
religijne, ale także ekonomiczne, filologiczne, historyczne i etnologiczne. Była podzielona na 
dwie zasadnicze części: Filozofia-religia oraz Pismo, historia, etnologia.  
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lektualno-duchowym Emira, stwarzałaby niepowtarzalną szansę na dogłębne po-
znanie tego największego bohatera ówczesnego arabskiego Wschodu i Zachodu.  

O czym zatem dowiedziałby się Norwid, gdyby rzeczywiście sięgnął po fran-
cuskie wydanie dzieła Abd el-Kadera? Czy wyrażone w tej książce stanowisko 
ideowo-filozoficzne autora mogło rzutować na kształt i przesłanie dedykowane-
go mu dwa lata później literackiego hołdu polskiego poety? Wydaje się ze 
wszech miar, że tak. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej temu dziełku. 

Rappel… jest przykładem arabskiej literatury mądrościowej, filozoficznej, 
czerpiącej z wielu dawnych źródeł i tradycji, zarówno wschodniej, jak i zachod-
niej94. Stanowi też swoistą rekapitulację stanu wiedzy oraz świadomości arab-
skich elit intelektualnych i moralnych w XIX w. Odzwierciedla ducha ówczes-
nego Wschodu muzułmańskiego oraz zawiera niezwykle interesujące spostrze-
żenia autora na temat cywilizacji europejskiej, jej rudymentów i jej stanu. Jest to 
także dzieło polemiczne, podejmujące dialog z europejskim nowożytnym mode-
lem poznania, zachodnią wizją postępu, człowieka i kultury, przynoszące zara-
zem fascynujący projekt konsolidacji Orientu i Okcydentu wokół wspólnych 
wartości, z których najważniejszą jest monoteistyczna religia. Publikacja Abd el-
Kadera jak najbardziej zasługuje więc na uwagę czytelników Norwidowskiej 
ody, podejmującej wszak podobną tematykę. Ciekawość przykuwa zwłaszcza 
taki rozdział Rappel…, w którym padają znamienne słowa o istotowej jedności 
wszystkich religii95: 

 
Jeśli idzie o fundamenty i zasady religii, nie ma niezgody pomiędzy Prorokami od Adama 

po Mahometa: wszyscy wzywają stworzenia do wysławiania jedyności Boga, […] do wiary, 
że wszystkie rzeczy na świecie są Jego dziełem, że On jest przyczyną wszystkich istnień, że 
Jego istnienie nie ma przyczyny i że On jest nauczycielem tego, jak utrzymać w Nim duszę, 
rozum, prokreację i wszystkie dobra. Nie ma kontrowersji wśród Proroków i wszystkie prawa 
boskie są jednomyślne w tych pięciu zasadach […]

96
.  

                                                           
94

 Tłumacz rozprawy Abd el-Kadera dostrzegał analogie między jego poglądami a myślą 
różnych europejskich filozofów, m.in. Platona, Pascala, a nawet Kanta. Podziwiał erudycję  
i eklektyzm Emira, który swobodnie cytował Ptolemeusza, Galena, Sokratesa, Platona, Arysto-
telesa, Zaratustrę, Manesa, al-Firdausiego, Awicennę itp. oraz wielu innych myślicieli i poetów 
muzułmańskich.  

95
 Abd el-Kader zwraca uwagę na fakt, że prawa szczegółowe podane przez proroków 

różnią się jedynie detalami, co wynika z tego, iż były one adresowane do ludzi żyjących  
w różnych czasach i różnych uwarunkowaniach. Musiały one po prostu odpowiadać potrze-
bom żyjących wówczas ludzi. Jednak istota monoteizmu (prawa generalne) pozostała nie-
zmienna od Mojżesza. Prawo Mojżeszowe miało według Abd el-Kadera głównie wymiar 
praktyczny, nauka Jezusa – duchowy, zaś nauczanie Mahometa połączyło te dwa aspekty. Zob. 
ABD EL-KADER, Rappel, s. 99-104.  

96
 ABD EL-KADER, Rappel, s. 96-97.  
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W rozdziale 28 pisanej w latach 60. w Damaszku i z pewnością nieznanej już 
Norwidowi, bo pozostającej wówczas jeszcze w arabskim rękopisie, Księgi sta-
cji, Abd el-Kader przedłożył teologiczno-filozoficzne uzasadnienie wywiedzio-
nego z nauki Ibn ‘Arabiego przeświadczenia, iż każdy czciciel, jakikolwiek był-
by obiekt jego adoracji, w rzeczywistości oddaje kult jedynemu Bogu (Allaho-
wi). Podstawą wielości kultów i obiektów adoracji jest nieskończona mnogość 
imion boskich i niewyczerpana różnorodność ich teofanii97. Podkreślana w Ko-
ranie absolutna transcendencja Boga wobec świata nasuwa według myśliciela 
wniosek, iż w rzeczywistości Bóg przerasta także wszelkie ludzkie wyobrażenia  
i doktryny religijne („jakże […] niedoskonałość stworzeń mogłaby Go objąć?”98) 
i że każda religia oddaje kult tylko wybranemu aspektowi (aspektom) boskiej 
Istoty, ich wyczerpanie jest bowiem niemożliwe. Wielość kultów nie narusza 
jednak jedyności Boga99: 

 
Bóg nie zawiera się w żadnym z poszczególnych kultów albo doktryn […]. Bóg nie jest 

ograniczony przez to, co przychodzi do twojego umysłu – to jest przez twoje credo – albo 
zamknięty w doktrynie, jaką deklarujesz. Cokolwiek przychodzi ci do głowy odnośnie Boga, 
wiedz, że On jest tym i że jest inny niż to! […] 

 
Jeśli myślisz i wierzysz, że On jest tym, co deklarują i w co wierzą wszystkie szkoły mu-

zułmańskie – On jest tym i On jest inny niż to! Jeśli myślisz, że on jest tym, w co wierzą 
różne wspólnoty – muzułmanie, chrześcijanie, Żydzi, wyznawcy mazdeizmu, politeiści i inni 
– On jest tym i On jest inny niż to! I jeśli myślisz i wierzysz w to, co deklarują Znawcy par 
excellence – prorocy, święci i aniołowie – On jest tym! I On jest inny niż to! […]  

Żadne z Jego stworzeń nie oddaje czci wszystkim Jego aspektom; nikt nie jest Mu nie-
wierny we wszystkich Jego aspektach. Nikt nie zna Go we wszystkich Jego aspektach; nikt 
nie jest pozbawiony wiedzy o wszystkich Jego aspektach. […] 

 
Każde z Jego stworzeń oddaje cześć i zna Go tylko pod pewnymi względami i jednocze-

śnie nie zna Go pod innymi. […] Z konieczności wszyscy znają Go więc pod pewnym wzglę-

                                                           
97

 Zob. M. CHODKIEWICZ, Introduction, s. 35. 
98

 ABD EL-KADER, Écrits spirituels, s. 130. 
99

 W jednym z poematów Abd el-Kadera czytamy: 
„We Mnie jest całe oczekiwanie i nadzieja ludzi: 
Dla tych, którzy tego chcą, «Koran», […]  
[…] dla tych innych «Ewangelia», […]  
dla tego, kto tego chce, «synagoga», dla tego, kto tego chce, 
«dzwon» i «krzyż».  
Dla tego, kto tego chce, Kaaba […]”.  

Émir Abd al-Qâdir l’Algérien, Poèmes métaphysiques, trad. de l’arabe et présentés par 
Abd ar-RazzâqYahyâ (Ch.-A. Gilis), 2 é., Bejrut 1996, s. 53.  
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dem i czczą ten wybrany Jego aspekt. W konsekwencji błąd w tym świecie nie istnieje, jedy-
nie w sposób względny. […] 

 
On obejmuje wierzenia wszystkich swych stworzeń, jak Jego miłosierdzie obejmuje ich 

wszystkich. […] On jest esencją wszystkich kultów i […] pod pewnym względem każdy 
czciciel oddaje kult Jemu. 

 
Nasz Bóg, jak również Bóg chrześcijan, Żydów, Sabejczyków i wszystkich innych sekt 

jest Jeden, tak jak nam powiedział. Ale objawił nam siebie poprzez inną teofanię niż ta,  
w jakiej zamanifestował siebie w swoim objawieniu chrześcijanom, Żydom i innym sek-
tom

100
. 

 
Konkluzja rozważań z Rappel…101, wywiedziona z nauk Ibn ‘Arabiego i nie-

zwykle śmiała w swym uniwersalizmie religijnym, jest chyba najczęściej cyto-
waną wypowiedzią Abd el-Kadera: 

 
Ale religia jest jedna jak zgodnie przyznają Prorocy. Różnią się oni tylko szczegółowymi 

regułami; są jak ludzie, którzy mają jednego ojca, ale różne matki. […] 
 
Gdyby muzułmanie i chrześcijanie zechcieli mnie posłuchać, położyłbym kres rozbieżno-

ściom między nimi, i staliby się braćmi pod każdym względem, ale oni ignorują moje słowa: 
mądrość Boża zdecydowała, że nie byli zjednoczeni we wspólnej wierze; sam Mesjasz sprawi 
dopiero, że ich antagonizm zniknie, skoro On nadejdzie; nie zjednoczy ich jedynie za pomocą 
słowa, pomimo że wskrzesza zmarłych i uzdrawia ślepców i trędowatych, zjednoczy ich 
przez szablę i walkę

102
.  

 
Emir wielokrotnie dawał wyraz swemu głębokiemu przekonaniu, że ostatecz-

nym przeznaczeniem ludzkości jest ponadwyznaniowe braterstwo oraz zjedno-

                                                           
100

 The Spiritual Writings of Amir Abd al-Kader, trans. par J. Chrestensen, T. Manning, 
New York 1995, s. 127-131. Abd el-Kader uważał, że nawet deklarujący ateizm materialiści  
i naturaliści czczą Boga (choć nieświadomie). „Niewierność nie istnieje w świecie, jedynie  
w sposób relatywny”. Tamże, s. 134.  

101
 Druga część francuskiej książki Abd el-Kadera była poświęcona zagadnieniom filolo-

gicznym, historycznym i etnologicznym. Wiele miejsca zajmuje w niej omówienie roli pisma, 
bez którego niemożliwe byłoby przekazywanie wiedzy, rozwój myśli filozoficznej oraz prze-
kaz słowa Bożego. Pismo warunkuje rozwój religii i rozwój społeczny człowieka. Kolejne 
podrozdziały poświęcone zostały historii pisma perskiego, arabskiego, syriackiego, hebrajskie-
go, łacińskiego oraz muzułmańskim tradycjom naukowym i filozoficznym, w tym związkom 
filozofii arabskiej i greckiej. Część ostatnia prezentowała osiągnięcia cywilizacyjno-kulturowe 
oraz religie różnych ludów i narodów, m.in. Hindusów, Persów, Greków Rzymian, Franków, 
Arabów, Hebrajczyków, Egipcjan, Słowian (o tych jednak Abd el-Kader nie miał zbyt wyso-
kiego mniemania!).  

102
 ABD EL-KADER, Rappel, s. 104-105.  
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czenie wielkiej rodziny ludzkiej wokół uniwersalnych wartości oraz że owo po-
łączenie w harmonijną wspólnotę możliwe jest wyłącznie na drodze duchowej103. 
Był wizjonerem, prekursorem dialogu międzykulturowego i międzyreligijne-
go104. Znacznie wyprzedzał współczesnych rozległością horyzontów i zaawan-
sowaniem kulturowym. Jego idea kultur komplementarnych, wzajemnie się ubo-
gacających i stanowiących bazę nowej ludzkości, przekraczała współczesne mu 
schematy myślenia: 

 
Głęboko przywiązany do swojej kultury, ale otwarty na pluralistyczny humanizm, który 

go charakteryzował, był ucieleśnieniem ideału człowieczeństwa wolnego od tabu i przymu-
sów socjokulturowych. […] był umysłem wolnym, uniwersalnym

105
.  

 
Emir uwierzył i swoją dalszą postawą zaświadczał, że możliwa jest synteza dwóch róż-

nych cywilizacji, zespalająca w sobie istotne wartości obu kultur, europejskiej i islamicz-
nej

106
.  

 
Ekumeniczna ceremonia otwarcia Kanału Sueskiego – urzeczywistnionej uto-

pii Ferdynana Lessepsa, w której Emir uczestniczył i której w pewnym sensie 
patronował, zdawała się symbolicznie inicjować realizację tego wspaniałego 
projektu107. 

Już Goethe w Dywanie Zachodu i Wschodu (1819) wyraził przekonanie  
o potrzebie (i nieuchronności) duchowego i kulturowego zespolenia Orientu  
z Zachodem na zasadzie wyważonej symbiozy (choć nie unifikacji)108. W myśli 

                                                           
103

 Zob. A. BOUYERDENE, Emir Abd el-Kader, s. 139.  
104

 TENŻE, Un avant-gardiste du dialogue, [w:] ABD EL-KADER, Un spirituel dans la  
modernité, s. 31-35.  

105
 TENŻE, s. 24.  

106
 A.H. KASZNIK, Abd el-Kader, s. 192.  

107
  „Jego interpretacja wydarzeń była eschatologiczna i spostrzegał ten projekt zjednocze-

nia dwóch mórz jako zapowiedź nowych czasów, podczas których spotkanie dwóch podmio-
tów, geograficznych i metafizycznych, zrodziłoby nową ludzkość”. A. BOUYERDENE, Abd  
el-Kader, s. 142.  

108
 „Kto siebie sam i drugich zna, 
Pojmie umysłu władzą, 
Że Wschód i Zachód, światy dwa, 
Już się rozdzielić nie dadzą! 

Jak na dwu ramionach wagi 
Szukać mądrej równowagi 
Między Wschodem a Zachodem, 
Zachowując złoty środek!”. 
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Abd el-Kadera pluralizm kulturowy nie tylko jest postulowany, ale znajduje głę-
bokie uzasadnienie metafizyczne109. Nic dziwnego, że francuski tłumacz Rap-
pel… dzielił się na koniec znamienną refleksją, jaką zrodziło w nim obcowanie  
z tym arabskim dziełem: iż  

 
„idee moralne i religijne ludów nie są tak odmienne, jak się powszechnie wydaje, że oka-

zują się takimi jedynie poprzez pryzmat ignorancji lub uprzedzeń, jeśli zaś są przekazane 
przez umysł wyższy, obnażają iluzoryczność barier między rasami, uniemożliwiających zjed-
noczenie ludzi w „komunii uczuć”

110
.  

 
Kiedy czytamy „arabski” wiersz Norwida, traktujący o Bogu transcendentno- 

-immanentnym i o człowieku – Jego obrazie, uderza nas także, a może nawet 
przede wszystkim, inna analogia tych strof z rozważaniami Abd el-Kadera,  
a mianowicie z jego refleksjami zawartymi we fragmentach 149 i 193 Księgi 
stacji, zatytułowanych przez wydawcę 111: Twarz Boga oraz Transcendencja  
i Immanencja. Z tych dwóch (oraz sąsiednich) akapitów Pism duchowych wyła-
niają się jednobrzmiące z przesłaniem Norwidowskiego wiersza kwestie natury 
teologiczno-antropologicznej. Po pierwsze podstawowa prawda o transcendencji 
Boga względem stworzenia: 

 
[…] żadna istota stworzona – czy jest ona pośród tych, których wiedza jest owocem ro-

zumu czy pomiędzy tymi, których wiedza pochodzi z teofanii – nie zna prawdziwie Boga. 
[…] Jak skończona istota mogłaby poznać Go, który jest wolny od wszelkich relacji i ograni-
czeń? […]

112
. 

 
Jest ona jednak od razu uzupełniona przekazem o stałej obecności Boga  

w świecie. Brak tej drugiej prawdy jest uważany przez autora za pogląd błędny  
i wręcz szkodliwy, bo ignorujący współistnienie dwóch Imion Allaha: Az-Zahir 
(Jawny, Zewnętrzny) oraz Al-Batin (Ukryty, Wewnętrzny). Przeszkodą w do-
strzeżeniu Stwórcy w drugim człowieku jest według arabskiego myśliciela wy-
łączne przywiązanie do koncepcji Boga transcendentnego oraz ludzka skłonność 
do „mierzenia” Stwórcy własną, niedoskonałą miarą: 

 

                                                          

J.W. GOETHE, Kto siebie sam, przeł. J. Sztaudynger, [w:] TENŻE, Wybór poezji, oprac.  
Z. Ciechanowska, Wrocław 1955, s. 402-403.  

109
 Zob. ABD EL-KADER, Un spirituel dans la modernité, s. 12.  

110
 Zob. G. DUGAT, Introduction du traducteur, [w:] ABD EL-KADER, Rappel, s. XXIX.  

111
 Poszczególne rozważania Abd el-Kadera z Księgi stacji nie mają tytułów, lecz rozpo-

czynają się od cytatów z Koranu. 
112

 The Spiritual Writings of Amir Abd al-Kader, s. 133. 
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Ja naprawdę jestem tym, który mówi ukryty za zasłoną każdej formy stworzonej. Rozważ 
przypadek Mojżesza […]! Kiedy usłyszał wołanie dochodzące z płonącego krzewu, wiedział, 
że tym, który mówił, był Allah. […] 
 

Jeśli są niezdolni do dostrzegania Boga w formach, poprzez które On sam się manifestuje, 
[…] jeśli ich oczy są zakryte zasłoną, która uniemożliwia im pamiętanie o Nim w każdej 
chwili, kiedy spostrzegają formy manifestowane, jeśli są niezdolni słyszeć Jego słowa, to  
z powodu ich wyłącznego przywiązania do transcendencji boskiej, którą zrodziły ich intelek-
ty, bez zgody na pomniejszenie tej transcendencji przez immanencję, która jest od niej nieod-
łączna w świętym Prawie

113
.  

 
Równie istotna i brzemienna w skutki jest teofaniczna wizja człowieka wyła-

niająca się z damasceńskich „pism duchowych”Abd el-Kadera (Twarz Boga): 
 
Bóg, w rzeczywistości, nie bierze pod uwagę waszej zewnętrznej formy, ale tylko wasze 

serce – które jest „boską twarzą” właściwą każdemu z was, i to jest ta „boska twarz”, która,  
w was, zawiera Boga, pomimo że Jego niebo i Jego ziemia nie mogą Go objąć. […] 
 

Do tej twarzy odnoszą się słowa Boga: „O synu Adama, byłem chory i nie odwiedziłeś 
mnie. Byłem głodny i nie dałeś mi jeść, byłem spragniony i nie dałeś mi pić…” 

 
[…] w rzeczywistości to sama boska twarz jest czczona w każdym stworzeniu – ogniu, 

słońcu, gwieździe, zwierzęciu albo aniele. Szacunek dla tej twarzy jest konieczny w każdym 
akcie, religijnym lub nie. […] 
 

Gdziekolwiek jesteście, w spełnianiu dzieł adoracji lub w aktach życia codziennego, kon-
templujcie Go – w tym, co jecie, w tym, co pijecie, w tych, których poślubiacie, wiedząc 
zawsze, że On jest zarazem Kontemplującym i Kontemplowanym

114
. 

 
Emir przywoływał tu także słowa swego mistrza Ibn ‘Arabiego: 
 

Jeśli mówisz, że Bóg wykracza poza ciebie 
Twoje święte Prawo potwierdza niemniej, że On jest 
W zasięgu twojej ręki 
I również potwierdza Jego transcendencję. 
Bądź świadom obu tych rzeczy 
Pomimo słabości twojego intelektu

115
. 

 

                                                           
113

 Tamże, s. 109-110. 
114

 Tamże, s. 106-107.  
115

 Tamże, s. 111. 
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Znamienne, że Abd el-Kader cytuje w swej Księdze stacji hadisy odnoszące 
się do fragmentu Ewangelii św. Mateusza, mówiącego o spełnianiu uczynków 
miłosierdzia względem bliźnich ze świadomością immanencji obrazu Bożego  
w drugim człowieku (Mt 25, 41-45). W tym miejscu tradycja chrześcijańska  
i muzułmańska spotykają się w myśli Abd el-Kadera, zresztą nie po raz pierwszy 
ani ostatni. Jak słusznie zauważył Michel Chodkiewicz, francuski tłumacz i ko-
mentator przywoływanych Pism duchowych Emira – człowiek, który w 1860 r. 
wziął pod swoją opiekę chrześcijan damasceńskich podczas rewolty druzyjskiej, 
poświadczył w ten sposób coś więcej niż swą szlachetność i odwagę – zademon-
strował pełną zgodność między tym, co czynił i tym, co głosił116. 

Niezwykle zdumiewające jest jednak przede wszystkim to, że w swym po-
etyckim hołdzie przesłanym do Syrii Norwid podjął tematykę, która stanowiła 
samo sedno religijno-mistycznych rozmyślań Abd el-Kadera (i jego mistycznego 
przewodnika Ibn ‘Arabiego), zapisywanych na kartach Księgi stacji, kompono-
wanej już od momentu osiedlenia się jej autora w Damaszku w roku 1856  
(a więc i równolegle do wydarzeń rzezi syryjskiej). Czy był to przypadek?  
A może dzieło bezbłędnej intuicji duchowej Norwida? A może polski poeta po 
prostu znał pisma Abd el-Kadera? Tak czy inaczej, oda posłana do Damaszku 
musiała zadziwić nawet samego jej adresata tym, jak celnie utrafiła w istotę jego 
własnych zapatrywań, wywiedzionych z najbardziej uniwersalistycznej tradycji 
islamu, jaka kiedykolwiek się pojawiła, to jest z nauk sufiego Ibn ‘Arabiego  
z Andaluzji.  

Powróćmy jeszcze do Norwidowskiego wiersza. Uniwersalizm rozległej, reli-
gijnej wizji, zdolnej objąć swym zasięgiem Orient i Okcydent, został jeszcze 
podkreślony w dwóch ostatnich wersach ody. Przywołują one bowiem tajemnicę 
Epifanii, tj. Objawienia się Boga człowiekowi, którą Kościół już w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa uczcił Świętem Trzech Króli. Ewangeliczna opowieść 
św. Mateusza (Mt 2, 1-12) o Mędrcach ze Wschodu, którzy przybyli do Betle-
jem, aby oddać pokłon Dzieciątku, ma swoją głęboką symbolikę: jest zapowie-
dzią uznania przez świat pogański w Chrystusie Zbawcy wszystkich ludów. Ma-
gowie reprezentują różne strony świata, różne rasy i narody – misja Zbawiciela 
jest więc uniwersalna, ogólnoświatowa, obejmuje całą rodzinę ludzką.  

W Notatkach z mitologii poeta zapisał: 
 
246. Magowie: według Psalmisty – królowie Arabii, Tarsu i Saby. (PWsz VII, 285) 
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 M. CHODKIEWICZ, Introduction, s. 35.  
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W odzie Do Emira… teofanii tej dostępuje jako naj pierwszy spośród „pogan” 
„cesarz Arabii” (takim tytułem obdarzyła Abd el-Kadera pewna anonimowa 
broszura francuska117):  

 
Bo, z Królów-Magów trzech, Tyś pierwszy,  

Co konia swego dosiadł w czas! (PWsz I, 327) 
 
Oda staje się zatem poematem o Objawieniu, którego dostąpił muzułmanin. 

Prawda o Epifanii uświadamia, że zostało ono skierowane do wszystkich naro-
dów i nie jest wyłączną domeną chrześcijan. 

Wprawdzie z czasem stosunek Norwida do tego arabskiego bohatera XIX stu-
lecia, z początku entuzjastyczny i gloryfikujący, stał się także bardziej powścią-
gliwy, a sam wizerunek Emira uległ w jego optyce pewnemu spowszednieniu  
i deheroizacji (zob. List do J. Kuczyńskiej, PWsz IX, 180), jednak nie zmienia to 
faktu, że właśnie w poezji Norwida zainicjowany został w literaturze polskiej – 
osadzony na solidnym fundamencie metafizycznym i na uniwersalistycznych 
przesłankach wyłonionych z obu tradycji – okcydentalnej i orientalnej, prawdzi-
wy dialog świata zachodniego z arabskim Wschodem, niepomiernie przekracza-
jący swą głębią i merytorycznością wszelkie powierzchowne mody i orientalne 
stylizacje tamtej epoki. Norwid i arabski Emir z Damaszku nie tylko jednogło-
śnie wskazywali te same zagrożenia wynikające z błędnych założeń kulturowo- 
-cywilizacyjnych europejskiej nowożytności oraz pragnęli przemodelować ją 
według wzorca doskonalszego, ale także wspólnie zamykali w swych pismach 
starą epokę europocentryzmu i religijnego ekskluzywizmu, by otworzyć erę no-
wą – humanizmu światowego. 

BIBLIOGRAFIA 

ABD EL-KADER, Autobiographie: écrite en prison en 1849 et publiée pour la première fois, 
trad. par Benmansour H., Paris 1995. 

ABD EL-KADER, Écrits spirituels, trad. par M. Chodkiewicz, Paris: Édition du Seuil 1982. 
ABD EL-KADER, Les Poésies d’Abd- el-Kader composées en Algérie et en France, par Pérès H., 

Alger 1932. 
ABD EL-KADER, Lettre aux Français: notes brèves destinées à ceux qui comprennent, pour 

attirer l’attention sur des problèmes essentiels, trad. intégrale sur les manuscrits originaux 
par R.R. Khawam, Paris 1977. 

ABD EL-KADER, Livre des haltes , trad. et ann. par M. Lagarde, Leiden 2000-2001. 
ABD EL-KADER, Poèmes métaphysiques, trad. par Abd ar-Razzâq Yahyâ (Ch.-A. Gilis), Bey-

routh 1996. 

                                                           
117

 Zob. A.H. KASZNIK, Abd el-Kader, s. 201.  



 _____________________  „TEN SAM JEST BÓG”. NORWID – ABD EL-KADER – IBN ‘ARABI 
 

 

57

ABD EL-KADER, Rappel à l’intelligent, avis à l’indifferen. Cinsiderations philosophiques, 
réligieuses, historiques etc., trad. par G. Dugat, Paris 1858.  

ABD EL-KADER, The Spiritual Writings of Amir Abd al-Kader, trans. par J. Chrestensen,  
T. Manning, New York 1995. 

ABD EL-KADER, Un spirituel dans la modernité, sous la direction de A. Bouyerdene, É. Geof-
froy, S.G. Simmon-Khedis, Damas 2012. 

Arabowie. Słownik encyklopedyczny, red. M. Dziekan, Warszawa 2001. 
BELEJOWSKA J., Abd el-Kader, Seria Wizerunki i życiorysy znakomitości tegoczesnych zebrane  

z najnowszych źródeł, nr 5, Warszawa 1861, s. 3-46. 
BELLEMARE A., Abd el-Kader, sa vie politique et militaire, Paris 1863. 
BENHARRAT A., L’oeuvre littérraire de l’emir Abd el-Kader, „L’Europe. Revue Littéraire 

Mensuelle” 1976 (VII-VIII), nr 567-568. 
BIELAWSKI J., Muhyi ad-Dīn Ibn’Arabi, moniste arabe musulman du XII-XIIIe s. et sa concep-

tion de l’unité de l’être (wahdat al-wuğūd – ou l’unité de l’existence, „Miscellanea Me-
diaevalia”, Veröffentlichungen des Thomas Instituts der Universität zu Köln, Berlin 1981, 
s. 738-745. 

BIELAWSKI J., KOZŁOWSKA J., MACHUT-MEUDECKA E., SKARŻYŃSKA-BOCHEŃSKA K., Nowa  
i współczesna literatura arabska XIX i XX wieku. Literatura arabskiego Maghrebu, War-
szawa 1989. 

BIELAWSKI J., SKARŻYŃSKA-BOCHEŃSKA K., JASIŃSKA J., Nowa i współczesna literatura arab-
ska XIX i XX wieku. Literatura arabskiego Wschodu, Warszawa 1978. 

BOUTALEB A., BOUTALEB CH., Abd-El-Kader: Entre Résistance et Actions Humanitaires, Prose 
Publishing 2013. 

BOUYERDENE A., Abd El-Kader ou l’harmonie des contraires, Paris 2008. 
BOUYERDENE A., Emir Abd el-Kader: Hero and Saint of Islam, trans. Polit G., World Wisdom 

2012. 
BOUYERDENE A., BENTOUNÈS K., Abd El Kader par ses contemporains: fragments d’un 

 portrait, Paris 2008. 
CHEVALIER J., GHEERBRAnt A., Dictionnaire des symbols, mythes, rêves, coutumes, gestes, 

formes, figures, couleurs, nombres, Paris 1994. 
CIRLOT A., A. Dictionary of Symboles, New York 1967. 
CORBIN H., L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ‘Arabi, Paris 1958. 
Correspondance de l’Emir Abd el kader avec le Général Desmichels et documents relatifs  

à l’époque d’Abdelkader, Alger 2003. 
DAMBEK Z., Wokół ody „Do Emira AbdelKadera w Damaszku”, [w:] TAŻ, Cyprian Norwid  

a tradycje szlacheckie, Poznań 2012, s. 176-182. 
DAUMAS E., Les chevaux du Sahara et les moeurs du desert par le général E. Daumas, Direc-

teur des affaires de l’Algérie, avec des commentaries par L’Émir Abd-el-Kader, wyd. 5, 
Paris 1858. 

DĄBROWICZ E., Norwid czytelny, [w:] Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, wery-
fikacje, red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008. 

DE DECKER B., THONISSEN J.J., Biographie d’Abd-El-Kader... – Primary Source Edition, Char-
leston: Nabu Press 2014. 

Discours de son eminence le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, sur Adb el-Kader et 
les massacres de Syrie, „Revue d’Aquitaine” (1861), nr 5, 5, s. 141. 

ÉTIENNE B., Abdelkader, Paris 2012. 



RENATA GADAMSKA-SERAFIN   ________________________________________      

 

 

58

ÉTIENNE B., Pouillon F., Abd el-Kader le magnanime, Paris 2003. 
FELIKSIAK  E., Czy Norwid był poetą pustyni?, [w:] Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane 

Profesorowi Sawickiemu, red. P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska, E. Chlebowska, 
Lublin 2008, s. 109-122. 

GADAMSKA -SERAFIN R., Orient Norwida. Wybrane arabica i islamica literackie, [w:] Georo-
mantyzm, red. E. Dąbrowicz, M. Lula, K. Sawickaj-Mierzyńska, D. Zawadzka, Białystok 
2015, s. 306-335.  

GOETHE J. W., Wybór poezji, oprac. Z. Ciechanowska, Wrocław 1955. 
IBN ‘A RABI, Droga do Pana Mocy. O wycofaniu, przeł. J. Szczepański, Poznań 2003. 
IBN ‘A RABI, Fusûs al-Hikam, http://www.ibnarabisociety.org/ibnarabi.html. 
IBN ‘A RABI, Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca, przeł., wstępem  

i komentarzem opatrzyła J. Wronecka, Warszawa 1990. 
IBN ‘A RABI, Selected poems, transl. & introd. P. Smith, Book Heaven 2008. 
IBN ‘A RABI, The Meccan Revelations, transl. W.C. Chittick, J.W. Morris, t. I-II, New York 2002.  
IBN ‘A RABI, Traktat o miłości, przeł. J. Wronecka, Warszawa 2010. 
JASTRUN M., Interpretacje. Trzy wiersze z „Vade-mecum”, „Poezja” 1970, nr 6, s. 6-16. 
KASZNIK A.H., Abd el-Kader 1808-1883, Wrocław 1977. 
KISER J.W., Commander of the Faithful: The Life and Times of Emir Abd El-Kader, New York 

2008. 
Koran, przeł. Tarak Buczacki J.M., Warszawa 1858, http://www.planetaislam.com/koran_bu 

czacki.html. 
KUDYBA W., „Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo…”. Norwida mówienie o Bogu, 

Lublin 2000. 
KUŹMA E., Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku, Szczecin 1980. 
DE LACROIX A., Histoire privée et la politique d’Abd el-Kader, Paris 1845. 
LANDAU R., The philosophy of Ibn ‘Arabi, London 1959. 
Les poésies d’Abd El-Kader composées en Algérie et en France, „Revue Africaine” 1932. 
L’un et le multiple: pour une nouvelle lecture de la poésie mystique de l’Emir Abdelkader, 

trad. par M.S. Dib, Alger 2002. 
MARSTON E., The Compassionate Warrior: Abd El-Kader of Algeria, Bloomington: Wisdom 

Tales 2013. 
MENOCAL M.R., Ozdoba świata. Jak muzułmanie, żydzi i chrześcijanie tworzyli kulturę tole-

rancji w średniowiecznej Hiszpanii, Kraków 2006. 
NIEWCZAS Ł., „Stolica” – pęknięty obraz, „Studia Norwidiana” 2008, nr 26, s. 99-114.  
NORWID C., Dzieła wszystkie, t. I-XI, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1971. 
NORWID C., Pisma zebrane, t. A, oprac. Przesmycki Z., Kraków 1912. 
PALACIOS M.A., La Escatologia musulmana en la „Divina Comedia”, Madrid 1919. 
PALACIOS M.A., L’Islam christianisé: Etude sur le Soufisme d’Ibn ‘Arabi de Murcie, trad. par  

B. Dubant, Paris 1982. 
REIZLER S., L’émir Abd el-Kader et la papauté, „C.R. Séances Académie des Sciences 

d’Outre-mer” 1958, vol. 18, nr 8, s. 329-335. 
SAWICKI  S., Religijność liryki Norwida, [w:] Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowa-

czyński, Lublin 1983, s. 59-60. 
TROJANOWICZOWA Z., DAMBEK Z., przy współudziale CZARNOMORSKIEj J., Kalendarz życia  

i twórczości Cypriana Norwida, t. I: 1821-1860, Poznań 2007. 



 _____________________  „TEN SAM JEST BÓG”. NORWID – ABD EL-KADER – IBN ‘ARABI 
 

 

59

WRONECKA J., Ibn ‘Arabi i jego doktryna jedności istnienia (wahdat al-wuğūd), „Euhemer” 
1986, nr 2(140), s. 33-42. 

WRONECKA J., Le Kitāb al-isrā ilā al-maqām al-asrā d’Ibn’Arabi, „Annales Islamologiques”,  
t. XX, IFAO Le Caire 1984, s. 15-27. 

YOUNG P., Ibn ‘Arabi: Towards a Universal Point of View, A paper given at the MIAS Sym-
posium, Oxford 1999. 

 

 

 

[GOD IS THE SAME]  
NORWID – ABD EL-KADER – IBN ‘ARABI 

 

S u m m a r y 
 
The main message of Norwid's poem Do Emira Abd el Kadera w Damaszku [To Emir 

Abd el Kader in Damascus] of 1860 reveals his remarkable affinity for the ideas expressed by 
Abd el-Kader in his French work Rappel à l’intelligent, avis à l’indifferent. Considerations 
philosophiques, réligieuses, historiques etc. [Call to the intelligent, warning to the indifferent. 
Philosophical, religious, historical and related considerations] (Paris 1858). It is highly prob-
able that Norwid was familiar with the text by the Algerian national hero, a mystic and an 
Islamic saint. The spiritual and intellectual closeness of these two remarkable thinkers of the 
19th century is striking.  

The source of the religious universalism in Abd el-Kader’s thought is the legacy of his 
own spiritual master – the founding father of Muslim mysticism and the most famous Sufi 
theologian of late Islam – Ibn ‘Arabi.  

Norwid’s poetry introduced an idea of authentic dialogue of the West with the Arabic East 
to Polish literature. This dialogue rested on sound metaphysical foundations and on the univer-
salist premises emerging from both traditions – occidental and oriental. In its weight and depth, 
this dialogue surpassed all the superficial fads and oriental stylisations typical of the epoch. 
Norwid and the Arab Emir of Damascus expressed unanimously their anxiety about the dan-
gers that the European contemporaneity faced as a result of the false cultural and civilizational 
assumptions it decided to rest on. They both strove to reconstruct it in accord with a more 
promising model. They both believed as well that the reconstruction must begin with closing 
down (first mentally, then historically) the old time of Eurocentrism and religious exclusivism, 
to open a new era of global humanism. 
 
Słowa kluczowe: Norwid; Abd el-Kader; Ibn ‘Arabi; orientalizm XIX-wieczny; Orient;  
romantyzm; islam; muzułmanie. 
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MAGDALENA WOŹNIEWSKA-DZIAŁAK  

„RZECZ  CZARNOLESKA”  W  RECEPCJI  
TRZECIEGO  POKOLENIA  ROMANTYZMU  
NA  PRZYKŁADZIE  NORWIDA  I  LENARTOWICZA 
  

Dzieje recepcji twórczości Jana z Czarnolasu stanowią ciekawy przypadek  
z wielu powodów, choćby z perspektywy badań nad klasycyzmem jako trwałym 
fenomenem polskiej literatury („nadprądem” w terminologii Juliana Krzyżanow-
skiego); m.in. wpisują się również w ważną dziewiętnastowieczną narrację  
o rodzimej tradycji, wspólnocie, języku, polskości. Pozwalają ilustrować dzie-
więtnastowieczne tęsknoty za utraconą arkadią i bezpowrotnie minionym Złotym 
Wiekiem. Ponadto wskazują na jedną z najistotniejszych tendencji ówczesnej 
kultury – w odniesieniu do drugiej połowy XIX stulecia i poetów, których czynię 
bohaterami mojego artykułu – „tendencji tworzenia i podtrzymywania dyskursu 
tożsamości, dyskursu więzi i pamięci zbiorowej”1, która stanowiła jeden z wielu 
celów, jakie wyznaczyli sobie ludzie tej epoki. „W cieniu Cytadeli i w warun-
kach niekończącego się stanu wojennego”2 potrzeba narodowych mitów i legend 
wskrzeszających narodowego ducha była szczególna i tak samo istotna jak to-
cząca się wokół pytań o „podmiot naszych dziejów” debata polskich historyków, 
która – jak stwierdza Andrzej Nowak – „miała kapitalne znaczenie dla ocalenia  
i zarazem rozwinięcia polskiej tożsamości” 3. Jan z Czarnolasu jako „archetyp 
wzorowego poety i obywatela”4 bez wątpienia „wspierał” tę duchową formację 
trzeciego pokolenia literacko-artystycznego romantyzmu, odkryty na nowo wpi-
sywał się bowiem doskonale w romantyczną refleksję nad sensem wolności  
i wielkością narodu, dotkliwie doświadczonego w paskiewiczowskiej nocy. 

                                                           
1 B. DOPART, Kultura polska lat 1796-1918, [w:] Historie Polski w XIX wieku, red.  

A. Nowak, Warszawa 2013, s. 323. 
2 Tamże, s. 327. 
3 A. NOWAK, Historia w wychowaniu współczesnych Polaków, [w:] Po co nam historia?, 

red. E. Kizik, Gdańsk 2013, s. 76-77. 
4 W. WALECKI, Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby oświecenia, Wro-

cław 1979, s. 88. 
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Kochanowski „zaczął wchodzić do świadomości zbiorowej jako poeta jedyny 
w swoim rodzaju”5 u schyłku XVIII w. Duża w tym zasługa Franciszka Boho-
molca, wydawcy jego dzieł z 1767 r. Znajomość twórczości i uznanie dla czarno-
leskiego modelu życia w wieku XIX w dużym stopniu zawdzięczamy jednak 
Kazimierzowi Brodzińskiemu, który w latach 1822-1839, podczas wykładów na 
Uniwersytecie Warszawskim, z entuzjazmem prawił o poezji autora Pieśni  
i Fraszek6. Przypomnienie osoby Kazimierza Brodzińskiego jako badacza twór-
czości czarnoleskiej nie jest tu przypadkowe, choć uwagę swą chciałabym po-
święcić poetom należącym do trzeciego pokolenia romantyzmu, zatem tym, któ-
rzy tworzyli wspólnotę pokoleniową, lecz nie z perspektywy socjologicznej – jak 
chciałby Kazimierz Wyka (wówczas przecież Norwid i Lenartowicz należeliby 
do drugiego pokolenia)7, ale z perspektywy estetycznej. Wspólnota ta zawiązała 
się w kraju, w latach 40., a współtworzyli ją obok wymienionych, także Roman 
Zmorski, Seweryn Filleborn, Kornel Ujejski czy Narcyza Żmichowska. Prace 
Brodzińskiego i te nieco późniejsze, w końcu lat 40. pisane przez Kraszewskiego 
– o wyjątkowej sile oddziaływania – sprawiły, że „zamieszanie” wokół twórczo-
ści i osoby Jana Kochanowskiego wydaje się całkowicie zrozumiałe8. A miało 
ono charakter wielowymiarowy i długotrwały. 

Jak pamiętamy, w ostrych sporach i komentarzach w początkach romantyzmu 
próbowano kwestionować oryginalność poezji czarnoleskiej. Konsekwentnie 
robił to Maurycy Mochnacki, ale ostatecznie nikomu, nawet Mickiewiczowi, nie 
udało się „zamordować” autora Pieśni świętojańskiej o Sobótce9. Co więcej, 
Mickiewicz – podkreślam z mocą – jako „romantyczny uczony” i „historyk kul-

                                                           
5 T. CHACHULSKI, Opóźnione pokolenie. O recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego  

w poezji polskiej XVIII wieku, Warszawa 2006, s. 23. 
6 Zob. Z.J. NOWAK, Jan Kochanowski w sądach Kazimierza Brodzińskiego, [w:] Jan Ko-

chanowski. Twórczość i recepcja, t. II, red. Z.J. Nowak, Katowice 1985, s. 40. Warto przypom-
nieć, że w 1821 r. Brodziński w rozprawie O klasyczności i romantyczności mocno akcentował 
także urok Trenów Kochanowskiego, a sam temat funeralnego cyklu podejmował wielokrot-
nie, choćby w rozprawie O elegii (1821), w Pismach rozmaitych (znalazła się tu gruntownie 
przerobiona rozprawa O elegii, 1830). Cenił także Brodziński Pieśń świętojańską o sobótce  
i Psałterz Dawidów. W 1827 r., w rozprawie O życiu i pismach Franciszka Karpińskiego przy-
znał Kochanowskiemu pierwszeństwo wśród tłumaczy tego wyjątkowego zbioru modlitw- 
-poezji. 

7 Zob. K. WYKA , Pokolenia literackie, Kraków 1977. 
8 Zob. S. PIGOŃ, Studia literackie, Kraków 1951, s. 65-68. 
9 Wyrażenie Marty Piwińskiej, zob. TAŻ, Czy Mickiewicz zamordował Kochanowskiego? 

Interpretacja romantycznej interpretacji, [w:] Nasze pojedynki o romantyzm, red. D. Siwicka, 
M. Bieńczyk, Warszawa 1995. 
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tury wielkiej miary”10 w swych prelekcjach paryskich docenił klasycyzm Jana  
z Czarnolasu, zauważając jak trafnie i jak wyjątkowo ten wybitny polski poeta 
„zagospodarował” narodową kulturę11. Czy może zatem dziwić, że w drugiej po-
łowie XIX stulecia o Kochanowskim, jego poezji, podróżach, Czarnolesie, czar-
noleskiej lipie, projektach pomnika twórcy12, czaszce poety (sic!) pisano tak wie-
le, rozkładając ten historyczno-literacko-narodowy temat na czynniki pierwsze13? 

Pisał o autorze Odprawy posłów greckich, jak wspomniano, Józef Ignacy 
Kraszewski14, a także Teofil Lenartowicz. Swoje miejsce autor Psałterza Dawi-
dowego zajmuje także w pismach Cypriana Norwida. Jak sądzę, w twórczości 
Lenartowicza i Norwida znajduje się wszystko, co doceniono z poezji i osobo-
wości Jana Kochanowskiego w twórczości poetów trzeciego pokolenia romanty-
zmu.  

W pismach Teofila Lenartowicza śladów recepcji twórczości Kochanowskie-
go jest bardzo dużo. Peregrynacje lirnika po kraju, podejmowane wespół z Kol-
bergiem, Zmorskim, Ujejskim, wiodły wszak niejednokrotnie przez Czarnolas, 
co potwierdzają poetyckie wpisy w księgach pamiątkowych15. Uwagę zwracają 

                                                           
10 Tymi trafnym określeniami posłużyła się Marta Piwińska, zob. TAŻ, Wolny myśliwy. 

Osiem prób czytania Mickiewicza, Gdańsk 2003, s. 209. 
11 Zob. tamże, s. 222. 
12 Pomnik Kochanowskiego to była niegdyś niespełniona idea Wincentego Pola. 
13 Grono piszących o Kochanowskim lub czyniących go tematem swej twórczości do koń-

ca XIX stulecia było bardzo liczne. Wymieńmy dla przykładu, aby uświadomić sobie skalę 
zjawiska: Stanisław Jachowicz (Wieczór Kochanowskiego w Czarnolesie, 1853), Seweryna 
Duchińska (poemat Wianek na cześć Jana z Czarnolasu, 1884), Adam Bełcikowski (Wieczór  
w Czarnolesie, 1882), Wincenty Pol (Do Jana Kochanowskiego, 1878), Maria Konopnicka (Na 
cześć Jana Kochanowskiego), Felicjan Faleński (Jan Kochanowski jako poeta liryczny, 1864; 
Treny w opracowaniu Faleńskiego ukazały sie w roku 1866 a Pogadanka o fraszkach w 1881).  
W 1899 r. Gabriela Zapolska przeniosła na scenę powieść historyczną Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej, zatytułowaną Jan Kochanowski w Czarnolesie. Badania nad twórczością poety 
podjęli zaś Kazimierz Władysław Wójcicki (1869), Bronisław Chlebowski (Jan Kochanowski 
w świetle własnych utworów. Wizerunek własny, 1884), Stanisław Tarnowski (autor książki 
Jan Kochanowski, 1888), Kazimierz Morawski, Stanisław Windakiewicz, kontynuowali te 
prace Józef Kallenbach i Stanisław Dobrzycki. 

14 Rozprawa Kraszewskiego zatytułowana Jan Kochanowski, opublikowana w 1843 r., 
„ustaliła na długie lata kryteria odbioru poety czarnoleskiego”, zob. H. BURSZTYŃSKA, Sądy 
Józefa Ignacego Kraszewskiego o Janie Kochanowskim, [w:] Jan Kochanowski. Twórczość  
i recepcja, t. II, s. 73. 

15 Zob. J. NOWAKOWSKI, Pod urokiem Czarnolasu. Jan Kochanowski Teofila Lenartowi-
cza, [w:] Janowi Kochanowskiemu ziemia rodzinna. Księga referatów radomsko-kielecko- 
-czarnoleskiej sesji naukowej 450-lecia urodzin poety (w dniach 29-31 maja 1980 r.), red.  
J. Pacławski, T. Ulewicz, Warszawa–Kraków 1981, s. 241-257. 
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jednak, ze względu na pogłębioną problematykę, przede wszystkim takie teksty, 
jak: wczesny wiersz Jan Kochanowski (z 1844 r. pierwodruk 1845, „Niezapomi-
najki”), Dzwon Zygmunt, Szopka, późny wiersz – poemat O Satyrze albo leśnym 
mężu a także wykłady bolońskie autora Lirenki16, które stanowią swoistą klamrę, 
domykającą Lenartowiczowskie sądy o dwóch najważniejszych, według poety, 
epokach w naszych dziejach – renesansie i romantyzmie17.  

Wiersz Jan Kochanowski jest czytelną parafrazą fraszek autora Do gór i la-
sów. Ale jest także ilustracją tęsknot do świata bezpiecznego, z jasno określonym 
porządkiem wartości, stoicką filozofią życia. Bohaterami utworu są Jan z Czar-
nolasu i jego poezja, ale tym, który mówić chce do czytelnika ustami wieszcza, 
jest sam Lenartowicz – nostalgiczny, wzruszony, jak ujmuje to Jan Nowakowski, 
tęskniący do swego wymarzonego Tusculum, spokojnego, malowniczo wtapiają-
cego się w polski krajobraz. Poeta-śpiewak, który walczy z lutnią w ręku  
o prawdę, tak jak rycerz w zbroi walczy w imię słusznej sprawy, przekonuje  
w wierszu o zaletach życia według „obyczaju ojców”. Czarnoleska lipa dająca 
schronienie jest tu, jak zawsze, źródłem nadziei na nagrodę za poczciwość i cno-
tę i jest też tą, której cień i błogość sprzyjają „snom złotym” poety i przybyszów 
goszczących w progach ziemiańskiego dworu gospodarza Jana. Znamienne jest 
zakończenie wiersza: 

 
Pójdź, gościu, w moje progi, otwarte ci wrota, 
Wita cię stara prawość i stara prostota, 
Zrzuć zbroje i rumaka pachołkowi oddaj, 
A zwyczajom się naszym staropolskim poddaj!18 

 
Otwarte wrota domostwa, gościnność i życzliwość pana domu, który osobi-

ście zaprasza do stołu i wspólnej biesiady, jak zauważył Jan Nowakowski, sta-
nowią swoiste modus dicendi Lenartowiczowskiej poezji spod znaku Jana  
z Czarnolasu19. Nadmieńmy, że poeta podjął tu wątek, który u Kochanowskiego 
obecny jest w Satyrze albo Dzikim mężu, a dotyczy narzekań na upadek rzemio-
sła rycerskiego na rzecz fascynacji ziemiańskim modelem życia. Satyr mistrza 
                                                           

16 J. Nowakowski słusznie wskazuje, że rozliczne wątki i motywy, które wykorzystał Le-
nartowicz w obrazowaniu i w opisach utraconej ojczyzny, zaczerpnięte są z Kochanowskiego, 
który poetycko sportretował Polskę najlepiej i najpełniej. (Pod urokiem Czarnolasu, s. 243-
244). 

17 D. DĄBROWSKA, Wykłady bolońskie Teofila Lenartowicza, „Ruch Literacki” 2000,  
z. 3 (240), s. 280. 

18 T. LENARTOWICZ, Jan Kochanowski, [w:] TENŻE, Wybór poezji, oprac. J. Nowakowski, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1972, s. 21, w. 55-58. 

19 J. NOWAKOWSKI, Pod urokiem Czarnolasu, s. 243. 
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Jana skarży się na odstępowanie od rycerskich ideałów i upatruje w nim powodu 
odejścia od chwalebnych obyczajów przodków. W wierszu Lenartowicza poeta 
zachęca, aby oddać się staropolskim zwyczajom, biesiadzie, byciu razem. Czar-
nolas wraz ze swym gospodarzem stanowią przecież nieoceniony wzorzec byto-
wania wspólnotowego, tak istotny dla romantyków20. Stanowią zatem mit staro-
polskiego rodzinnego gniazda. Czy wiersz odsłania jeszcze inne, niż wskazane, 
tropy? 

Dawno miniona, utracona wraz z ziemiańskimi ideałami Rzeczpospolita staje 
się dla Lenartowicza ważnym punktem odniesienia już u progu literackiej karie-
ry. Znamienny pozostaje fakt, że omawiany tu wiersz opublikowano w 1845 r.  
w noworoczniku „Niezapominajki” wraz z przesławną Kaliną. Kazimierz Wój-
cicki, serdeczny przyjaciel Lenartowicza, który ofiarował mu dzieła Kochanow-
skiego, odnotował, że „po pieśniach ludowych wieszcz z Czarnolasu był to drugi 
nauczyciel”21 Teofila. Jak sądzę, dwa wspólnie opublikowane utwory symbo-
licznie inicjują w poezji Lenartowicza dwa ważne nurty, wokół których koncen-
truje się myśl poety, czasem splatając je ze sobą – tak jak w Małym światku opa-
trzonym mottem z Pieśni świętojańskiej o Sobótce, czasem wyraźnie oddzielając. 
Te nurty to oryginalna Lenartowiczowska ludowość i historyczność22. W Lenar-
towiczowskiej ludowości sprzęgają się rozmaite czynniki, tak, że umyka ona 
jednoznacznym definicjom. Nie można określić jej prostą opozycją: ludowe – 
szlacheckie czy słowiańskie – łacińsko-chrześcijańskie. Nie należy także spro-
wadzać jej do idylli („idylli zranionej”, „idylli sierocej” 23), ponieważ prezentuje 
świat naturalnej integralności człowieka, w której wysublimowana sakralność 
splata się z opowieścią o ludzkim losie, nieraz gorzkim, pełnym bólu i trwogi24. 
A i to nie wszystko! Lenartowiczowska ludowość znosi opozycję piastowskie – 
sarmackie i wchodzi w pole znaczeń historycznych, w ciąg narracji o dziejach 
                                                           

20 Zob. A. ZIOŁOWICZ, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź między-
ludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011, s. 6. 

21
 Cyt. za: J. Nowakowski, Komentarz do wiersza „Jan Kochanowski”, [w:] T. LENAR-

TOWICZ, Poezje. Wybór, wybór i oprac. J. Nowakowski, Warszawa 1968, s. 942. (Nowakowski 
odwołuje się tu do tekstu Kazimierza Wójcickiego Teofil Lenartowicz, „Kłosy” 1873, nr 405). 

22 Pod koniec lat 40. Lenartowicz prowadził wykłady z historii Polski w wieczorowej 
szkole dla dorosłych na Kazimierzu – dla ludności żydowskiej i w uniwersyteckim amfiteatrze 
w Wesołej. Zob. J. NOWAKOWSKI, Teofil Lenartowicz, [w:] Literatura krajowa w okresie  
romantyzmu 1831-1863, t. II, red. M. Janion, M. Dernałowicz, M. Maciejewski, Kraków 1988, 
s. 378. 

23 Interpretacja liryki dokonana przez Marię Janion na długo utrwaliła sąd o idylli sierocej 
jako wyznaczniku poezji Lenartowiczowskiej, zob. M. JANION, Wiersze sieroce Lenartowicza, 
[w:] TAŻ, Gorączka romantyczna. Prace wybrane, t. I, Kraków 2000, s. 410-444.  

24 Ludowość rozumiana jest tu jako domena losu ludzkiego. 



MAGDALENA WOŹNIEWSKA-DZIAŁAK   ___________________________________      

 

 

66

narodowych, w których epoki, piastowska, jagiellońska, sarmacka, pozostają  
w ciągu kontynuacyjnym. To nie jest ludowość poza historią, ludowość powsta-
jąca w wyosobnionym reziduum życia narodowego: gdzieś u początków, gdzieś 
na obrzeżach czy na marginesach. To ludowość, która stanowi fenomen histo-
ryczny i ogólnonarodowy25.  

W wierszu Jan Kochanowski zostaje zaledwie zasygnalizowana, lecz w póź-
niejszej twórczości rozwinięta, perspektywa, z której autor Lirenki jawi się jako 
poeta kultury historycznej, poeta zakorzeniony w tradycji. Dzięki niej przestaje 
funkcjonować jako kreator świata bezczasowego, autor zamknięty w intymnej 
sferze marzeń i smutków, jako wyłącznie „śpiewak dla ludu”, biedny mazurzyna, 
epigon romantyków. To autor takich utworów, jak Cztery obrazy (z tego cyklu 
zwłaszcza wiersz Wrogi), Szopka, Słówko o Piotrze Duńczyku, Bitwa racławicka, 
Pamięci Ignacego Komorowskiego, Sowiński, Cienie syberyjskie, Sen Króla Ja-
na26. To także autor rysunków, akwareli i rzeźb, reliefów zdominowanych narra-
cją historyczną: Kazimierz Wielki, Jan III Sobieski, Szwedzi pod Jasną Górą, 
Śmierć Biskupa Stanisława, Kropielnica piastowska, czy (zaginiony niestety) 
relief Zygmunt Stary, Zygmunt August, Kościuszko27. Uproszczona ludowość nie 
stanowi istoty tej twórczości. Istoty tej nie odsłania diagnoza o „zamykaniu się  
w idylli drobnoszlacheckiego bytowania na tle wyidealizowanego obrazu trady-
cyjnej przeduwłaszczeniowej wsi”28.  

Subtelnie, ale konsekwentnie i na rozmaite sposoby nawiązywany dialog  
z renesansową tradycją uosobioną w Kochanowskim odsłania w biografii twór-
czej Lenartowicza inny jej wymiar. Wspomniana Szopka, wydana we Wrocławiu 
w 1849 r., w której obok tradycyjnych postaci szopki krakowskiej pojawiają się 
wybitni pisarze i poeci polscy oraz historyczni bohaterowie, między innymi Mi-
kołaj Rej, Jan Kochanowski, Piotr Skarga, Jan Chryzostom Pasek, jest tego naj-
lepszym dowodem. Jednym z najistotniejszych tematów utworu jest jedność 
narodu dziedziczącego, obok dorobku kultury szlacheckiej, tradycję kultury lu-

                                                           
25 I w tym rozumieniu Lenartowiczowska ludowość stanowi bardzo ważny moment  

w ewolucji ludowości romantycznej. Wymienione opozycje odgrywały ważną rolę przez więk-
szość romantyzmu.  

26 Wiele z wymienionych tu wierszy Jan Nowakowski wymienia jako efekty nowatorskich 
działań poetyckich Lenartowicza, wskazujących na szeroką problematykę jego poezji. Zob.  
J. NOWAKOWSKI, Teofil Lenartowicz, [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu, s. 390. 

27 Zob. Teofil Lenartowicz – rzeźbiarz, oprac. A. Król, Kraków 1993. 
28 J. NOWAKOWSKI, Wstęp, [w:] T. LENARTOWICZ, Wybór poezji, Wrocław–Warszawa–

Kraków 1972, s. CI. 
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dowej29. Nie są owe tradycje sobie przeciwstawiane, wręcz odwrotnie, łącznie 
stanowią one o wielkości narodu, którego tradycję współtworzą. Określają ide-
ały i wartości, którym chce pozostawać wierny w wieku XIX polski patriota  
i oświetlają historię państwa, którego czuje się obywatelem30.  

Do wniosku, iż autor Lirenki ma swą własną wizję XVI w., a także, że jest 
wnikliwym obserwatorem historii mu współczesnej31, doprowadza utwór zatytu-
łowany Dzwon Zygmunt. Kraków był miastem dobrze Lenartowiczowi znanym. 
Przyjeżdżał tu poeta wielokrotnie, choćby w 1843 r. wraz z Kolbergiem, jak 
pisze Stanisław Burkot – „dla poznania prastarej stolicy, dla swoistej powtórki  
z nieodbytej w szkołach lekcji historii [...]”32, może także dla działalności kon-
spiracyjnej. Poeta uczynił Kraków tematem wielu swych wierszy, uczynił to 
miasto także tłem poematu o Marcinie Borelowskim-Lelewelu. W utworze 
Dzwon Zygmunt wraz z obrazem Krakowa przywołana zostaje historia Polski 
Złotego Wieku. Zamek na Wawelu, Stary Rynek, Mariacka Katedra tworzą to-
pograficzno-symboliczną mapę miasta. A tytułowy dzwon, który „na imię króla 
był ochrzczony” staje się tej złotej epoki w dziejach Rzeczypospolitej czytelnym 
emblematem. Jest on nie tylko materialnym dziedzictwem, wartościowym 
przedmiotem, ale również, a może przede wszystkim świadkiem trwania i wiel-
kości narodu polskiego: 

 
A kto w tej dzwonu złotej dumie 
Zygmuntów wiek wysłuchać umie, 
A kto zrozumie, czym król stary 
Swe imię lał złotymi głoski, 
Czym nawołuje wciąż do wiary 
Od czterech wieków dzwon krakowski: 
Taki i pokój będzie chował, 
I ojcom hołd synowski złoży, 
I ziemię będzie swą miłował, 
I dom ojcowski, i dom boży. 
Ten ojców dróg się dowie z dzwonu, 
Tchnienie go boże przejdzie wskrośnie, 
Duch się w nim wzmoże i rozrośnie, 

                                                           
29 J. NOWAKOWSKI, Teofil Lenartowicz, [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu 

1831-1863, t. I, s. 379. 
30

 Franciszek Ziejka łączy Lenartowiczowską Szopkę z późniejszą Bitwą racławicką po-
ety, zob. F. ZIEJKA, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984, s. 161. 

31 Nie dziwią więc liczne wiersze poety, mające charakter patriotycznych agitacji, wy-
znań, deklaracji (Chłopak, Dwa dęby, Wiersz do poezji, Wygnańce do narodu, liczne wiersze 
okołopowstaniowe z lat 60.). 

32
 S. BURKOT, Lenartowicz w Krakowie, Kraków 1972, s. 5. 
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I będzie wierny aż do zgonu, 
Żyw chodzić będzie po zakonie; 
Taka jest cnota w starym dzwonie. 

 
Zygmuntowskie czasy są dla Lenartowicza szczególne, tworzą symboliczny 

moment epokowy w dziejach, do którego intuicyjnie, nieustannie powracać chce 
myśl dziewiętnastowiecznego poety. Owo miejsce zagospodarowane wybitną 
twórczością Jana z Czarnolasu zyskuje w historii wymiar ponadczasowy, ponie-
waż stanowi swoistą syntezę ideałów, zarówno etycznych jak i estetycznych. 
Powrót do owych ideałów utrwala przekonanie o wyjątkowości i sile zygmun-
towskiego i tożsamego z nim czarnoleskiego etosu. Ostatnia strofa Dzwonu Zyg-
munt brzmi następująco: 

 
O! Janie, ojcze polskiej pieśni, 
Jakież to czasy dusza nie śni! 
To gdy się serce k’nim dostroi 
W tej czarnoleskiej lip ustroni, 
Może cień ujrzę skroni twojej, 
Jak tam opiera się na dłoni. 
I może uśmiech twój dopatrzę, 
Że wiek Zygmunta, wiek bogaty, 
W takie oblekam proste szaty... 
Cóż, kiedy nie stać na bogatsze. 
I ja z mą pieśnią idę w lasy, 
A serce bije jak we młoty, 
Lecz takie pieśni, jakie czasy: 
Tyś widział wiek Zygmuntów złoty! 

 
„Wiek Zygmunta, wiek bogaty” jest kwintesencją umiejętnej polityki pań-

stwowej. Jest epoką moralnego ładu i harmonii społecznej, doskonałej koniunk-
tury, jest realnym punktem odniesienia w historii Polski. Romantyczny poeta 
przywołuje właśnie tę epokę w dziejach narodu polskiego, ponieważ z perspek-
tywy dziewiętnastowiecznej niewoli jawi się ona jako model wspólnotowej wię-
zi, silnej i trwałej – właśnie takiej, jakiej potrzebuje naród pozbawiony niepodle-
głej państwowości33. 

W późnym wierszu O Satyrze albo leśnym mężu, Jana Kochanowskiego po-
wierniku (z którym korespondował wspominany już utwór Jan Kochanowski) 
Lenartowicz kontynuuje swą historyczną refleksję. Satyr, wnikliwy obserwator 
rzeczywistości, z lękiem ocenia wszelkie zmiany i odstępstwa od staropolskich 
zwyczajów. Ubolewa nad utratą ojczyzny, nad upadkiem autorytetów, moralną 
                                                           

33 Zob. A. ZIOŁOWICZ, Poszukiwanie wspólnoty, s. 8. 
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nędzą. Szesnastowieczna Rzeczpospolita wraz z Czarnolasem, soczewką polsko-
ści, minęła bowiem bezpowrotnie. 

  
Ojcowizna twoja, panie, przeszła w cudze ręce  
[...] 
Ale wieszcza w Polsce nie ma ni tych czasów słowa. 
Odmieniły się zwyczaje i postać, i mowa. 
[...] 
A tu wszystko wytoczone, wystrojone cudnie, 
Ucho to i chwali sobie, ale dusza chudnie. 

 
Dzieje się więc tu tak jak w pierwotnym wierszu – pierwowzorze, utworze 

Kochanowskiego. Satyr utyskuje na współczesność, obcą i nieprzyjazną. Jest 
jednak coś, co ocala od zapomnienia ideały czarnoleskiego sioła, co zapewnia 
mu trwanie w ludzkiej pamięci, w polskiej tradycji narodowej – to twórczość 
czarnoleskiego gospodarza, która jest tej tradycji własnością. 

 
Wszystko poszło, panie Janie, nic czas nie ocalił, 
Pieśni jedne pozostały, twej bogactwo duszy, 
To dziedzictwo całe twoje, nikt go nie naruszy... 

 
Wiersz O Satyrze utrwala portret Kochanowskiego jako pierwszego poety na-

rodowego, idealnego gospodarza, ziemianina i chrześcijanina. Taki portret autora 
Pieśni świętojańskiej o Sobótce odnajdujemy również w wykładach bolońskich 
Lenartowicza. Kochanowski i jego epoka są ich wszechobecnym tematem34. 
Dawna świetność Rzeczypospolitej, a także i świetność poezji autora Odprawy 
posłów greckich sytuują się tu ponad sentymentalną, intymną retrospekcją. 
Zwrot ku poezji obywatelskiej Kochanowskiego, ku historycznym dylematom  
i sprawom pierwszej Rzeczypospolitej (na przykład poprzez dokonaną tu analizę 
Odprawy posłów greckich) czyni z Lenartowicza historyka literatury i krytyka 
dziejów. Mistrzowi z Czarnolasu gotów jest on przypisać rolę proroka, renesan-
sowego wieszcza, którego, gdyby zrozumiano:  

 
demokratyczna Polska odparłaby wroga i zatryumfowała nad azjatyckim barbarzyństwem. 

Korona jej nie znalazłaby się wśród archeologicznych pamiątek w carskim muzeum na Krem-
lu, a jej synowie nie byliby więzieni i męczeni przez Rosjan i Prusaków za przestępstwo 
śpiewania hymnu, prostej piosnki: Jeszcze Polska nie zginęła35. 

                                                           
34 Tamże, s. 252. 
35 T. LENARTOWICZ, O charakterze poezji polsko-słowiańskiej, wstęp i oprac. J. Nowa-

kowski, Warszawa 1978, s. 115. 



MAGDALENA WOŹNIEWSKA-DZIAŁAK   ___________________________________      

 

 

70

 
W zbiorze wykładów bolońskich twórczość Kochanowskiego, omówiona sze-

roko i z różnych perspektyw, umieszczona jest w konkretnym kontekście histo-
rycznym, a sam poeta nazwany jest „ojcem wykształconego języka polskiego  
i natchnionym śpiewakiem”36. Lenartowicz jednak zaznacza, że Kochanowski 
interesuje go tutaj z innej perspektywy – chce przedstawiać go przede wszystkim 
z uwagi na jego ideały37. Podkreśla religijność poety, usposobienie identyczne  
z charakterem narodu, dostrzega w nim „prawdziwy typ słowiański” i stawia go 
pośród innych wybitnych nazwisk XVI w.: Jana Długosza, Marcina Kromera, 
Łukasza Górnickiego38. Z przekonaniem stwierdza, że „Polska, w porównaniu  
z innymi narodami Europy, cieszyła się w owej epoce prawdziwym szczęściem, 
spokojem i zgodą, jakich nigdy nie widziano”39. Analizując szczegółowo kon-
tekst historyczny, wskazuje na zagrożenia ze strony Rosji – straszliwego potwo-
ra, który „utopił wolność Słowian”40, która w czasach Jagiellonów i Batorego 
nazwana zostaje przez Lenartowicza kartą piekielnej epopei. Namysł nad twór-
czością czarnoleskiego wieszcza w jednym z wykładów Lenartowicz puentuje 
następująco:  

 
Jan Kochanowski okrzyknął się pierwszym wśród Polaków, którego stopa stanęła na górze 
Kaliopy. Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński i inni wznieśli się (na skałę Kaliopy to mało 
powiedzieć) na wyżyny Góry Oliwnej zamordowanego narodu i stąd ujrzeli w jasnowidzeniu 
obiecaną ziemię przyszłości. Czy wizje te były prorocze? Czas tylko może dać odpowiedź41. 

 
Zainteresowanie Norwida poezją Kochanowskiego biegnie nieco innym  

torem. Nie przypadek to sprawia, że motta wielu wierszy z wczesnego okresu to 
cytaty z Jana z Czarnolasu. Jest on patronem młodzieńczej poezji Norwida, po 
trosze mędrcem, nauczycielem życia42. Tak jak dla młodego Teofila Lenartowi-
cza, tak też dla Norwida jest Kochanowski uosobieniem poetyckiego geniuszu. 
„Czarnoleska rzecz” to ideał poetyckiej mowy; dlatego, choć czasem koi ból  
i łagodzi rozpacz (na przykład emigranta i wygnańca z ojczyzny), jest przede 

                                                           
36 Tamże, s. 68. 
37 Tamże, s. 74. 
38 Tamże, s. 80. 
39 Tamże, s. 81. 
40 Tamże. 
41 Tamże, s. 114. 
42 Zob. Z. TROJANOWICZOWA, „Moje piosnki”. Próba nowej lektury, [w:] Romantyzm.  

Od polemiki do polityki. Interpretacje i materiały, wybór i oprac. A. Artwińska, J. Borowczyk,  
P. Śniedziewski, Kraków 2010, s. 79-80. 
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wszystkim symbolem poetyckiej prawdy. „Czarnoleska rzecz” nie jest namiastką 
szczęścia, lecz jego „trudnym” wariantem. Nie pochłania smutku, wręcz prze-
ciwnie pogłębia go i uświadamia, jak dotkliwa może być tęsknota i rozłąka, tak 
jak w Mojej piosnce [I], ale i osamotnienie artysty, który „wywalczyć” pragnie 
swą własną, na wzór czarnoleskiej, poetycką tożsamość. Wczesnego Norwida 
łączy zatem z Kochanowskim więź szczególna – więź poetów świadomych „mi-
sji słowa”. Zofia Szmydtowa mówi nawet wprost: „Jako liryk, skłaniający się od 
zarania swej twórczości do refleksji, był [Norwid] naturalnym następcą Kocha-
nowskiego, potencjalnym sprzymierzeńcem i miłośnikiem Horacego, przyszłym 
twórcą – na szczytach poezji – cyklu Vade-mecum” 43. 

Norwid czerpie z poezji Jana Kochanowskiego na wiele sposobów, sukce-
sywnie, z biegiem lat eksponując rozmaite czarnoleskie wątki44. Wiele świadczy 
o tym, że twórczość autora Trenów miał on dogłębnie przemyślaną. Motywika  
i topika czarnoleskiego wieszcza jest bowiem opracowana w Norwidowej poezji 
nie tyle na nowo, ile – inaczej – jest pokazana w dziewiętnastowiecznym świetle 
Norwidowskich koncepcji: szczęścia, poezji (sztuki), słowa, wspólnoty, tradycji, 
kultury, dziejów45. Stąd nieobcy jest Norwidowskiej twórczości motyw czarnole-
skiej lipy jako symbolu polskości i doskonałości w sztuce. Dość wymienić tu 
choćby „lipy cieniste” ze Wspomnienia wioski, „lipy wzdychające” z wiersza Do 
L. K, „lipowy kwiat” z wiersza Powieść, czy w końcu skrzypki z „lipy czarnole-
skiej” z wiersza Do Nikodema Biernackiego46. Nieobcy jest Norwidowi topos 
czarnoleskiej lutni i pieśni, które zawsze, ilekroć by się do nich odwoływał, służą 
wskazaniu źródeł prawdziwego poetyckiego natchnienia i sił w nich drzemią-
cych, sił unieśmiertelniających (Do Józefa Bohdana Zaleskiego, 1847; [Czemuż 
bo pieśni ma być tak niepewna]). Nieobcy jest autorowi Zwolona także model 
poetyckiej krytyki spraw społecznych wyrażany we fraszkach. Jest Norwid kon-
tynuatorem Kochanowskiego fraszkopisarza, choć tak odmienne utwory podpi-
sywał tym genologicznym określeniem47. Posiedzenie, Siła ich, Pewność, Dobra-

                                                           
43 Z. SZMYDTOWA, Program i dyskusja literacka we wczesnych utworach Norwida, [w:] 

TAŻ, Studia i portrety, Warszawa 1869, s. 218.  
44 Zob. Z. TROJANOWICZOWA, Rzecz o młodości Norwida, Poznań 1968, s. 100. 
45 Na przykład na użytek rozważań o „normalności i nienormalności historycznej” Norwid 

parafrazuje Kochanowskiego w Zwolonie. Nadmienia o tym Zofia Trojanowiczowa, zob. TAŻ, 
Rzecz o młodości Norwida, Poznań 1968, s. 142-143. 

46 Wiersz analizowała Zofia Trojanowiczowa, zob. TAŻ, O wierszu Do Nikodema Biernac-
kiego, [w:] Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, red. B. Stelmaszczyk, J. Brzo-
zowski, Kraków 2002, s. 81. 

47 Zob. Z. DOKURNO, Kompozycje utworów lirycznych C. K. Norwida (do 1852 roku),  
Toruń 1965, s. 142-143. 
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wola, Miłość, Pascha, Przeszłość i przyszłość – to nie mały zbiór tych poetyc-
kich ewenementów48. Norwid „z twórczości Kochanowskiego zaczerpnął nieje-
den stoicki wątek ideowy i niejeden motyw literacki – jak zauważyła w klasycz-
nej już Rzeczy o młodości Norwida Zofia Trojanowiczowa49. Wielbił go przecież 
tak, jak czcił wielu innych ludzi Odrodzenia, a za ich sprawą Sokratesa, Cyce-
rona, Horacego50. Kochanowski interesował go jako intelektualista, „filozof”  
i klasyk. Zwróćmy uwagę na poemat ofiarowany siostrze Paulinie Suskiej, zaty-
tułowany Człowiek z 1857 r. Wiersz, jak sądzę, w doskonały sposób ukazuje 
Norwidowski model recepcji Kochanowskiego. Motyw maleńkiego dziecka nie 
był w poezji dziwiętnastowiecznej nagminnie eksploatowany, stąd intuicyjnie 
zwracamy się w stronę cyklu Jana z Czarnolasu. Ciekawy kontekst stanowi tu 
również utwór Kornela Ujejskiego Ojcowski psalm, ale i ten wiersz cechuje wy-
raźna staropolska stylizacja wzorowana na Kochanowskim51. Subtelność opisu 
delikatności dziecka przedstawiona w poemacie Człowiek nie znajduje sobie 
równych pośród innych utworów poety, co zaskakuje, gdyż „liryczna wrażli-
wość” Norwida nie była, jak skądinąd wiadomo, zanurzona w autentycznym 
doświadczeniu ojcostwa. (Inaczej niż Ujejskiego – ojca Kordiana, czy Lenarto-
wicza, którego syn zmarł mając zaledwie kilka lat). Jest tu pewien kapitalny 
paradoks. Norwid styka się z autorem Trenów pisząc wiersz związany nie  
z opłakiwaniem dziecka lecz z narodzeniem, zatem pisząc nie tren, lecz genetlia-
kon, w którym zachwyt darem życia „wcielonym” w małej ludzkiej istocie jest 
jednym z najważniejszych motywów. 
                                                           

48 Są wśród nich takie, które zestawiać można wprost z utworami Kochanowskiego, np. 
Norwidową Dewocję z fraszką Jana z Czarnolasu Na nabożną. Norwid to kontynuator gatunku 
i kontynuator tematu, choć dużo bardziej radykalny, surowy i bezkompromisowy chrześcija-
nin. Nie parafrazuje, jak często na przykład czynił Lenartowicz, lecz tworzy ciąg dalszy, wy-
znacza nową perspektywę, moralizuje. Ocenia krytycznie tych, którzy afiszują się ze swą fał-
szywą pobożnością, ale i tych, którzy nie spełniają uczynków miłosierdzia zgodnie z chrześci-
jańskim obowiązkiem. Zob. Z. DOKURNO, Kompozycje utworów. 

49 Zob. Z. TROJANOWICZOWA, Rzecz o młodości Norwida, s. 100. 
50 Zofia Szmydtowa pisała: „Sugestywne, pulsujące wzruszeniem wypowiedzi Norwida  

o Sokratesie przywodzą na myśl słowa jego renesansowych wielbicieli. [...] Kochanowski  
w elegii łacińskiej (I, 12) złożył hołd Sokratesowi za to, że prawość swą przypłacił życiem,  
a ile razy wspomniał o filozofii czy filozofowaniu, zawsze używał terminu sokratejski. Był dla 
poety staropolskiego Sokrates człowiekiem mądrym i szlachetnym, wzorem dla innych, opie-
kunem nauk, jak muzy były opiekunkami sztuki. Życie i myśl Sokratesa wielbił także Casti-
glione, a za nim Górnicki. Z ludźmi Odrodzenia dzielił też Norwid cześć dla Cycerona”, zob.  
Z SZMYDTOWA, Norwid wobec włoskiego Odrodzenia, [w:] Nowe studia o Norwidzie, red. 
J.W. Gomulicki, J.J. Jakubowski, Warszawa 1961, s. 147. 

51 K. UJEJSKI, Ojcowski psalm (Po urodzeniu się Kordianka), [w:] TENŻE, Wybór poezji  
i prozy, oprac. K. Poklewska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 113. 
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Znać, że i K a p ł a n , bo ileż to razy 
Domowe swary godzi bez obrazy! –  
Znać, że i W ł a d c a , bo zwierz mu domowy 
Pod ciosy piąstki nachyla rad głowy; 
Pies, straszny innym, kły podawa białe 
Jako zabawkę paluszkom różowym, 
Ruszenia kłamie senne i niedbałe, 
W powinnym hołdzie prawom nad-zmysłowym. 
A d z i e c ię - c z ł o w i e k  najmniej się nie dziwi, 
Jakby do domu Pan wrócił z podróży; 
Uśmiechem samym darzy i szczęśliwi, 
samym rumieńca pobladnięciem trwoży

52
. 

 
Norwid sięga do sakralnej podstawy antropologii, do Księgi Rodzaju i w no-

wo narodzonym dokonuje deszyfracji trzech wymiarów godności człowieka 
(Król, Kapłan, Prorok). Tego nie ma w Trenach Kochanowskiego, ale odkładając 
tę różnicę na bok, dostrzegamy, że poeta odwołuje się do podobnych, jak Kocha-
nowski, wątków antropologicznych fundowanych na starych tradycjach. Poemat 
Norwida rozwija się w długą poetycką refleksję o człowieku w ogóle, o jego 
dorastaniu, wyborach, dojrzewaniu do człowieczeństwa53. Z perspektywy całości 
wiersz jawi się jako wykładnia chrześcijańskiej antropologii właśnie. Łączy go  
z Trenami nie tylko motyw rodzicielskiej miłości, rozważania o doli i niedoli 
życia, refleksje o zmiennej fortunie i fałszywej sławie, o którą nie warto zabie-
gać, ale również stoicka i chrześcijańska mądrość. W cyklu Kochanowskiego 
wybrzmiewa ona w Trenie XIX i pada z ust matki poety, w utworze Norwida 
podkreślona zostaje zwłaszcza w puencie mówiącej o bożym dziecięctwie jako 
największym powołaniu człowieka. Złota zasada bycia wiernym sobie i Bogu, 
godzenia się z losem, ale jednocześnie bycia niezłomnym, poszukiwania umiaru 
jest wspólnym mianownikiem porównywanej tutaj poezji, którą dodatkowo, jak 
sądzę, wzmacnia recypowana i cytowana tu mądrość Psałterza.  

Znamienne jest, że Norwidowy Człowiek to poemat pochodzący z tego same-
go okresu, co wspomniany utwór Do Nikodema Biernackiego. Bliskość tema-
tyczną tych wierszy udaje się dostrzec w wielu podjętych wątkach: sławy, popu-
larności i ceny, jaką trzeba za nie zapłacić, także w wątku poświęcenia życia 

                                                           
52

 C. NORWID, Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, t. I: Wiersze 1, Warszawa 1971,  
s. 271. (Dalej cytaty z Norwida, jeśli nie zaznaczono inaczej, według tego wydania z wyko-
rzystaniem skrótu PWsz; po nim cyfra rzymska oznacza numer tomu, zaś arabska – numer  
strony.) 

53 Wiersz, w domysłach, daje odpowiedzi na wiele pytań postawionych przez Kochanow-
skiego w Trenach, o to, kim mogłaby być Urszulka, jaką drogę życia by obrała itd.  
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sztuce, który pozwala poecie rozwinąć temat prawdy – prawdy sztuki i prawdy  
w ogóle. Czarnoleska lipa, z której zrobione są skrzypce muzyka Biernackiego, 
zobowiązuje do konkretnej postawy – jak określiła to Zofia Trojanowiczowa – 
do „nieskrępowanego mówienia prawdy o świecie”54. Tę transparentność musiał 
Norwid odnajdywać w poezjach czarnoleskiego Mistrza. 

Inaczej temat z Trenów wykorzystał Norwid w utworze „Ołówkiem”. Na 
książeczce o Tunce, w którym autor „pobrzmiewając Kochanowskich lutnią”, 
zaskakująco podjął motyw śmierci „sierotki męża wielkiego”. W tym niedłu- 
gim utworze Norwid wyeksponował wątek męczeństwa i ofiary polskich du-
chownych zesłanych nad Bajkał za udział w powstaniu styczniowym. Bezpo-
średnią inspiracją do napisania wiersza była lektura książki ks. Wacława Nowa-
kowskiego55. 

 
Jako gdy trąba porwie warstwę lata 
I rzuci w północ gestem osobliwym, 
I jakby nie był tylko sprawiedliwym 
Twórca-przyrody, lecz i Ojcem świata, 
I sprawy czynił wyjątkowej treści, 
A meteory grały Mu choralnie, 
Śnieg rozpłakiwał się i czuł boleści 
Ludzi okutych, co w nim brodzą walnie – – 

   * 

Jako – (pobrzmiewam Kochanowskich lutnią) –  
Sierotka męża wielkiego, lubo ją 
U-pogardliwią, lubo u-wierutnią, 
Skazuje w przyszłość drobną rączką swoją 
I własnej zda się rokować piastunce – 
A ludzie, czując, co jest nad-człowiecze, 
Szepcą, iż Anioł przez niemowlę rzecze –  
  – Tak... w owej „T u n c e ”!... 

(PWsz I, 218, w. 1-16)  
Śmierć Orszulki z perspektywy Trenu XIX kreśli nową perspektywę życia, 

stąd i brodzący w „rozpłakującym się śniegu” zesłańcy nie ponoszą ofiary bezi-
miennej i daremnej. Ich zesłańczy los, niesprawiedliwa kara za grzechy niepo-
pełnione przypomina niezawinioną śmierć małego dziecka, która wywołując 

                                                           
54 Z. TROJANOWICZOWA, O wierszu Do Nikodema Biernackiego, s. 81.  
55

 Zajmująco o Tunce, księdzu Wacławie Nowakowskim, także o wierszu Norwida, wska-
zując liczne konteksty utworu pisze Jan Zieliński w tekście Tunka, złożonym do druku w Atla-
sie romantyzmu polskiego. Dzięki uprzejmości Autora mogłam poznać tekst artykułu wcze-
śniej. 
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wprzód sprzeciw i rozpacz ojca, staje się źródłem pocieszenia i „ponadzmysło-
wej” wiedzy o sensie ludzkiego istnienia i Boskich wyrokach.  

Kochanowski Norwida to mędrzec i wszechstronny człowiek renesansu 
(Uwagi o „Pamiętniku pieśniarza”), pierwszy autor, który „ludu poezje uczone-
mu światu uwidomił” (Nekrolog Fryderyka Szopena). To twórca polskiego języ-
ka poetyckiego, wzoru niedoścignionego, łączącego w sobie wymiar „kmiecy”  
i „królewski”; ten wymiar podwójny, który sprawia, że język rodzimy ma moc 
spajać wspólnotę, zacieśniać więzy, ugruntowywać trwanie narodu, wyznaczać 
jego granice lub znosić je. Język to wszak kulturotwórczy fenomen, pierwiastek 
wiążący z duchem narodu. Pisał o tym również Teofil Lenartowicz, ale Norwid 
idzie w swych sądach o „czarnoleskim fenomenie” dalej. W Rzeczy o wolności 
słowa pisze: 

 
Trzeba było być duchem, pokorą i pracą, 
I siłą, i nicością – trudem nie lada co – 
Żeby ów polski język nie opłonął naraz, 
Lecz jak twierdza zupełna, jak obronny taras, 
Ruś – Litwę – Prusy objął. Zarówno w Siewierzu, 
Jak w Królewcu wybrzmiewał albo w Sandomierzu, 
Gminny, sielski, uczony – kmiecy i krolewski –  
Ten kasztelański Jana język Czarnoleski. 
Język, który na Sądzie popiołów zawoła: 
„Uwity jestem z nerwów skrwawionych Anioła 
I sądzę was od stopy do włosa, bo jestem 
Wszystkich was – razem dechem i moralnym chrzestem!” 

(pieśń XIII, w. 23-34.)
56

 
 
Trudno sobie wyobrazić większą pochwałę, niż tę wystawioną w przywoła-

nym fragmencie czarnoleskiemu słowu. Poeta personifikując przypisuje mu wy-
miar eschatologiczny, czyni go językiem sądu ostatecznego. A może jest i tak, że 
czyni ów język zadaniem, z którego będziemy sądzeni, ponieważ jest to język 
prawdy. 

W tym kontekście o języku pisze również Norwid w wykładach O Juliuszu 
Słowackim, po trosze przypominającym Lenartowiczowskie rozważania o Mic-
kiewiczu w wykładach bolońskich O charakterze poezji polsko-słowiańskiej. Tu, 
przez porównanie twórczości dramatycznej poetów, Norwid przyznaje pierw-
szeństwo Słowackiemu. Mówi: „Gdyby dramata, czyli tragedie Juliusza Słowac-
kiego były pisane przed Kochanowskim, postawiłyby nas na równi z literaturą 

                                                           
56

 C. NORWID, Dzieła wszystkie IV: Poematy 2, oprac. S. Sawicki, P. Chlebowski, Lublin 
2011, s. 264-265. 
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hiszpańską lub angielską”. W innym miejscu zaznacza: „Kochanowski bowiem 
miał tylko jeden język, Mickiewicz jeden, Zygmunt, Bohdan, Malczewski i każ-
den z tych filarów słowa narodowego jeden – ale Słowacki Juliusz wszystkie 
wieków, czasów, społeczeństw, typów i płci języki miał”. (PWsz, VI, 459). Ale 
jakże istotne jest to, że Norwid w zacytowanych wykładach, podejmując analizę 
poematu Beniowski, przywołuje fragment, w którym mowa jest o czarnoleskim 
mistrzu, i w którym Słowacki występuje w roli kontynuatora, co jak „mistrz  
z mistrzem rozprawia”. 

 
Chodzi mi o to, aby język giętki 
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa; 
A czasem był jak piorun jasny prędki, 
A czasem smutny jako pieśń stepowa, 
A czasem jako skarga Nimfy miętki, 
A czasem piękny jak Aniołów mowa... 
Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem. 
Strofa być winna taktem, nie wędzidłem. 
 
Z niej wszystko dobyć – zamglić ją tęsknotą; 
Potem z niej łyskać błyskawicą cichą, 
Potem w promieniach ją pokazać złotą, 
Potem nadętą dawnych przodków pychą, 
Potem ją utkać Arachny robotą, 
Potem ulepić z błota, jak pod strychą 
Gniazdo jaskółcze, przybite do drzewa, 
Co w sobie słońcu wschodzącemu śpiewa... 
 
I gdyby stary ów Jan Czarnoleski 
Z mogiły powstał: to by ją zrozumiał, 
Myśląc, że jakiś poemat niebieski, 
Który mu w grobie nad lipami szumiał, 
Słyszy, ubrany w dawny rym królewski, 
Mową, którą sam przed wiekami umiał. 
Potem by, cicho mżąc, rozważał w sobie, 
Że nie zapomniał mowy polskiej – w grobie57. 

 
Według Norwida Opatrzność wyznaczyła Słowackiemu misję „utrzymania 

języka” – „języka wszech-narodowego”, którego wzorem był język renesanso-
wego wieszcza. Język ten bowiem był materialnym, dźwiękowym ekwiwalentem 
prawdy, nie poezją tylko, lecz istotą nazywania, zawsze adekwatną do sytuacji, 

                                                           
57  J. SŁOWACKI, Beniowski. Poema, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław–Warszawa–

Kraków 1996, s. 135, w. 133-156. 
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zawsze oddającą sens w „pełni przylegający” do rzeczywistości. Bliskie jest 
przekonaniu o randze czarnoleskiej rzeczy Norwidowskie zawołanie: „odpo-
wiednie dać rzeczy słowo”, które również jest świadectwem walki o ewange-
liczną czystość języka.  

Norwid pragnie powrotu do sytuacji – nazwijmy ją „pierwotną”, sytuacji na-
zywania, określania na nowo, w pewnym sensie zatem do sytuacji, w której zna-
lazł się nasz pierwszy wieszcz – Kochanowski. Ta wspólnota myśli poetów rodzi 
więź czasów i więź pokoleń, czyniąc z tematu mającego charakter estetyczny (bo 
dotyczący języka poezji) problem głęboko etyczny. Ona też poświadcza, że 
wchodzi Norwid w kulturowy dialog z mistrzem z Czarnolasu, pozostając pod 
wielkim wrażeniem jego twórczości i poszukując w niej ostoi uniwersalnego 
ładu, wyrażonego w języku, w poetyckiej formie, w trafnej diagnozie, w dziele 
sztuki. 

Zarówno dla Lenartowicza, który do końca życia pozostał zasadniczo w ro-
mantycznym świecie myśli, jak i dla Norwida, poety idącego daleko z nurtem 
postromantycznych przemian światoobrazu, tradycja czarnoleskiej rzeczy była 
niezwykle ważna58. Mit Kochanowskiego wypełniał potrzebę tradycji zakorze-
nionej w ideałach, dlatego Lenartowicz doceniał w nim przede wszystkim poetę 
narodowego, który swej ojczyźnie „uczuć i troski nie skąpił” i który pozostał 
jedynym w swoim rodzaju poetą nie odcinając się od „źródeł wyobraźni ludo-
wej”. Przyswoił autor Lirenki sąd Ignacego Józefa Kraszewskiego o Kochanow-
skim jako „poecie wielkim prostotą, czystością, wspaniałością, powagą” 59. Dla 
Lenartowicza, emigranta i tułacza, Czarnolas wraz ze swym wielkim gospoda-
rzem pozostawał bowiem synonimem ojczyzny. 

Trwanie kultury polskiej w sądach Lenartowicza było możliwe właśnie dzięki 
mitom i symbolom, dlatego recepcja dzieł Kochanowskiego i jego legendy, za-
pewniająca swoiste continuum tej kultury, wypływała z konieczności ciągłego 
uaktualniania źródeł istnienia narodu. Stąd staropolski etos, staropolska obycza-
jowość jako kwintesencja polskości, tworzą jeden z wariantów egzystencji dla 
ludzi dorastających w paskiewiczowskiej nocy, a spełniających swe poetyckie 
aspiracje w momencie, gdy wielcy romantycy wypowiedzieli już swe ostatnie 
słowo. Lenartowicz należy wszak do pokolenia ludzi, mających głęboką świa-
domość faktu, że naród stanął przed radykalnym zakładem egzystencjalnym, 

                                                           
58 Zob. A. BUJNOWSKA, Życie codzienne pogrobowców romantyzmu (Teofil Lenartowicz 

i jego korespondenci), Pułtusk 2006. Autorka pokazuje na przykładzie Lenartowicza, czym jest 
koniec epoki romantyzmu w świadomości pokolenia takich ludzi, jak autor Kaliny. 

59 S. PIGOŃ, Jan Kochanowski w sądach romantyków, [w:] TENŻE, Studia literackie, Kra-
ków 1951, s. 68. 
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przed swoim „być albo nie być” 60, przed dylematem, który szybko należało roz-
strzygnąć, aby „wyobrażona polska politeia” 61 nie stała się mrzonką garstki sza-
leńców. Ten Lenartowiczowski duch towarzyszący lekturom pism mistrza Jana  
i ich model recepcji okazał się bardzo owocny i znalazł wiele kontynuacji, na 
przykład w pismach Felicjana Faleńskiego, jednego z najwnikliwszych interpre-
tatorów Kochanowskiego (zwłaszcza Trenów) w drugiej połowie XIX w.62  

Czarnoleski fenomen w postromantycznej adaptacji Norwida odkrywał swą 
moc przede wszystkim w uniwersalnej filozofii życia, ale również w inspirowa-
nych nią poszukiwaniach istoty języka, ładu, harmonii. Łączą się one z Norwi-
dową postromantyczną restytucją poetyk „stanisławowskich i zygmuntowskich” 
(nieobcych w pewnym zakresie również Lenartowiczowi)63, z poszukiwaniem 
nowych form dziewiętnastowiecznej epopei, z mierzeniem się z dziewiętnasto-
wieczną formą dramatu64. Kochanowski w szczególnym sensie zapewniał owo 
„długie trwanie” nurtu klasycznego, który płynąc meandrami, wciąż wpisuje się 
w dynamikę procesu literackiego, przeobrażając się i bogacąc65, lecz nigdy nie 
ginie z oczu historyka literatury. Stąd nie może dziwić fakt, że, poszukując źró-
deł prawdziwej poezji narodowej, odwoływano się do renesansu, jak czynił to 
Lenartowicz, a nawet do oświecenia (Naruszewicza, Niemcewicza, Woronicza), 
jak czynił to Wincenty Pol66. 

                                                           
60 B. DOPART, Kultura polska, s. 322. 
61

 A. NOWAK, Historia w wychowaniu współczesnych Polaków. 
 62 Felicjan Faleński pisał: „Kochanowski stworzył rodzimą poezyę. Pozostawił też po so-

bie pieśń ostatecznie już ograną. I dlaczego ten poeta tak mocno przyrasta nam do serca? Oto, 
bo przedziwnie wyraża sobą narodowego ducha w rozlicznych jego przejawach. Modli się jak 
nikt przed nim i jak nikt po nim, wrażenia wielkich czynów dają ogniste skrzydła jego nat-
chnieniu; wielbi z godnością, napomina po proroczemu, chłoszcze z rozdartem sercem, widział 
świata nie mało, a kocha tylko swoją strzechę i zagon rodzimy [...]”, zob. F. FALEŃSKI, Przez Fe-
licyana „Treny” Jana Kochanowskiego studyami i przypisami objaśnione, Warszawa 1867, s. 2. 

63 Jan Nowakowski zauważył, że nowatorstwo zbioru Lenartowicza, zatytułowanego Al-
bum włoskie, polega między innymi na bogactwie form wypowiedzi poetyckiej i nawiązaniach 
w tym zakresie do polskiej tradycji renesansowej – tradycji Jana i Piotra Kochanowskich, zob. 
J. NOWAKOWSKI, Teofil Lenartowicz, [w:] Literatura krajowa, s. 389; zob. też Lenartowicza 
Wiersz do poezji. To także przykład sięgania do tradycji klasycystycznej. 

64 E. NOWICKA, Dramat staropolski w krytyce międzypowstaniowej. Kartka z dziejów za-
pomnianej dyskusji, [w:] TAŻ, Omamienie – cudowność – afekt. Dramat w kręgu dziewiętna-
stowiecznych wyobrażeń i pojęć, Poznań 2003, s. 256. 

65 Zob. B. DOPART, Kultura polska, s. 324. 
66 O Pamiętniku do literatury polskiej XIX wieku W. Pola zajmująco pisze Agnieszka Zio-

łowicz, zob. Historia literatury, czyli depozyt życia. O Wincentego Pola budowaniu samowie-
dzy narodowej, [w:] A. ZIOŁOWICZ, Poszukiwanie wspólnoty, s. 247-260. 
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THE CZARNOLAS COMMUNITY AS PERCEIVED BY THE THIRD GENERATION  
OF THE ROMANTICS: THE CASE OF NORWID AND LENARTOWICZ 

S u m m a r y 
 
This article offers a synthetic overview of how Jan Kochanowski's artistic legacy manifested 
itself in the poetry of the third-generation Romantics - Cyprian Norwid and Teofil Lenartowicz. 
This overview of the work of the two latter poets proves that Czarnolas was perceived by them 
as an invaluable model of community life in the 19th-century context. The Czarnolas commu-
nity ideally matched the Romantic reflection on the sense of freedom and the grandeur of the 
Polish nation – living in the political subjection to the partitioners. Jan Kochanowski and his 
oeuvre was a vital rediscovery, which allowed the 19th-century restitution of the myth of the 
Old Polish epoch, with its turning back to the roots of the Polish language and its debate on  
the fundamental problems of the time. All these motifs feature in the poetry by Norwid and 
Lenartowicz, who repeatedly made reference to the topos of the Czarnolas lute to show that 
they credit Kochanowski with being a poet of the nation. 
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Z połowy lat 70. XIX w. pochodzi rysunek Norwida, znany wyłącznie  

z reprodukcji opublikowanej po drugiej wojnie światowej pod tytułem Scena 
symboliczna, znajdujący się w tece mieszczącej wybór prac plastycznych artysty, 
na luźnych tablicach złożonych w papierowej obwolucie. Tekę, a właściwie kilka 
tek, bo powstały trzy różniące się nieznacznie tytułami wersje mieszczące różne 
zestawy ilustracji (Rysunki i grafika Norwida – 27 tablic, Rysunki i grafika C. K. 
Norwida – 20 tablic oraz Rysunki i grafika K. C. Norwida – 20 tablic), opubli-
kowało wydawnictwo Jakuba Mortkowicza1. Rzecz przygotowano na bazie re-
produkcji przeznaczonych pierwotnie na potrzeby zainicjowanej w 1911 r. edycji 
Pism zebranych Norwida w opracowaniu Zenona Przesmyckiego. Edytorowi nie 
udało się sfinalizować przedsięwzięcia – z planowanych ośmiu tomów wydał 
trzy (t. A: cz. 1 i 2, t. C oraz t. E), na których karty trafiło 45 tablic, mieszczą-
cych tzw. Dodatki artystyczne. Ilustracjom towarzyszyły obszerne objaśnienia, 
przynoszące wiele istotnych informacji na temat obiektów: ich cech fizycznych, 
ikonografii oraz miejsca przechowywania. Niewykorzystana przez Miriama 
część nakładu reprodukcji została złożona w magazynach krakowskiej drukarni 
Anczyca (w której drukowane były Pisma zebrane), gdzie – wraz z kilkuset eg-
zemplarzami nieukończonego tomu F – przetrwała do końca drugiej wojny świa-
towej. W 1946 r. zdecydowano się wypuścić Norwidiana na rynek księgarski. Na 
karty opublikowanego z przedmową Wacława Borowego tomu F Pism zebra-
nych trafiło kolejnych 29 tablic ilustracyjnych2, a pozostałą część nakładu repro-
dukcji złożono we wspomniane teki. 
                                                           

1
 Interesujący nas rysunek opublikowano [w:] Rysunki i grafika Norwida, [Kraków 1946], 

tabl. 10; Rysunki i grafika K.C. Norwida, [Kraków 1946], tabl. 13. 
2
 Doboru materiału ilustracyjnego dokonali powojenni edytorzy, którzy w miejsce prakty-

kowanych przez Miriama „Opisów dodatków artystycznych” zamieścili „Spis dodatków arty-
stycznych”, opatrując rzecz całą przypisem: „W składach Drukarni W.L. Anczyca i Ski prócz 
tekstu zachowały się nakłady reprodukcji wielu dodatków artystycznych, przeznaczonych do 
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Mimo że Przesmycki wykonał na potrzeby norwidowskiej edycji reprodukcję 
interesującej nas kompozycji, w rękopiśmiennym archiwum Miriama, mieszczą-
cym setki opisów plastycznych norwidianów, nie odnajdziemy żadnej wzmianki 
na temat tej pracy. Pozostaje zatem analiza wizualnej warstwy rysunku, wykona-
nego piórem i tuszem, swobodnie kreślonego zamaszystą linią, w dolnej partii 
oznaczonego sygnaturą i datą: „C. Norwid 76” (data mało czytelna, A. Melbe-
chowska-Luty odczytuje ją jako 753). Temat przedstawienia jawi się niczym 
zagadka. Spójrzmy: oto po prawej stronie, pod pozostałościami dachu walącej 
się chaty z wysokim kominem siedzi spowita w płaszcz postać pochylona nad 
drugą, leżącą na posłaniu, postacią. Z lewej zlatuje ku nim tłum anielskich posta-
ci w zwiewnych szatach, ujętych w różnych pozach, zaglądających do wnętrza 
chaty. Gdy w 2004 r. rysunek zreprodukowano we francuskim wydaniu Vade- 
-mecum, chcąc zapewne nieco rozjaśnić mało czytelną ikonografię, opatrzono go 
tytułem Aniołowie śmierci (Les Anges de la mort), korespondującym z panują-
cym w scenie nastrojem rozpadu, obumierania czy wręcz śmierci4. Nieco wcze-
śniej próbę rozpoznania tematu przedstawienia podjęła w swej monografii Alek-
sandra Melbechowska-Luty, włączająca rysunek w wątek faustowski, reprezen-
towany w spuściźnie Norwida kilkoma realizacjami plastycznymi. Autorka 
Sztukmistrza pisała: 

 
I jeszcze jedna kompozycja, która, jak sądzimy, wiąże się z dziełem Goethego. Jest to 

przypuszczalnie scena złożenia Fausta do grobu, w miejscu, o którym mówią lemury: 
Któż taką lichą sklecił chatkę, 
Kilofem i łopatą? 
[…] 
Jak już przywdziałeś zgrzebną szatkę, 
I tak ci tu za bogato

5
. 

Norwid przedstawił na swym rysunku „romantyczną” ruinę ubogiego domostwa […];  
z góry spływają chóry anielskie, które ocalą i uniosą duszę Fausta do nieba, a wśród nich 
kłębią się jakieś demoniczne zjawy – szatany? lemury? […]

6
. 

 
                                                          

tomu F i dalszych tomów Pism Zebranych Norwida. 29 z nich zamieszczamy w tomie niniej-
szym. Niestety dokonanie szczegółowego ich opisu (z wiadomościami o proweniencji, techni-
ce itd.) w dzisiejszych warunkach jest niemożliwe. Poprzestajemy z konieczności na spisie 
ogólnikowym”. (C. NORWID, Pisma zebrane, t. F, Warszawa 1911 [recte 1946], s. I).  

3
 A. MELBECHOWSKA-LUTY, Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana 

Norwida, Warszawa 2001, s. 229. 
4
 C. NORWID, Vade-mecum, tłum. Ch. Jeżewski, Montricher 2004, s. 220. 

5
 J.W. GOETHE, Faust. Tragedia, przeł., posłowiem opatrzył A. Pomorski, Warszawa 

1999, s. 488. 
6
 A. MELBECHOWSKA-LUTY, Sztukmistrz, s. 229. 
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Interpretacja Melbechowskiej-Luty budzi niemałe wątpliwości. Przede wszyst-
kim, nie została poparta merytoryczną argumentacją, stąd zapewne nuta niepew-
ności pobrzmiewająca w cytowanym ustępie. Co więcej, pewne elementy przed-
stawienia zostały błędnie rozpoznane: na rysunku widoczne jest posłanie (łóżko), 
z umieszczonym u wezgłowia krzyżem, nie zaś grób; z kolei w gromadzie Nor-
widowych aniołów o smukłych sylwetkach i subtelnych, choć umownie zazna-
czonych rysach twarzy, nie sposób doszukać się wspomnianych przez uczoną 
demonicznych zjaw.  

Rodzi się zatem pytanie, czy możliwa jest identyfikacja tematu wykreślonej 
przez Norwida enigmatycznej sceny, czy też pozostaje poprzestać na stwierdze-
niu, iż mamy tutaj do czynienia z niejasną, trudną do rozpoznania treścią przed-
stawienia? Warto mieć na uwadze, że w sferze sztuk plastycznych – w odróżnie-
niu od literatury – sytuacja taka nie należy do rzadkości, a historia sztuki obfituje 
w ciągi rozbieżnych, a nawet nierzadko przeciwstawnych interpretacji już na 
poziomie rozpoznania tematów dzieł. Nie roszcząc sobie pretensji do rozstrzy-
gnięcia powyższej wątpliwości, chciałabym wskazać na pewien obraz, który 
może – jak sądzę – posłużyć jako interesujący kontekst dla Sceny symbolicznej, 
wskazując zarazem na pewien trop interpretacyjny.  

Mowa o powstałym w 1865 r. dziele Stracone gniazda pędzla Józefa Szer-
mentowskiego, przedstawiającym opustoszały, posępny widok kieleckiej wsi. 
Płótno, znajdujące się od 1950 r. w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
reprezentuje patriotyczny nurt twórczości autora Widoku rynku w Szydłowcu7,  
a zarazem wpisuje się zdecydowanie w zasadniczy profil artystyczny twórcy 
uznawanego za jednego z wybitniejszych polskich pejzażystów. Mimo że niemal 
cały dojrzały okres swojej twórczości malarz spędził na emigracji, pozostawił  
w swojej spuściźnie nader liczne widoki ziem ojczystych, czego przykładem 
interesujący nas obraz. Jednym z centralnych elementów obrazowych dzieła jest 
spalona wiejska chata z wysokim kominem, składająca się wraz ze strzaskanym 
przydrożnym krzyżem i ruiną szlacheckiego dworu na wielowymiarowy obraz 
klęski narodu polskiego po upadku powstania styczniowego. Podobną ruinę,  
z górującym nad rachityczną, rozpadającą się chatą kominem, uczynił miejscem 
akcji swego rysunku Norwid, przy czym analogie do dzieła młodszego kolegi 
wydają się z kilku przynajmniej względów nieprzypadkowe. Omówienie pro-
blematyki związków międzyobrazowych, dostrzeżonych pomiędzy wskazanymi 

                                                           
7
 Olej, płótno, wym. 42 x 53,5 cm. Zob. Malarstwo polskie 1766-1945. Katalog zbiorów 

Muzeum Narodowego w Poznaniu, t. VIII, oprac. D. Suchocka, Muzeum Narodowe w Pozna-
niu, Poznań 2005, s. 232, poz. kat. 1370, tabl. 76. 
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dziełami, poprzedzi garść informacji na temat przebiegu artystycznej twórczości 
Szermentowskiego8.  

Urodzony w 1833 r. w Bodzentynie Józef Szermentowski już w wieku chło-
pięcym dostał się pod opiekę Tomasza Zielińskiego, mecenasa i kolekcjonera, 
który, dostrzegając jego talenty artystyczne, umożliwił młodzieńcowi naukę  
u Franciszka Kostrzewskiego, przebywającego wówczas w jego kieleckiej posia-
dłości9. W domu Zielińskiego Szermentowski zyskał solidne podstawy arty-
stycznego wykształcenia, ponadto mógł studiować bogatą, liczącą ponad 400 
płócien kolekcję malarstwa europejskiego (XV-XIX w.) i polskiego oraz nawią-
zać pierwsze kontakty z niemałym gronem warszawskich artystów, którzy chęt-
nie odwiedzali siedzibę kolekcjonera. Kolejnym etapem edukacji była nauka  
w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Marcina Zaleskiego i Ksawerego Ka-
niewskiego oraz związki ze środowiskiem warszawskiej cyganerii artystycznej. 
Dzięki znajomości z Wojciechem Gersonem oraz Juliuszem Kossakiem, z któ-
rym przez pewien czas dzielił pracownię, Szermentowski stał się członkiem tzw. 
grupy Marcina Olszyńskiego, skupiającej młodych artystów, którym przyświeca-
ła idea odnowy malarstwa polskiego10. Łączyło ich zainteresowanie pejzażem  
i malarstwem rodzajowym, uwzględniającym lokalny koloryt oraz charaktery-
styczne cechy rodzimego krajobrazu, studiowanego podczas wspólnych pieszych 
wędrówek, w trakcie których malarze wypełniali swe teki licznymi szkicami  
z natury. W 1858 r. Józef Szermentowski był współorganizatorem i uczestnikiem 
pierwszej Krajowej Wystawy Sztuk Pięknych w Warszawie, brał także udział  
w jej kolejnych edycjach. W początkowym okresie swojej twórczości pod wpły-
wem popularnej wówczas idei „starożytnictwa” chętnie malował pejzaże archi-
tektoniczne, widoki miast oraz budowli, dopełniane sztafażem: Widok Sando-
mierza od strony Wisły (1855), Ratusz w Sandomierzu (1855), Chęciny (1857). 
Wkrótce zaczął w coraz większym zakresie eksplorować pejzaż wiejski, sytu-
                                                           

8
 Zestawienie aktualnej bibliografii przedmiotu przynosi poświęcone artyście hasło autor-

stwa Z. Lewickiej-Depty, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLVIII/2 (2012), s. 269-272. Na 
szczególną uwagę zasługuje wiele opracowań autorstwa I. Jakimowicz, m.in.: Józef Szermen-
towski, Wrocław 1950, (w cyklu „Malarze polscy”, z. 13); TAŻ, Twórczość Józefa Szermentow-
skiego. Ze studiów nad początkiem realizmu w polskim malarstwie pejzażowym, „Biuletyn 
Historii Sztuki” 1951, nr 1, s. 5-54. Z nowszych opracowań wypada wymienić publikacje:  
E. MICKE-BRONIAREK: Mistrzowie pejzażu XIX wieku, Wrocław 2001; TAŻ, Malarstwo pol-
skie: realizm, naturalizm, Warszawa 2005. 

9
 I. JAKIMOWICZ , Twórczość Józefa Szermentowskiego w kręgu mecenatu Tomasza Zie-

lińskiego, „Biuletyn Historii Sztuki” 1971, nr 1, s. 96-99; TAŻ, Tomasz Zieliński: kolekcjoner  
i mecenas, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 111-113.  

10
 Zob. Warszawska „cyganeria” malarska. Grupa Marcina Olszyńskiego, oprac. S. Ko-

zakiewicz, A. Ryszkiewicz, Wrocław 1955. 
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owany z reguły w pagórkowatej okolicy, z motywem przydrożnego krzyża, ko-
ściółka w gęstwinie drzew, wiejskiej chaty: Krajobraz letni (akwarela, 1853), 
Widok wsi kieleckiej (1855), Krajobraz kielecki (akwarela, ok. 1856). W 1860 r. 
artysta otrzymał pięcioletnie stypendium rządowe na tzw. podróż studyjną i wy-
jechał do Paryża. Za granicą kontynuował obraną przez siebie linię rozwoju ma-
larstwa, podejmując współpracę z pejzażystami z kręgu szkoły barbizońskiej,  
z którymi odbywał plenery w okolicach Fontainebleau. Dwukrotnie, w 1866  
i 1868 r., przyjeżdżał do kraju, odwiedzając Kielce, rodzinny Bodzentyn, a także 
Warszawę, Kraków, Pieniny. W dojrzałym okresie twórczości Szermentowskie-
go to właśnie zabarwiony uczuciowym tonem ojczysty pejzaż pozostawał naj-
ważniejszym, najbardziej zróżnicowanym tematycznie nurtem jego malarstwa: 
Pejzaż z rzeką (1862), Studium wioski polskiej (1866-68), Dunajec w Pieninach 
(1868), Droga do wsi (1872), dominując nad wyobrażeniami francuskiej prowin-
cji, rozłożystych dębów i równinnych łąk okolicy Fontainebleau, składających 
się na drugą gałąź jego artystycznej spuścizny: Jezioro w lesie (1868), Pejzaż  
z krowami (1869), Bydło na pastwisku (1876). Komponując rodzime widoki, 
malarz wykorzystywał zarówno własne studia krajobrazowe, wykonane podczas 
podróży do kraju, jak i fotografie, o których nadsyłanie prosił w listach przyja-
ciół11. Nie zapominajmy także o stale powracającym na płótnach malarza wątku 
rodzajowym: Przed kościołem (1865-1868), W parku (1873), Biednemu zawsze 
wiatr w oczy (1876). 

Wprawdzie Stracone gniazda powstały jeszcze przed wyjazdami Szermen-
towskiego w ojczyste strony, to jednak charakterystyka kieleckiego krajobrazu 
na tym niewielkim płótnie jest świeża i nie razi konwencjonalnym ujęciem. Ob-
raz ukazuje w niezbyt rozległym kadrze lekko pofałdowany wiejski pejzaż  
z biegnącą ukosem, a następnie skręcającą w głąb, piaszczystą drogą. Dziejowy 
dramat został przez malarza zobrazowany za pośrednictwem trzech motywów 
rozmieszczonych na kolejnych planach przedstawienia, symbolizujących ogól-
nonarodowy charakter powstania styczniowego. Na wprost widza widnieje strza-
skany przydrożny krzyż, którego rozrzucone belki przecinają drogę. Nieco  
w głębi, prawą stronę kompozycji wypełniają dopalające się zgliszcza wiejskiego 
obejścia, natomiast dalszy plan znaczą szczątki szlacheckiego dworu. Jak pod-
kreśla monografistka artysty, Irena Jakimowicz:  

 
Układ kompozycyjny jest […] typowy dla krajobrazów polskich Szermentowskiego, 

zwłaszcza z wcześniejszego okresu twórczości, zestawienie jednak motywów o tak drama-
tycznym charakterze zupełnie wyjątkowe u malarza lubującego się w pogodnych sielskich 
widokach. Występuje tu też rzadko przez niego odtwarzana pora roku – późna jesień, która 

                                                           
11

 E. MICKE-BRONIAREK, Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm, Warszawa 2005, s. 19. 
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już prawie nie pozostawiła liści na drzewach, jak i pora dnia – wczesna godzina poranna, 
kiedy nieśmiały blask przedświtu konkuruje z blednącym światłem nikłego księżyca. Wyjąt-
kowy również dla Szermentowskiego, lubiącego barwy letniego, zalanego słońcem dnia, jest 
koloryt obrazu utrzymany w tonach granatowo-szarych, przechodzących na pierwszym planie 
w oliwkowo-szare, rozjaśniony jedynie biało-fioletowym blaskiem świtu i ożywiony tak 
chętnie przez malarza używanym drobnym czerwonym akcentem – kilku płomykami dogasa-
jących zgliszczy

12
.  

 
Pejzaż jest opustoszały, nie dostrzeżemy w nim sylwetek ludzi czy zwierząt, 

tylko w oddali kilka ptaków rysuje się na tle jaśniejącego od wschodu nieba. 
Artysta daje wyraz swym uczuciom i myślom, związanym z kolejnym tragicz-
nym zakrętem polskich dziejów, poprzez użycie prostych środków malarskiego 
obrazowania. Wyciszona tonacja barwna, późnojesienna aura, ograniczenie 
przedstawienia do kilku zasadniczych elementów, dojmująca cisza wyłaniające-
go się z półmroku pejzażu budują nastrój na pograniczu rozpaczy i bezsilnej 
rezygnacji, a języki dogasającego ognia nie pozwalają zapomnieć grozy ostat-
nich chwil przed ostateczną klęską. Wypada odnotować, że upadek powstańcze-
go zrywu miał nadto dla malarza szczególnie bolesny, osobisty wymiar. Jego 
młodszy brat Kazimierz, studiujący od 1860 r. w warszawskiej Szkole Sztuk 
Pięknych, zaangażował się w poprzedzającą narodowy zryw działalność patrio-
tyczną, później zaś brał udział w walkach powstańczych, w czasie których został 
uwięziony i w 1865 r. skazany na zesłanie na Sybir. Wydarzenia te nie stanowi-
ły, być może, bezpośredniego impulsu, gdyż poznański obraz ukończony został 
nie później, niż na początku 1865 r., bowiem wiosną trafił na wystawę w Towa-
rzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Tego samego roku Szermen-
towski wysłał na ekspozycję w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięk-
nych inny obraz: Poranek po burzy (v. Po burzy), który – jak sugeruje Jakimo-
wicz – był idealizowanym wariantem interesującej nas kompozycji. Z kolei na 
łamach „Kłosów” opublikowano w tym czasie drzeworytniczą kopię obrazu 
Strącone gniazdko (1865), w którym powyższy temat został przez malarza ujęty 
w ramy alegorii w postaci strąconego z drzewa gniazda z rozsypanymi jajkami, 
nad którym ulatuje spłoszona para ptaków. Pomysł ten wykorzystał następnie  
w kilku kolejnych – obecnie nieznanych – realizacjach13. Stracone gniazda  
z poznańskiego muzeum zainicjowały patriotyczny – powstały bezpośrednio pod 
wrażeniem ostatniej narodowej klęski – wątek w twórczości Józefa Szermentow-

                                                           
12

 J. JAKIMOWICZ , „Stracone gniazda” Józefa Szermentowskiego, „Studia Muzealne” 
1(1953), s. 44. 

13
 Warianty tematu prześledziła I. Jakimowicz („Stracone gniazda” Józefa Szermentow-

skiego, s. 46-47). 
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skiego. Jak można sądzić z zachowanych opisów pozostałych kompozycji, skła-
dających się na „cykl” straconych gniazd, ujętych czy to w pejzażowej, czy ści-
śle alegorycznej konwencji, ów pierwszy obraz stanowił bodaj najbardziej inte-
resującą i najwartościowszą, także pod względem wartości sensu stricte arty-
stycznych, pozycję. Dla porządku odnotujmy, że temat upadku powstania stycz-
niowego w malarskiej spuściźnie artysty nie ograniczał się do omówionego wąt-
ku. Na uwagę zasługują szczególnie takie obrazy, jak: Wspomnienie 63 r. (1866), 
Stary żołnierz i dziecko w parku (v. Pasowanie na rycerza przez dziadunia, 
1869) oraz odnaleziony przed kilku laty i zakupiony do zbiorów Muzeum Histo-
rii Kielc niezwykle interesujący portret Rodzina artysty (1875, znany wcześniej 
jako: Lekcja geografii lub Wdowa), który można potraktować jako swoisty te-
stament malarza14. 

Pora wrócić do Norwida i postawić pytanie: czy istnieją bliższe przesłanki, 
pozwalające łączyć rysunek zwany Sceną symboliczną z powstałym dekadę 
wcześniej płótnem Szermentowskiego? Trudno stwierdzić, czy poeta mógł oglą-
dać Stracone gniazda, które wszak jeszcze w 1868 r. wystawiane były w Krako-
wie15. Nie ulega natomiast wątpliwości, że na początku lat siedemdziesiątych 
utrzymywał z twórcą dzieła w miarę regularne kontakty, o czym świadczy drob-
na wzmianka w liście Szermentowskiego do Wojciecha Gersona z roku 1871,  
w której nadawca „poleca Norwida, który bywa u niego”, stanowiąca jedyny ślad 
ich ówczesnych spotkań16. Dopiero po kilku latach – tym razem od Norwida – 
ponownie usłyszymy o tej znajomości. Niestety, były to już ostatnie chwile życia 
zmagającego się z gruźlicą młodszego kolegi. Poeta mocno zaangażował się 
wówczas w akcję pomocy Szermentowskiemu, jaką zorganizowali wiosną  
1876 r. paryscy znajomi malarza z kręgów artystycznych. Urządzono loterię, na 
którą ofiarowało swe prace (obrazy, akwarele, rysunki) 34 malarzy polskich oraz 
zagranicznych (francuskich, rosyjskich) i która przyniosła w rezultacie blisko 5 
tys. franków zysku17. Jeszcze przed finalizacją przedsięwzięcia Norwid wraz  

                                                           
14

 Por. „Spotkania z Zabytkami” 2007, nr 2, s. 32 (notatka redakcji dołączona do artykułu 
E. Jeżewskiej Malarstwo Józefa Szermentowskiego). 

15
 M. BAŁUCKI , Wystawa Sztuk Pięknych w Krakowie, „Tygodnik Ilustrowany” 1(1868),  

s. 296. 
16

 Chodzi o zaginiony list z 27 sierpnia, wzmiankowany w opracowaniu: Materiały doty-
czące życia i twórczości Wojciecha Gersona, oprac. A. Vetulani, A. Ryszkiewicz, Wrocław 
1951, s. 57. Por. Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA, przy współudziale M. PLUTY, Kalendarz 
życia i twórczości Cypriana Norwida, t. II: 1861-1883, Poznań 2007, s. 500. 

17
 Program loterii zachowany w archiwum Norwida przedrukował J.W. Gomulicki:  

C. NORWID, Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, t. I-XI, Warszawa 1971-1976; t. X,  
230 (dalej cyt. PWsz – liczba rzymska oznacza numer tomu, arabska – numer strony). 
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z innymi członkami komitetu organizacyjnego: Aleksandrem Wojciechem Cet-
nerem (w którego pracowni odbyła się loteria), Cyprianem Godebskim oraz Pan-
taleonem Szyndlerem odwiedzili artystę ofiarując mu 500 franków (nb. poży-
czonych), „dlatego że nie można było czekać na rezultaty naszych zajęć – cza-
sem albowiem tym sposobem ofiaruje się za późno – albo trumnę! Jak u Chiń-
czyków jest zwyczaj”18. Wyrażone w jednym z listów Norwida obawy okazały 
się niestety uzasadnione – Szermentowski zmarł 6 września nie doczekawszy 
rozliczenia dochodów loterii, wobec czego uzyskane fundusze ofiarowano rodzi-
nie zmarłego (wdowie z dwójką dzieci)19.  

Temat loterii wielokrotnie powracał na karty ówczesnej korespondencji auto-
ra Promethidiona. Jeszcze w 1880 r. z pewną dozą ironii Norwid przypominał 
Władysławowi Zamojskiemu o zakupie dwóch biletów po 10 franków, po czym 
dodawał: „Co zaiste, że okazuje, iż przy wysokich i właściwszych, a zapewne 
mnogich, Jego zajęciach Książę raczy nie oddalać się od udziału pokornych 
człowieczych mozołów i względów”. (PWsz X, 149).  

Pod bezpośrednim wrażeniem jednej z ostatnich wizyt u malarza: „byłem tam 
(wedle zdania lekarzy) przy umierającym – uściskałem go w łożu – podobno 
zgaśnie”, pisał Norwid do Jana Szwańskiego, któremu zdawał również relację  
z przygotowań do loterii, te oto słowa:  

 
Szermentowski był ku temu zrodzony, aby nie żenił się, ale siedział w H y è r e s,  P a u, 

N i c e, patrzył na palmy, grzał się na słońcu i malował. Jeżeli społeczeństwo polskie jest 
Matką, Siostrą, a nie jędzą piekielną, płaczącą nad umierającymi, gdy umierają, i odmawiają-
cą im kruszyny życia i chleba, i uznania, nim umarli. 

Jeśli to są ludzie, a nie k a m i e n n i  g ł u p c y  i trzebieńcy w o dą  ś w i ę c o ną  p o -
m a z a n i, to tak być powinno. Pan Szermentowski powinien jeszcze dziesiątek lat żyć, sie-
dzieć na południu i malować dla chwały Ojczyzny

20
.  

 
Nie po raz pierwszy wybrzmiewa w słowach poety ostra krytyka polskiego 

społeczeństwa, które nie dojrzało do właściwej oceny dokonań artystów i innych 
wybitnych postaci, nie poczuwając się wobec nich do żadnych zobowiązań. 
Norwid stale upominał się o godziwe warunki życia i pracy dla twórców, tym 
bardziej że uznawał Polaków za naród w którym „każdy-czyn za wcześnie 
wschodzi, / Ale – książka-każda… za późno!”21. 

                                                           
18

 List C. Norwida do J. Szwańskiego z kwietnia (?) 1876. PWsz X, 72. 
19

 PWsz X, 232, 277. 
20

 PWsz X, 78. 
21

 Do spółczesnych (Oda), PWsz II, 182. 
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Czy Norwid cenił twórczość młodszego kolegi? W styczniu 1876 r. pisał do 
Bronisława Zaleskiego: „Co sprzedawa p. Szermentowski? – nie wiem, a myślę, 
że nie k o m p o z y c j e, z tej przyczyny iż, mimo wielkiego talentu i niepospo-
litych wdzięków pęzla tego artysty, jest on jak ogromna większość polskich  
(i niepolskich) artystów poniekąd, to jest: że nawet n a j m n i e j s z e g o 
o ż a d n e j  t e n d e n c j i  S z t u k i  w y o b r aż e n i a  n i e  m a”22.  Ten suro-
wy, jak by się mogło wydawać sąd (pamiętajmy, że w podobny sposób wypo-
wiadał się choćby na temat Matejki) wynika wprost z wyznawanej przez twórcę 
Promethidiona teorii sztuki23. Otóż prawdziwy artyzm wymaga wedle Norwida 
ścisłej współzależności wartości malarskich oraz wartości duchowych (moralnej 
wymowy dzieła). „Artystów poznajemy po i d e a l e , a mierzymy ich po wysoko-
ści i d e a ł u ” – pisał niegdyś do Stanisława Potockiego. „Arcymistrzów, jak 
Rafael, poznajemy po tym – kontynuował – że oni są zupełnie tak wielcy  ar ty-
śc i   jak  m a l a r z e – tak wielcy  a r t yś c i   jak  r z eź b i a r z e”24. Nie dziwi 
wobec tego fakt, że uprawiane przez Szermentowskiego malarstwo pejzażowe – 
pozbawione niosącej treść anegdoty – znajdowało się poza główną orbitą zainte-
resowań Norwida, mimo że doceniał on talent młodszego kolegi oraz walory 
malarskie jego dzieł. Poglądy te znajdowały bezpośredni oddźwięk w praktyce 
artystycznej twórcy Solo, w której „rzecz ludzka” stanowiła najważniejszy,  
centralny temat, realizowany w setkach wariantów i odmian. Znamienne, że  
w 1871 r., rozsyłając przyjaciołom ofertę artystyczną, w której polecał swe usłu-
gi jako akwaforcista, Norwid wyraźnie zastrzegał: „Nie robię wcale pejzażu”25. 

Autor Promethidiona zapewne dosyć dobrze poznał malarski dorobek Szer-
mentowskiego, bywał przecież w jego paryskiej pracowni, a przy tym darzył 
artystę wyraźną sympatią. Nawet jeśli obraz Stracone gniazda nie znajdował się 
w owym czasie w rękach twórcy i jeśli Norwid nie mógł go oglądać, to trudno 
przypuszczać, by autor płótna nie dzielił się ze starszym kolegą przemyśleniami 
na temat tak ważnego w jego dotychczasowej twórczości dzieła. Łudzące podo-
bieństwo wizualne norwidowskiego motywu zrujnowanej chaty do „straconego 
gniazda” Szermentowskiego pozwala jednak sądzić, że twórca Solo musiał się 
zapoznać jeśli nie z ostatecznym dziełem, to ze szkicami przygotowawczymi do 
płótna Szermentowskiego. Bez wątpienia, na tle dorobku pochodzącego z kielec-
czyzny artysty Stracone gniazda zajmują pozycję wyjątkową, wykraczając poza 

                                                           
22

 PWsz X, 70. 
23

 E. SZERMENTOWSKI, Norwid o Józefie Szermentowskim, „Zeszyty Kieleckie” 1(1971), 
s. 72-76.

  

24
 List do Stanisława Potockiego z 1868, PWsz IX, 349. 

25
 List do Bronisława Zaleskiego z przełomu 1871/1872 , PWsz IX, 500. 
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konwencję oderwanego od wszelkiej anegdotyczności realistycznego pejzażu, 
który zdominował artystyczny profil jego malarskiej spuścizny. Z kolei Norwid  
z całą pewnością zwróciłby uwagę na temat obrazu – wprawdzie trudno byłoby 
uznać, iż kompozycja ta realizuje Norwidowską koncepcję dzieła sztuki, którego 
wartość mierzyć należy wysokością wcielonego w jego ramy ideału, tym nie-
mniej – patriotyczna wymowa dzieła mogła zyskać uznanie autora Sztuki dla 
Polaków. Wypada przynajmniej odnotować, iż w literaturze przedmiotu już 
przed laty zwracano uwagę na wzajemne oddziaływanie artystów. Wskazywano 
między innymi, że pod wpływem Norwida Józef Szermentowski pod koniec 
życia ulegał „mistyczno-religijnym impulsom”, co znalazło swój wyraz między 
innymi w płótnie Gwiazda zaranna z wizerunkiem Madonny z Dzieciątkiem 
tronującej w niebiosach nad pejzażem polskiej wsi26.  

Jak zatem, w kontekście powyższych uwag, można interpretować szkic Nor-
wida, określany jako Scena symboliczna, znany także pod tytułem Aniołowie 
śmierci, powstały – jak sądzę – z inspiracji Straconymi gniazdami Szermentow-
skiego? Chciałabym wskazać na trzy możliwości, żadnej z nich nie uznając za 
uprzywilejowaną. Wszak Norwidowska plastyka – czego interesujący nas rysu-
nek jest doskonałym przykładem – często stawia widza twarzą w twarz z zagad-
ką, której rozwikłanie nie jest łatwe, o ile w ogóle możliwe. W czasie, gdy twór-
czość Norwida była dopiero odkrywana, Waleria Marrène-Morzkowska pisała  
o plastycznej spuściźnie poety: 

 
w miarę postępu lat, ogarniającej go tęsknoty, a szczególniej wzrastającego mistycyzmu, 

rysunki jego stawały się tak niejasne, że niepodobna w nich odgadnąć właściwej myśli. […] 
Artysta ilustrował w ten sposób własne myśli i marzenia. Potrzeba by klucza, aby je zrozu-
mieć. […] Osoby, które miały wstęp do Norwida i zjednały sobie jego zaufanie, opowiadają, 
iż przy ustnych objaśnieniach, jakimi je uzupełniał, rysunki te miały głębokie znaczenie. Ale, 
ponieważ objaśnienia do nas nie doszły, musimy je uważać jako hieroglify, które prawdopo-
dobnie nigdy odczytane nie będą

27
.  

 
Czas powstania pracy, jeśli przyjmiemy, że jest to rok 1876, może sugerować 

związek tematu przedstawienia z biografią autora Straconych gniazd. Norwidow-
ski szkic byłby zatem usymbolicznionym obrazem ostatnich chwil malarza 
(Szermentowski zmarł 6 września 1876 r.), który dopełnia swego żywota w dra-
matycznej nędzy i w opuszczeniu (przypomnijmy cytowany uprzednio fragment 
listu Norwida do Jana Szwańskiego). W tłumie aniołów zlatujących ku rozpada-
jącemu się domostwu widziałabym jednak nie tyle zwiastunów śmierci, figurują-

                                                           
26

 E. SZERMENTOWSKI, Norwid o Józefie Szermentowskim, s. 74. 
27

 W. MARRÈNE-MORZKOWSKA, Symbolista sprzed pięćdziesięciu laty. Odczyt publiczny 
na dochód osad rolnych, „Wędrowiec” 1900, nr 16, s. 308. 
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cych w jednym z nadanych rysunkowi tytułów, ile raczej aniołów pocieszycieli 
w ostatniej godzinie (być może uosabiających krąg przyjaciół?). 

Druga propozycja interpretacyjna częściowo pokrywa się z poprzednią – mo-
żemy w szkicu ujrzeć wyobrażenie ostatnich chwil malarza, z tym, że zrujnowa-
na chata byłaby tutaj symbolem zniewolonej ojczyzny. W tej sytuacji indywidu-
alny los można potraktować jako egzemplifikację losów całego pokolenia. 
Wprawdzie szkic jest sumaryczny i nie rejestruje zbyt wielu szczegółów przed-
stawienia, to jednak warto przyjrzeć się leżącej w łóżku postaci, w której rozpo-
znać można sylwetkę dziecka, w charakterystycznej pozie z uniesionymi we śnie 
rękami28. Zbyt pokaźne – jak na dziecko – rozmiary nóg można wytłumaczyć 
błędami w uzyskaniu silnego skrótu perspektywicznego. Jest to, być może, sym-
boliczne wyobrażenie umiłowanego syna ojczyzny, któremu matka (Polska) nie 
jest w stanie zapewnić wystarczającego schronienia i opieki, nic – ponad swoją 
obecność i matczyne łzy wypełnione bólem i bezsilnością. 

Niewykluczone, że Norwidowski rysunek powstał jednak bez związku z bio-
grafią Szermentowskiego, z jego chorobą i przedwczesną śmiercią. Obrazować 
może ostatnie chwile człowieka, którego po pełnym trosk i cierpień życiu (które 
symbolizuje rozpadająca się chata) czeka śmierć, będąca w istocie wyzwoleniem 
z jarzma doczesności. Jak to trafnie ujął Stefan Sawicki – Norwid był szczegól-
nie bliski „autentycznej myśli chrześcijańskiej […], dla której śmierć jest najpeł-
niejszym momentem życia doczesnego, a równocześnie, bytowo, najbardziej 
bliskim wieczności”. W ujęciu poety – pisze dalej uczony – śmierć „przeprowa-
dza [człowieka] w inne, bardziej doskonałe istnienie, […] jest konsekwencją 
zmartwychwstania i wielką koniecznością chrześcijaństwa”29. Podążając tym tro-
pem Aniołowie spieszą zatem do umierającego z radosnym w istocie posłaniem, 
niosąc ukojenie i łaskę.  

 Ruina wiejskiego domostwa przywodzi na myśl inne plastyczne wyobrażenie 
zniewolonej ojczyzny pędzla Norwida, a mianowicie niewielki olejny obraz Ko-
ściół na Litwie dziś! z 1870 r., trafnie opisany przez. L. Dębickiego: „Kościółek 
zrabowany z powalonym i złamanym krzyżem, a przed nim zgliszcza plebanii. 
Pusto, ponuro wokoło, jakąś tragicznością przemawia natura. Oto obraz parafii 
litewskiej, który w myśli łatwo uzupełnić zgliszczami dworu, a nierzadko i całe-
go sioła”30. W ten mroczny pejzaż malarz wprowadził sylwetkę owcy z jagniąt-
kiem i kwiat białej lilii – symbole przełamujące tragizm realności. Skłonność do 
                                                           

28
 Por. akwarele Norwida: Enfant endormi (1859, Musée des Beaux Arts w Béziers) oraz 

Śpiące dziecko (1860, Biblioteka Narodowa). 
29

 S. SAWICKI , O „Śmierci” Cypriana Norwida, [w:] TENŻE, Norwida walka z formą, War-
szawa 1986, s. 90-91. 

30
 Z.L. DĘBICKI, Dwór i plebania, „Przegląd Lwowski” 1871, nr 15, s. 164. 
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nadawania przedstawianym scenom głębszych, alegorycznych bądź symbolicz-
nych znaczeń stale towarzyszyła działaniom Norwida-plastyka. Niezwykle rzad-
ko sięgał on natomiast po tematy odnoszące się wprost do aktualnych wydarzeń, 
stanowiące ich realistyczną reprezentację. Wśród nielicznych przykładów warto 
wskazać Mszę św. dla Polaków w Turcji z 1851 r. Rysunek wykonany na prośbę 
Władysława Zamoyskiego przedstawia Mszę św. polową dla internowanych 
Polaków z Legionu Polskiego w obozie w Widyniu, zainicjowaną przez Zamoj-
skiego w odpowiedzi na próby nakłonienia go przez Turków do przejścia na 
islam31. Praca, chwalona ponoć jeszcze przed ukończeniem przez Ary Scheffera, 
o czym zleceniodawca donosił poecie w liście z 1 lutego 1851 r., nie przedstawia 
większych wartości artystycznych, razi nieporadną kompozycją i pozbawionym 
naturalności modelunkiem postaci32. Norwid chętniej decydował się na ilustro-
wanie epizodów pozostających poza sferą oficjalnych wydarzeń, odnoszących 
się do prywatnego doświadczenia. Przykładem jest ofiarowany Teofilowi Lenar-
towiczowi szkic Chata na Sybirze, ukazujący zgromadzonych w ubogim wnę-
trzu, wokół samowara, towarzyszy północnej niedoli. Na rysunku został praw-
dopodobnie sportretowany Karol Baliński z Gustawem Zielińskim i Adolfem  
Januszkiewiczem33. Tę skromną kompozycję należy zarazem potraktować jako 
egzemplifikację losów całego pokolenia Polaków, uczestników XIX-wiecznych 
zrywów niepodległościowych. W ten sposób dochodziła do głosu wrażliwość 
twórcy, który także w swym dziele literackim najchętniej czerpał inspirację  
z drobnych, na pozór niewiele znaczących epizodów dziejowych, a nade wszyst-
ko bliska mu była perspektywa indywidualnego losu i osobistego doświadczenia.  

Wróćmy do Sceny symbolicznej – nie rozstrzygając w sposób ostateczny te-
matu przedstawienia, zamkniętego w enigmatycznej poetyckiej scenie, możemy 
stwierdzić, że jest to doskonały przykład znamiennej dla kameralnej spuścizny 
plastycznej Norwida dominacji wartości literackich nad walorami plastycznymi 
dzieła, ciśnienia sensów i znaczeń, których skromna warstwa rysunkowa nie jest 
w stanie w sposób pełny i adekwatny wyrazić. Dziś, zdecydowanie odrzucając 
zastosowane niegdyś jakże krzywdzące wobec Norwida miano „literata zabłąka-

                                                           
31

 Z. KRAJEWSKA, Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckie-
go, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1973, z. 11, s. 315-316; J. NOWAK, Władysław Zamojski.  
O sprawę polską w Europie (1848-1868), Poznań 2002, s. 122-124; zob. Z. TROJANOWICZOWA, 
Z. DAMBEK, przy współudziale J. CZARNOMORSKIEJ, Kalendarz życia i twórczości Cypriana 
Norwida, t. I: 1821-1860, Poznań 2007, 432. 

32
 Pwsz XI, 555 C. 

33
 Wszyscy trzej, zesłani na Sybir, poznali się i zaprzyjaźnili w Iszymiu, leżącym na tzw. 

Stepach Kirgiskich. 
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nego w rysownictwo”34, uznajemy specyfikę jego spuścizny plastycznej, a do-
strzegając jej braki i słabości, jesteśmy zarazem zdolni odkryć artystyczną siłę 
tkwiącą w niepozornych „karteczkach i złamkach”.    
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Fot. 1. C. Norwid, Scena symboliczna 

 

 

Fot. 2. J. Szermentowski, Stracone gniazdo 
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Fot. 3. Strącone gniazdo, drzeworyt wg obrazu J. Szermentowskiego 

 

 

Fot. 4. J. Szermentowski, Rodzina artysty 
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Fot. 5. J. Szermentowski, Gwiazda zaranna 

 

Fot. 6. C. Norwid, Kościół na Litwie dziś! 
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Fot. 7. C. Norwid, Msza św. dla Polaków w Turcji 

 

Fot. 8. C. Norwid, Chata na Sybirze  
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STRACONE GNIAZDO. [THE LOST NEST]  
NORWID – SZERMENTOWSKI 

S u m m a r y 
 
This article is an interpretative attempt of the forlorn drawing made by Norwid in the mid-

1770s, entitled Scena symboliczna [A symbolic scene] (also known as Aniołowie smierci [An-
gels of Death]). The drawing relates to a painting by Józef Szermentowski, entitled Stracone 
gniazda [The Lost Nests] (1865), which presented a gloomy vision of a village in the region of 
Kielce and which was an allegory of the defeat of the Polish nation after the collapse of the 
January Uprising. The comparative analysis of both depictions allows pinpointing the interde-
pendences between the two works, which shed more light on the meaning of Norwid’s highly 
enigmatic composition. The analysis also takes into account the personal relationship between 
the two artists, who came close in Szermentowski’s late days. The article pursues three poten-
tial interpretation paths, relying on the assumption that Norwid was inspired by the younger 
colleague’s work. Yet, none of the three is pinpointed as privileged so that, ultimately, the 
question of the topic of Norwid’s depiction remains open.  It is observed, at the same time, that 
Scena symboliczna is a regular example of Norwid’s scarce plastic legacy in that it favours 
literary values over plastic mastery. The work shows evident tensions of senses and meanings, 
which cannot be either satisfactorily or satisfyingly conveyed via the drawing techniques em-
ployed by Norwid. 
 
Słowa kluczowe: Cyprian Norwid; Józef Szermentowski; malarstwo polskie XIX w.; rysunek 
polski XIX w.; powstanie styczniowe. 
 
Key words: Cyprian Norwid; Józef Szermentowski; 19th-century Polish painting art;  
19th-century Polish drawing art; January Uprising. 
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BLADE KŁOSY NA ODŁOGU...  
– NIEZNANY WIERSZ NORWIDA 

 
 
Blade kłosy na odłogu  
Jak sieroty twarz,  
Pójdę powiem Panu Bogu,  
Że to zagon nasz!  
 
Deszczu prosząc nieustannie,  
Wyprosiłem grad, 
Pójdę powiem Maryj Pannie, 
Że już dosyć strat! 
 
Ludziom skarżyć się nie mogę 
Cudzych nie chcę rad, 
Każdy ma swój cel i drogę,  
Bóg ma cały świat. 
 
Więc tam pójdę ze łzą w oku  
I bez długich słów. 
Sierp zawieszę na obłoku 
Niby jasny nów! 
 
Skończył, alić czas się zmienia, 
A nim przeszedł próg, 
Złoty kłos go opromienia,  
Dzwonią sierpy sług. 
 
Nie sług sierpy, lecz aniołów,  
Ten ich zdradza śpiew.  
Wierz! A cudny wskrzeszę połów 
I rozbroję gniew!

1
 

                                                           
1
 Zaproponowana tu stroficzna kompozycja tekstu z uwagi na partyturową postać pierwo-

druku (czyli włączoną w układ zapisu nutowego): sześć strof w układzie zgłoskowym: 8, 5, 8, 5, 
stanowi interpretacyjną propozycję tekstologiczno-edytorską autorów artykułu. Postanowiono 
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Opublikowany wyżej nieznany dotąd wiersz Norwida pochodzi z wydanej 
przez Kazimierza Lubomirskiego partyturowej edycji dwu pieśni, opracowanych 
na głos i fortepian (s. 3-7). Tekst ten – na przełomie XIX i XX w. dość popular-
ny (o czym dalej) – funkcjonował, choć przecież wydany, jako anonimowy.  
W każdym razie, dziwnym i dość zaskakującym zbiegiem okoliczności, nie był 
aż dotąd kojarzony z twórcą Promethidiona. Interesujący nas dwunastostronico-
wy druk partyturowy (nuty wraz z tekstem) został opublikowany nakładem war-
szawskiego wydawnictwa R. Friedlein nazwisko Lubomirskiego, twórcy muzyki, 
widnieje tu ze zrozumiałych względów jako nazwisko głównego autora-kompo-
zytora2. Do niego także słusznie przypisywano w różnych zestawieniach, biblio-
grafiach, wykazach cały druk, pomijając zarazem autorów tekstów, ukrytych pod 
inicjałami: „C.K.N.” oraz „L.S.”. Oto układ graficzny i zapis karty tytułowej 
partytury Wspomnienia Ostendy: 

 
Wspomnienia Ostendy. 

SMUTNY ROLNIK 
i 

Barkarola „Na Morze” 
Poezye C.K.N.** i L.S.** 

z muzyką utworzoną 
i 

Pannie Taidzie Małachowskiej 
PRZYPISANĄ 

przez 
KAZIMIERZA LUBOMIRSKIEGO. 

 
Dzieło 14. / Warszawa nakładem R. Friedlein (dawniéj Fr. Spiess & C-o)  

 

                                                          

tu np. zrezygnować z charakterystycznych dla muzyki i zapisów nutowych powtórzeń, które 
łączą się z emisją dźwięku i prawidłami wynikającymi z tejże emisji, nie mają zaś swego uza-
sadnienia z punktu widzenia samego tekstu (jego wersologii oraz semantyki). Słowem: stano-
wią wyłącznie wartość naddaną, przynależną do warstwy dźwiękowej. 

2
 Autorom niniejszego artykułu udało się dotrzeć do wspomnianej publikacji w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Poznaniu: nazwisko autora Vade-mecum zostało szczęśliwie umieszczone 
przez nieznanego z nazwiska kustosza bibilioteki w katalogu komputerowym przy wspomnia-
nym wyżej druku nutowym. Nasze kwerendy na terenie Biblioteki Narodowej, Biblioteki 
Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
dały negatywny rezultat – przypuszczalnie w zbiorach ww. bibliotek nie ma interesującego nas 
druku, a jedyny jego znany egzemplarz znajduje się właśnie w zbiorach Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Poznaniu. 
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Zapis inicjałów na karcie tytułowej jest właściwie jedynym tropem norwi-
dowskim. Skąd zatem wiadomo, że faktycznie mamy do czynienia z tekstem 
Norwida? Czy nie są to zbyt wątłe przesłanki do tak radykalnie formułowanych 
wniosków i dystynkcji? Pytań związanych z genezą interesującej nas tu publika-
cji Lubomirskiego jest oczywiście znacznie więcej: chodzi przecież o ustalenie 
nie tylko okoliczności powstania i wydania poetyckiego tekstu twórcy Promethi-
diona, a zatem o podstawowe fakty oraz daty, ale przede wszystkim o zasadniczą 
kwestię: o autorstwo. Spróbujmy zatem przyjrzeć się całej sprawie dokładniej, 
zaczynając od księcia Kazimierza Lubomirskiego. 

1. KSIĄŻĘ KAZIMIERZ 

Postać Kazimierza Lubomirskiego, znanego i dobrze rozpoznawalnego  
w wieku XIX kompozytora, obecnie przysłania cień zapomnienia. Nie tylko 
zresztą w szerszym obiegu, ale nawet wśród współczesnych muzykologów twór-
ca popularnych pieśni na głos i fortepian staje się powoli białą kartą historii: 
dość powiedzieć, że zabrakło dla niego miejsca we współczesnej Encyklopedii 
Muzycznej PWM. Ta absencja mogłaby nawet być rozpatrywana w kategoriach 
małego skandalu edytorskiego, jednakże dla naszych rozważań stanowi ona 
przede wszystkim pośrednią odpowiedź na pytanie o brak obecności interesują-
cego nas tekstu Norwida w wykazach bibliografii podmiotowej oraz świadomo-
ści norwidologów i badaczy romantyzmu: oto kurz pokrywający partytury Lu-
bomirskiego przysłonił także wiersz Blade kłosy na odłogu...3  

Książę Kazimierz Lubomirski, syn Fryderyka oraz Franciszki z Załuskich, 
urodził się w Czerniejowcach na Pobereżu w roku 1813. Ojciec przyszłego kom-
pozytora, wicegubernator wołyński, zajmował się przez wiele lat rozbudową 
Równego, choć już o własny pałac nie umiał zadbać, budynek bowiem popadł  
w ruinę. Podobnie zresztą było z małżeństwem: aktywny filantrop i budowniczy- 

                                                           
3
 Nieobecność Kazimierza Lubomirskiego jako kompozytora, jako uznanego kameralisty 

we współczesnym życiu kulturalnym i muzycznym nie jest tak do końca bezwzględna i bezwa-
runkowa, czego świadectwem żywotność w przestrzeni medialnej jego najpopularniejszej 
pieśni: O gwiazdeczko, coś błyszczała... Dość powiedzieć, że w ostatnim czasie pojawiła się 
ona w znanym filmie fabularnym Chopin. Pragnienie miłości (2002) w reż. Jerzego Antczaka. 
„Gwiazdeczka” jest też nadal chętnie wykonywana w przestrzeniach muzykowania amator-
skiego lub pół-amatorskiego, choć warto odnotować także jej profesjonalne realizacje fonogra-
ficzne, np. Seweryna Krajewskiego, gitarzysty i wokalisty znanej i popularnej grupy Czerwone 
Gitary – ta wersja została opublikowana na albumie Seweryn Krajewski: Nagrania radiowe  
z lat 1977-1987 (Polskie Radio 2008, 2CD). 
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-amator, aktywny w życiu społecznym, dość miernie radził sobie na tym polu. 
Lubomirscy żyli właściwie w separacji: Fryderyk nie opuszczał Wołynia, pod-
czas gdy Franciszka przebywała głównie w Warszawie. Skandal był tylko kwe-
stią czasu, no i wybuchł, gdy matka 3-letniego Kazimierza (przebywającego pod 
opieką ojca) wdała się w romans: sprawa była głośna, ponieważ jej kochankiem 
został poeta Antoni Malczewski. W 1816 r. Franciszka odbyła z późniejszym 
twórcą Marii  słynną, romantyczną podróż po Europie: to wówczas Malczewski 
jako pierwszy Polak zdobył Mont Blanc. Z kolei zdobywając serce Franciszki 
poświęcił jej Portrait de la petit Ida. 

Podczas gdy Franciszka płynęła z nurtem swej romantycznej tour de 
l’Europe, mały Kazimierz stawiał w Równem swoje pierwsze muzyczne kroki. 
Początkowo kształcił się pod pilnym okiem kapelmistrza pałacowej orkiestry  
J. Schmidberga. Uczęszczał do szkoły w Klewaniu. Już jako absolwent liceum 
krzemienieckiego udał się Drezna, gdzie odbył studia muzyczne po kierunkiem 
Friedricha Dotzauera. Potem były podróże po Europie, które zaowocowały licz-
nymi znajomościami i przyjaźniami z muzykami, kompozytorami, pisarzami  
i malarzami, także członkostwem w wielu stowarzyszeniach chórów i orkiestr  
w Niemczech i we Francji. Ożenił się z Zenaidą z Hołyńskich, z którą dochował 
się dwojga dzieci: Stanisława (ur. w 1839 r.) oraz Marii (ur. w 1842 r.). Jako 
wzięty kompozytor-kameralista Kazimierz Lubomirski pełnił w Warszawie  
w latach 1852-1858 funkcję wiceprezesa Towarzystwa Wsparcia Podupadłych 
Artystów Muzyki. W tym czasie także prowadził w Warszawie muzyczny salon, 
a po śmierci Jerzego Elsnera (1854) stanął na czele komitetu mającego się zająć 
jego spuścizną. Przetłumaczył wówczas z języka niemieckiego diariusz słynnego 
nauczyciela Fryderyka Chopina z lat 1839-1848: Sumariusz moich utworów mu-
zycznych.4 Po roku 1860 Lubomirski osiadł na powrót w Równem, gdzie czę-
ściowo sparaliżowany, nie mogąc w pełni zajmować się komponowaniem i wy-
konywaniem muzyki, tłumaczył dzieła literatury obcej na język polski. Żywota 
dokonał we Lwowie, w święto Piotra i Pawła, w roku 1871. Wydany przez Al-
berta Sowińskiego w roku 1874 Słownik muzyków polskich, dawnych i nowocze-
snych odnotowuje taką oto charakterystykę twórczości Lubomirskiego (zresztą 
ujętą w formie wskazującej, że autor nie zdawał sobie sprawy, iż kompozytor od 
trzech lat już nie żył): 

 
[...] kompozytor znakomity na fortepian i do śpiewu. Pisze z gustem i z uczuciem. Utwory 
jego liczne wyszły w Niemczech, w Polsce, w Litwie i w innych miastach polskich. Celniej-
sze kompozycje do śpiewu są następujące: l’Etoile , air pour soprano; l’Automne, avec accom-

                                                           
4
 Fragmenty tego przekładu ukazały się w „Ruchu Muzycznym” w roku 1857, całość zaś 

opublikowano dopiero po stu latach (w 1957 r.). 



 _______________________  BLADE KŁOSY NA ODŁOGU… – NIEZNANY WIERSZ NORWIDA 
 

105 
 

pagnement de piano; Souvenirs d’Ostende, quatre morceaux; Pieśń z wieży. – Op. 15.  
Él Sospeto, Niepewność; Pochód kozacki, Seguidilla et Romance, la Partenza, dumka, mazu-
rek śpiewany w operze, Cyrulik Sewilski; piosnka: Dwie rany; le Myosotis, Marya, sonnet;  
la Consolazione, Nie płacz dziewczę

5
. 

 
Anonimowy autor artykułu Ród Lubomirskich w muzyce, opublikowanego 

pod koniec XIX w. na łamach warszawskiego „Echa Muzycznego, Teatralnego  
i Artystycznego”, dopełnia ten wizerunek, nie stroniąc przy tym od anegdoty: 

 
Jako kompozytor pozostawił dość znaczny liczebnie dorobek, ceniony podówczas przez świat 
muzyczny, czego dowodem jest fakt następujący. W świeżo utworzonym towarzystwie mu-
zycznym we Lwowie, na posiedzeniu publicznym w r. 1858 zamierzano powołać na człon-
ków honorowych muzyków zasłużonych sztuce krajowej. Wybór padł na Stanisława Mo-
niuszkę, Ignacego Dobrzyńskiego i Kazimierza ks. Lubomirskiego. W tak poważnym towa-
rzystwie powołany ks. Kazimierz wybór przyjął, a patent na tę godność został zatwierdzony 
przez Agenora hr. Gołuchowskiego, ówczesnego namiestnika Galicji

6
. 

 
Nie zabrakło też ważnych informacji dotyczących edycji partytur Lubomir-

skiego, w znacznym stopniu uzupełniających ustalenia Sowińskiego: 
 

[...] Pozostawił ks. Kazimierz 60 opusów swych utworów. Z tych Op. 10 Trois mazures wy-
szły w Dreznie u Mesera, op. 11 i 12 L’etoile, pieśń śpiewana przez panią Kirchberger ze 
Lwowa (1852) i L’Automne, obie wydane w Dreźnie. 

 

                                                           
5
 A. SOWIŃSKI, Słownik muzyków polskich, dawnych i nowoczesnych kompozytorów, wir-

tuozów, śpiewaków, instrumencistów, lutnistów, organistów, poetów lirycznych i miłośników 
sztuki muzycznej, zawierający krótki rys historii muzyki w Polsce, opisanie obrazów cudow-
nych i dawnych instrumentów, z muzyką i portretem autora, Paryż 1874, s. 237-239. Podobną 
charakterystykę podaje ówczesna Encyklopedia Powszechna, czyli tzw. Encyklopedia Orgel-
branda, zob. t. XVII, Warszawa 1864, s. 370. Wprawdzie współczesna nam Encyklopedia 
Muzyczna PWM – o czym była mowa – nie odnotowuje hasła „Kazimierz Lubomirski”, to 
trzeba przyznać, że niektóre współczesne kompendia nie popełniają tego błędu. Trzeba do nich 
zaliczyć Słownik muzyków polskich pod red. J. Chomińskiego, także wydany przez PWM (zob. 
tamże, t. I: A-Ł, Kraków 1964, s. 338-339). Warto zaznaczyć, że przy zamieszczonym tu krót-
kim biogramie i wykazie bibliograficznym odszukamy także zapis: Smutny rolnik i barkarola 
Na morze op. 14., oczywiście bez zaznaczenia Norwidowskiego śladu. Odnotujmy także – 
bardzo pomocny w opracowaniu tej części artykułu – artykuł hasłowy Tadeusza Przybylskiego 
(Lubomirski Kazimierz), publikowany na łamach Polskiego słownika biograficznego, t. XVIII: 
Lubomirski Aleksander – Machowski Walenty, red. E. Rostworowski, Wrocław 1973, s. 30. 

6
 [N.N.], Ród Lubomirskich w muzyce, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1899, 

nr 13, s. 146. 
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Dalej mowa o kilku innych wydaniach zagranicznych, jak Galop du Postillon, 
Mazoure, (partytura opublikowana w Petersburgu i w Hamburgu), przede 
wszystkim zaś o licznych edycjach warszawskich: ich obszerny wykaz („utwo-
rów wokalnych”) uwzględnia także interesującą nas partyturę: „Op. 14. Smutny 
rolnik i Barkarola »Na morze«”7. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej okolicznościom 
powstania tego dzieła muzycznej kameralistyki, w którym czynnie jako współau-
tor tekstu uczestniczył Norwid. 

2. INICJAŁY 

Karta tytułowa druku Wspomnień Ostendy wymienia kilka osób: oprócz kom-
pozytora Kazimierza Lubomirskiego oraz Taidy Małachowskiej, której utwory 
zostały poświęcone, pojawiają się, aczkolwiek wzmiankowani jedynie poprzez 
inicjały: C.K.N i L.S., autorzy tekstów obu pieśni, czyli Cyprian Kamil Norwid  
i Lucjan Siemieński. Warto sięgnąć do kilku źródeł, rzucających dodatkowe 
światło na okoliczności powstania utworów oraz kwestię autorstwa opracowa-
nych w formie muzycznej wierszy. 

16 sierpnia 1846 r. Jan Skrzynecki pisał do zmartwychwstańców: 
 

Jutro jadę do Ostendy, żona przybędzie tam 20 b.m. – są tam już Małachowska z córkami, 
Mańkowska, panna Turno, Linowscy, Trębicki jen. z żoną, państwo Mysłowscy z Galicji, 
Zieliński z Galicji […]. Będzie w O[stendzie] p. Norwid, sławny malarz, człowiek światły, 
religijny i niezmiernie dobry.

8
 

 
Istotnie, Norwid udał się w owym czasie do Ostendy, należącej do najmod-

niejszych kąpielisk północno-zachodniej Europy, gdzie zamierzał wzmocnić 
zdrowie i nadwątlone siły po dramatycznym epizodzie berlińskim. Co więcej, już 
wkrótce miał zamieszkać „w jednym domu z generałem S[Skrzyneckim], podzi-
wiając gościnność i dobroć tej familii”, o czym donosił Cezaremu Platerowi  
w liście z początku września, dołączonym do korespondencji hrabiny Małachow-
skiej (DWsz X, 99-100)9. Przytoczony powyżej fragment korespondencji infor-

                                                           
7
 Tamże, s. 147. 

8
 Z. SUDOLSKI, Cyprian Norwid w świetle listów Jana i Amelii Skrzyneckich, „Miesięcznik 

Literacki” 1968, nr 10, s. 122. 
9
 „Korzystam z sposobności, jaką nastręcza mi łaskawie p. hr. Mał[achowska]. Dziękuję 

za kilka słów, które w Brukseli mię doszły – byłem wtedy właśnie bardzo słaby, skutkiem 
czego do Ostende kazano mi się udać, i pławię się tu we wietrze, gdyż kąpieli nie mógłbym 
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muje nas między innymi, że żonie Ludwika Małachowskiego podczas wyjazdu 
do Ostendy towarzyszyły córki; mowa o Hortensji (ur. 1810) i Taidzie (ur. 
1820), jako że trzecia córka – Stefania w 1843 r. wyszła za mąż za Cezarego 
Platera i mieszkała wówczas w Londynie10. Na tej podstawie wnioskować zatem 
możemy, że późnym latem 1846 r. Norwid spotkał się w Ostendzie ze swą ró-
wieśniczką Taidą Małachowską, tą samą, której Kazimierz Lubomirski zadedy-
kował muzyczne Wspomnienia.  

Inny tekst, którego fragment cytujemy poniżej, poświadcza z kolei spotkanie 
w jednym gronie wczasowiczów, korzystających z uroków nadmorskiej okolicy, 
obu poetów: Norwida i Siemieńskiego. Otóż w anonimowej korespondencji, 
opublikowanej w styczniu 1847 r. na łamach „Przyjaciela Ludu” pt. Kąpiele  
w Ostendzie, opisującej ze swadą i sporą dozą humoru zwyczaje gości przybywa-
jących z całej Europy na wybrzeże Morza Północnego, czytamy: 

 
Układamy więc przejazdkę na morzu; mały jacht „Prince Royal” przyjmuje nasze towarzy-
stwo, złożone z kilkunastu osób. Zrazu idzie wesoło; nadymają się żagle; skaczemy z bałwa-
nu na bałwan; zdaje się, żeśmy ptacy lecący w ten przestwór. Wesoły i dowcipny hrabia G. 
ożywia rozmowę; N. siedzi na boku i rysuje oryginalne fizjonomie majtków; mnie proszą, 
żebym mój wiersz powiedział:  

„Chodź kochanko, chodź na morze! etc.” 
Ale darmo! Dowcipy coraz rzadsze, rozmowa coraz mniej ożywiona, mnie się wcale  

o rymach nie marzy… i oto nagle objawiają się symptomata choroby morskiej…
11

 
 
Autorki Kalendarza życia i twórczości Cypriana Norwida jedynie sugerują, 

że Siemieński mógł być autorem a Norwid jednym z bohaterów przytoczonego 
obrazka obyczajowego, aczkolwiek wszystko przemawia za tym, że ich do-
mniemania są jak najbardziej uzasadnione i należy pozbawić je nuty niepewno-
ści 12. Otóż, z całą pewnością to Lucjan Siemieński opisał kąpiele morskie  
w Ostendzie, o czym świadczy niezbicie wzmianka o jego własnym wierszu, 
rozpoczynającym się od słów „Chodź kochanko, chodź na morze”, opublikowa-
nym kolejno w 1838 i w 1844 r., do czego przyjdzie jeszcze powrócić. Skądinąd 
wiadomo, że w 1846 r. Siemieński został wydalony z Poznańskiego i wraz  

                                                          

wytrzymać. – Mieszkam w jednym domu z generałem S., podziwiając gościnność i dobroć tej 
familii. – Oto wszystkie o mnie wiadomości. – ” 

10
 Małachowscy mieli jeszcze jedną córkę Jadwigę (ur. 1828), zmarłą wkrótce po narodzi-

nach. 
11

 23 stycznia 1847, s. 27. 
12

 Z. TROJANOWICZOWA, Z. DAMBEK, przy współudziale J. CZARNOMORSKIEJ, Kalendarz 
życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I: 1821-1860, Poznań 2007, s. 233. 
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z rodziną osiedlił się w Brukseli13. Wspomniany w tekście N. to z kolei bez wąt-
pienia Norwid, którego zwyczaj szkicowania w czasie spotkań towarzyskich  
a vista podobizn otaczających go osób, znajomych, przyjaciół, bądź po prostu 
oryginalnych „fizjonomii”, był powszechnie znany i stale powraca we wspo-
mnieniach współczesnych.  

Szczęśliwie z okresu pobytu w Ostendzie zachowały się trzy szkicowniki 
Norwida ofiarowane córkom generała Skrzyneckiego (obecnie w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Krakowie), dające nam wgląd w niemałą liczbę ówcze-
snych rysunków twórcy Muzyka niepotrzebnego14. Większość pożółkłych już 
dzisiaj kart wypełniają najrozmaitsze postaci, popiersia i głowy: są wśród nich 
podobizny o zindywidualizowanych rysach i wyraźnych cechach portretowych, 
są stylizowane bądź idealizowane „typy” i „charaktery”, są również pobieżnie 
kreślone sylwetki, celnie podkreślające charakterystyczne cechy osób. Gdzie-
niegdzie tylko wśród wizerunków ludzi dostrzec można sylwetkę psa, kota czy 
krowy, kilku bohaterów dosiada grzbietu wierzchowca. Niektórym rysunkom 
towarzyszą podpisy, wśród których znajdziemy kilka własnoręcznych adnotacji 
Norwida, jak napis „OSTENDE”, towarzyszący młodemu rybakowi bądź majt-
kowi, idącemu z fajeczką w ustach wzdłuż morskiego brzegu (vide cytowana 
korespondencja Siemieńskiego) oraz „la bellezza e la dolcezza e il gatto bello 
piccolo”, stanowiący objaśnienie do szkicu siedzącego kota, podpisanego jako 
„Carino”. Niniejsze dociekania kierują jednak naszą uwagę głównie w stronę 
pozostałych adnotacji, wpisanych obcą ręką, a dotyczących identyfikacji portre-
towanych przez Norwida osób. Wpisy te, dodane już po latach, czego dowodzą 
zawarte w nich szczegóły biograficzne, zostały najpewniej wykonane przez oso-
bę należącą do najbliższego grona rodziny Skrzyneckich. Być może ich autorką 
była córka generała Zofia, w której rękach szkicowniki pozostawały przez długie 
lata, zanim w drugiej dekadzie XX w. trafiły do zbiorów krakowskiego kolek-
cjonera Adolfa Sternschussa. Lektura wpisów pozwala stwierdzić, że na karty 
wspomnianych szkicowników trafiły portrety wszystkich osób, których nazwiska 
figurują na tytułowej karcie partytury, a zatem zarówno Taidy Małachowskiej15  

                                                           
13

 E. KIŚLAK , Siemiątkowski Antoni – Sieniawski Emil Karol, [w:] Polski słownik biogra-
ficzny, t. XXXVII/1, z. 152, Warszawa–Kraków 1996, s. 26. 

14
 E. CHLEBOWSKA, Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, t. I: Prace w albumach 

1, Lublin 2014, s. 308-497, poz. 104/II – 185/IV (dalej cyt. Katalog I). 
15

 Szkic ołówkowy na karcie Szkicownika III, podpisany „T. z M. Rzewuska” (czyli Taida 
z Małachowskich Rzewuska; w 1850 r. Taida wyszła za mąż za Leona Rzewuskiego), zob. 
Katalog I, poz. 173/IV (s. 472-473). 
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i Lucjana Siemieńskiego16, którzy – jak już ustaliliśmy – mieli okazję spotkać się 
z Norwidem w czasie jego pobytu w Ostendzie, jak i księcia Kazimierza Lubo-
mirskiego17, który skomponował muzyczne Wspomnienia Ostendy. Drobne ślady 
ówczesnej znajomości poety z księciem Lubomirskim znajdują się również we 
wspomnianej już korespondencji generała Jana Skrzyneckiego, który w listach 
do Hieronima Kajsiewicza pisał z goryczą, iż powodem wyjazdu Norwida z Bel-
gii do Rzymu (24 stycznia 1847 r.), była namowa księcia Lubomirskiego: 

 
… nasi panowie zawołali go do Rzymu, aby mu dać komendy, aby malował obrazy, a zo-

stawili bez grosza; na podróż zadłużył się tutaj, czyż to nie największa ohyda dla tych krezu-
sów? Ks. Kazimierz Lubo[mirski] go powołał, a [Ksawery] Branicki miał mu dać polecenia. 
Raczyński także robił obietnice – otóż to panowie nasi

18
. 

 
Zestawione powyżej świadectwa i dokumenty pozwalają dodatkowo wzmoc-

nić przekonanie, iż autorami tekstów, które znalazły się w edycji Wspomnień 
Ostendy są: Norwid (pod inicjałami C.K.N.) oraz Lucjan Siemieński (pod inicja-
łami L.S.). Ponadto możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że po-
mysł Lubomirskiego skomponowania muzyki do dwu tekstów zaprzyjaźnionych 
z nim poetów oraz zadedykowanie całości związanej z tym gronem Taidzie Ma-
łachowskiej (wszyscy skupieni wokół generała Skrzyneckiego i jego salonu), 
powstał w Ostendzie późnym latem lub jesienią 1846 r.  

Datę publikacji partytury Kazimierza Lubomirskiego można określić na 
kwiecień 1851 (jako terminus ad quem). Na początku maja 1851 r. jego tytuł 
pojawia się bowiem w katalogach niemieckich pism muzycznych, np. odnotowu-
je go koloński „Rheinische Musik-Zeitung” w numerze z 3 maja 1851 r.19 oraz 
„Neue Berliner Musikzeitung” z 7 maja 185120.  
                                                           

16
 Szkic ołówkowy na karcie Szkicownika III, podpisany „Lucjan Siemieński”, zob. Kata-

log I, poz. 184/IV (s. 494-495). Tuż obok na karcie albumu widnieje autoportret Norwida, 
kreślącego na kartach szkicownika. Drugi portret Siemieńskiego, naszkicowany na odwrocie 
karty wizytowej, wklejony był do Szkicownika I również obok autoportretu Norwida (obecnie 
zaginiony, na karcie albumu pozostał jedynie podpis „Lucjan Siemieński”) – por. Katalog I, 
poz. 121/II (s. 350-351). 

17
 Szkic ołówkiem na karcie Szkicownika I, podpisany „Ks. Kaźmierz Lubomirski”, zob. 

Katalog I, poz. 106/II (s. 318-319). 
18

 List z 28 lipca 1847 r., cyt. za: Z. TROJANOWICZOWA, Z. DAMBEK, przy współudziale  
J. CZARNOMORSKIEJ, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, s. 244-245. W kolejnym 
liście do Kajsiewicza, pisanym dwa dni później, Skrzynecki powraca do tematu, dodając, że 
Norwid wyjechał z Brukseli zachęcony listem Lubomirskiego, za: tamże, s. 245. 

19
 „Rheinische Musik-Zeitung” 1(1850/1851), nr 44, s. 352 http://reader.digitale-sammlun 

gen.de/de/fs1/object/display/bsb10527495_00346.html; „Neue Berliner Musikzeitung” 1851, 
nr 19, s. 152 http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10527472_00155. 
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3. AUTOR – ANONIM 

Dotąd udało się określić genezę powstania oraz edycji partytury Kazimierza 
Lubomirskiego Wspomnienia Ostendy, z dwiema pieśniami na fortepian i głos do 
tekstów Norwida i Siemieńskiego. O ile w rozdziale poprzednim zidentyfikowa-
no personalia dwu poetów skrytych za inicjałami, o tyle nadal sprawą nieoczywi-
stą wydaje się kwestia autorstwa tekstów; w druku mamy przecież do czynienia  
z dwiema pieśniami. Na jakiej podstawie uznano zatem, że to właśnie Norwid 
napisał słowa do pieśni Smutny rolnik, przywołanej na początku? Czy nie należa-
łoby raczej rozpatrzyć możliwości podwójnego autorstwa tekstów – jako edytor-
skiego efektu romantycznej zabawy salonowej: historia zna przecież wypadki nie 
tylko fortepianowej gry na cztery ręce, ale również tworzenia dzieł literackich 
czy plastycznych, opartych na współpracy kilku osób. W rozstrzygnięciu tego 
dylematu atrybucyjnego w sukurs przychodzi twórczość Siemieńskiego. Okazuje 
się bowiem, że tekst pieśni Na morze, w nieco innej wersji i pod innym tytułem, 
a mianowicie: Żegluga, został opublikowany po raz pierwszy w roku 1838 na 
łamach „Prac Literackich”21, a następnie przedrukowany z pewnymi zmianami 
(głównie w ostatniej strofie) w autorskim tomie Poezje, wydanym w 1844 r. na-
kładem Księgarni J. K. Żupańskiego w Poznaniu. Natomiast jego incipit –  
o czym już była mowa – został przywołany w styczniu 1847 r. w relacji prasowej 
Kąpiele w Ostendzie. Pod tytułem Żegluga, z drobnymi zmianami interpunkcyj-
nymi, raczej natury retorycznej, a nie semantycznej, wiersz zamieszczono także 
w wydanym przez Brockhausa za życia poety tomie Poezje (Lipsk 1863) oraz 
przedrukowano w tej samej wersji, już po śmierci poety, w tomie X Dzieł Lucja-
na Siemieńskiego (Warszawa 1882). W obu edycjach przyjęto za podstawę wy-
danie poznańskie z 1844 r. Różnice tekstologiczne, i to dość istotne, możemy 
natomiast dostrzec między partyturową edycją tekstu Siemieńskiego a dopiero co 
przywołanymi jej wydaniami z lat 1844, 1863 i 1882 (zmiany nie tylko dotyczą 
                                                          

html Publikacja anonsów księgarskich w niemieckich pismach muzycznych pokazuje, że pieśń 
do słów Norwida znana była nie tylko na ziemiach polski. Natomiast katalogi firmy Friedlein, 
która wydała partyturę, znajdują się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, zob. Ver-
zeichniss der deutschen Leihbibliothek von R. Friedlein in Warschau (1849) i Nachtrag zum 
Verzeichniss der deutschen Leihbibliothek von R. Friedlein in Warschau (1851). Kustosz  
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, w której piszącym te słowa udało się odnaleźć eg-
zemplarz druku partytury, uznał, że został on wydany około 1855 r., przypuszczalnie kierując 
się sugerowanymi przez katalog Biblioteki Narodowej datacjami innych partytur kompozytora 
(większość przypisano do tej właśnie daty). 

20
 Uwagę na temat niemieckich pism muzycznych oraz daty publikacji partytury Lubomir-

skiego zwróciła nam Elżbieta Lijewska, za co serdecznie dziękujemy. 
21

 „Prace Literackie” (Wiedeń) 1(1838), s. 215-216. 
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fleksji czy leksyki, ale również strof dopisanych na potrzeby wydawnictwa  
Lubomirskiego). Dla naszych rozważań istotniejsza od kwestii edytorskich jest 
jednakże atrybucja pieśni Na morze, alias Żegluga: pozwala ona bowiem jedno-
znacznie uznać Norwida za autora tekstu pieśni Smutny rolnik. Dla porządku 
przytoczmy, zestawiając obok siebie, tekst wiersza Siemieńskiego z pierwszej 
edycji poznańskiej (jako Żegluga) oraz z partytury Lubomirskiego (jako Na  
morze): 

 
                 Żegluga 
Chodź kochanko, chodź na morze 
Wiatr nam w żagle dmie! 
Nowe gwiazdy, nowe zorze 
Będą witać cię! – 
Miniem porty i zatoki 
Kotwię rzucim na obłoki; 
Precz od lądu, precz! 
 
 
Kto ma duszę niewolniczą, 
Temu światem ląd; 
A nam stropy nieb graniczą, 
Królem wiatr i prąd. 
I bez świadków tu kochanie 
Tajemnicze, jak otchłanie; 
Precz od lądu, przecz! 
 
 
Nie raz siądzie na maszt mewa 
Wieści niosąc z ziem: 
Że tam burza łamie drzewa – 
Nie smucim się tém. 
Co nam ziemie, co nam burze! 
Nam tu gwiazdy lśnią w lazurze. 
               Precz od lądu, przecz!

22
 

             Na morze 
Chodź kochanko chodź na morze 
Wietrzyk w żagle dmie 
Nowe gwiazdy, nowe zorze 
Będą witać cię 
Miniem porty i zatoki 
Kotwię rzucim na obłoki 
Precz od lądu przecz 
Precz od lądu przecz! 
 
Kto ma duszę niewolnika 
Temu światem ląd 
A nam stropy nieb graniczą, 
Królem wiatr i prąd 
I bez świadków tu kochanie 
Tajemnicze, jak otchłanie; 
Precz od lądu, precz! 
Precz od lądu, precz! 
 
Na raz siądzie na maszt mewa 
Wieść przynosząc z ziem 
Że tam burza łamie drzewa, 
Nie smucim się tém. 
Co nam ziemie, co nam burze 
Nasza gwiazda lśni w lazurze 
Chodź na morze, chodź. 
Chodź na morze, chodź! 
 
Chodź na morze, bo tam nie ma 
Wrogów chciwych krwi, 
Grób otwarty przed oczyma, 
Wieczność miasto dni, 
I Bóg większy w mórz przestworzu, 
Jeśli ginąć to na morzu. 
Chodź na morze, chodź! 
Chodź na morze, chodź!

23
 

                                                           
22

 L. SIEMIEŃSKI, Poezje, Poznań 1844, s. 96-97. 
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W kontekście powyższych ustaleń, dotyczących uznania tekstu pierwszej pie-
śni za utwór Norwida, może jedynie dziwić fakt, że w pismach poety nie natra-
fimy na choćby najmniejszy ślad istnienia utworu ani nawet – co może dziwić 
jeszcze bardziej – na ślad współpracy z kompozytorem. Nieobecny dotąd w in-
deksach dzieł Norwida wiersz był wszakże znany, co więcej cieszył się niemałą 
popularnością w przestrzeni kultury muzycznej; podobnie jak inne pieśni skom-
ponowane przez Lubomirskiego był chętnie wykonywany w rodzinnym gronie 
przy akompaniamencie fortepianu. Pozostawał jednak w świadomości odbiorców 
tekstem zupełnie anonimowym. Wymownym świadectwem powszechnej znajo-
mości pieśni rozpoczynającej się od słów: „Blade kłosy na odłogu” jest obycza-
jowy obrazek zaczerpnięty z pierwszego tomu pamiętnika Stanisława Przyby-
szewskiego, w którym czytamy: 

 
A w zmroku wyłania mi się postać mej matki – tak drobnej i wątłej, że zdawałoby się, iż 

żadnego trudu nie zniesie, a wątpię czyby zdołała jakaś niewiasta przeżyć do późnego wieku 
to, co ona przeżyła i zniosła – wyłania się jej postać nad odwiecznym klawikordem i śpiewa 
słabym, dla mnie seraficzną pięknością przepełnionym głosem: 
 

Blade kłosy na odłogu 
Jak sieroty twarz, 
Pójdę powiem Panu Bogu,  
Że to zagon nasz. 
 
Prosząc o deszcz nieustannie 
Wyprosiłam grad, 
Pójdę powiem Marii Pannie, 
Że już dosyć strat… 

 
A po szybach zlewał się strumieniami deszcz, na dwór wyjść nie było można, bo tonęło 

się w błocie, a wicher nadgoplański targał zaciekle wierzchołkami topoli i żywopłotem  
z „nygusu”, osłaniającym pasiekę mego ojca. 

Oj! rozhulała się dusza dziecka w tej roztoczy bólu, żalu, smutku i tęsknoty!... 
De la musique! de la musique! 
Dosyć było tej muzyki w najróżniejszych tonacjach – ale nie pomnę ani jednej wesołej 

nuty – a! dziwne: jak nie licują sprośne słowa kujawiaków z ich nieskończenie smutną i roz-
żaloną muzyką!

24
  

 
Wspomnienie sięgające dziecięcych lat pisarza, przypadających na ósmą de-

kadę XIX w., dowodzi utrwalenia się pozycji utworu w kanonie powszechnie 

                                                          
23

 K. LUBOMIRSKI, Wspomnienia Ostendy, Warszawa [b.r.w], s. 6-12. 
24

 S. PRZYBYSZEWSKI, Moi współcześni. Wśród obcych, Warszawa 1926, s. 10-11. 
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znanych w epoce pieśni. W nie mniejszym stopniu o popularności utworu świad-
czy również jego obecność na kartach wydanego około roku 1900 w Pieniążko-
wie Nowego śpiewnika polskiego z melodiami przeznaczonego w pierwszym rzę-
dzie dla towarzystw ludowych w Prusach Zachodnich, opracowanego przez księ-
ży: Antoniego Wolszlegiera i Leona Kurowskiego, szeroko rozpowszechnionego 
w zaborze pruskim. Na śpiewnik składa się wybór 102 utworów religijnych, 
ludowych, patriotycznych, żeglarskich, nierzadko znanych i śpiewanych po dzień 
dzisiejszy. Przynosi zapis nutowy oraz tekst interesującej nas pieśni, oznaczonej 
tytułem incipitowym (s. 8-9), nie informuje natomiast o autorstwie słów i kom-
pozycji, mimo że przy niektórych pozycjach znalazły się tego typu adnotacje. 
Ponieważ tekst Norwida został tu w znacznym stopniu przekształcony, poniżej 
zamieszczamy pełen jego zapis: 

 
Blade kłosy na odłogu  
Jak sieroca twarz;  
Pójdę powiem Panu Bogu, 
Że to zagon nasz. 
 
Siedząc na praojców niwie, 
Zastałem tam głóg, 
Pracowałem nieleniwie,  
Świadkiem tego Bóg. 
 
Prosząc o deszcz nieustannie, 
Wyprosiłem grad. 
Pójdę, powiem Maryi Pannie,  
Że już dosyć strat. 
 
Ludziom skarżyć się nie będę, 
Nie chcę cudzych rad;  
Wezmę z sobą krzyż na drogę, 
Bóg ma wielki świat. 

 
W identycznej postaci tekst pieśni został opublikowany przez Józefa Gallusa, 
działacza narodowego, pisarza ludowego i drukarza, w wydanym około 1914 r. 
(data wydania za katalogiem Biblioteki Narodowej) w Bytomiu Najnowszym 
śpiewniku polskim25. 

                                                           
25

 Pełny tytuł śpiewnika: Najnowszy śpiewnik polski: wybór najulubieńszych pieśni i śpie-
wów religijnych, narodowych, ludowych itd. używanych w towarzystwach polskich, Bytom 
(1914). 
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Wieloletnia obecność tekstu Norwida w popularnej przestrzeni kulturowej,  
w obrębie której funkcjonował jako dzieło anonimowe, tłumaczy podatność na 
przekształcenia, jakim z biegiem czasu ulegał. Odbiorcy dzieła, w tym wypadku 
miłośnicy muzyki, nie znając autora tekstu wykonywanej przez siebie pieśni, nie 
czuli się zobowiązani do zachowania jego pierwotnej formy, bez większych opo-
rów ingerując w kształt utworu, z dodaniem własnych strof włącznie. Praktyka ta 
była dość powszechna w wieku XIX, w życiu muzycznym związanym z dworem 
i salonem. Utrwalanie popularnych utworów kameralnych wraz z towarzyszący-
mi mu zmianami form oryginalnych (zwłaszcza w zakresie słowa) i w czasach 
obecnych stanowi naturalne zjawisko złożonego procesu, składającego się na 
bogactwo tradycji. 

4. TYTUŁ 

Jest jeszcze kwestia tytułu interesującego nas utworu. Otóż, mamy poważne 
wątpliwości co do jego atrybucji: czy zatem Smutny rolnik to fraza pochodząca 
od Norwida, czy też raczej jest ona wytworem lub efektem ingerencji kompozy-
tora, czyli Kazimierza Lubomirskiego? Tę poważną wątpliwość opieramy na 
dwu przesłankach. Pierwsza z nich wiąże się znów z tekstem Siemieńskiego, 
druga – odwołuje się do właściwości języka twórcy Promethidiona.  

Jeśli chodzi o przesłankę pierwszą, to trzeba zauważyć, że tytuł Na morze,  
a ściślej Barkarola „Na morze” jest zmienioną wersją tytułu pierwotnego: Że-
gluga, wiersza opublikowanego – przypomnijmy – w autorskim tomie Poezje, 
wydanym przez Siemieńskiego w roku 1844 (a jeszcze wcześniej w antologii 
„Prace Literackie” z roku 1838). Ale, czy zmiana ta, sprzężona ze zmianami 
edytorskimi (w tym poszerzającymi tekst o jedną strofę w edycji partyturowej) 
odbywała się za wiedzą poety? Trudno oczywiście jednoznacznie rozstrzygnąć tę 
wątpliwość, choć Brockhausowska edycja Poezji z 1863 r. restytuuje Żeglugę  
z 1844 r., co mocno wspierałoby tezę o nieautorskim pochodzeniu tytułu Na 
morze. Wspomniane wydanie lipskie, sporządzone jeszcze za życia autora (bez 
wątpienia pod jego kontrolą, co było praktyką tego nakładcy) nie tylko przywra-
ca pierwotny tytuł wiersza, ale także rezygnuje względem Wspomnień Ostendy  
z dodatkowej czwartej strofy. Poetycki kształt owej strofy zdradza, względem 
trzech strof początkowych, do których ograniczają się wszystkie pozostałe wy-
dania tekstu Siemieńskiego, warsztatową nieporadność (głównie w zakresie ryt-
miki oraz obrazowania). Nieporadność ta w zestawieniu z praktyką edytorską, 
utrwalającą 3-stroficzną postać Żeglugi, budzi poważne podejrzenia o ingerencję 
obcej ręki w powstanie tej części utworu. Jeśli mielibyśmy wskazywać tu na 
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głównego „podejrzanego”, to bez wątpienia znów byłby nim Kazimierz Lubo-
mirski. Praktyka ingerowania w oryginalny tekst poetycki z uwagi na potrzebę 
brzmieniowej synergii między dźwiękiem a słowem nie należała i nie należy do 
rzadkości w muzyce: dopisywanie, przekształcanie, skracanie etc. motywowane 
są w takich wypadkach potrzebą spójności muzycznego przekazu. O ile ta po-
średnia przesłanka pozwala na wysnucie analogicznych wniosków co do tytułu 
Smutny rolnik, o tyle z uwagi na brak obecnego, jak w przypadku Siemieńskiego, 
edytorskiego kontekstu w postaci innych autorskich wydań utworu, nie daje 
możliwości sformułowania podobnych wątpliwości w stosunku do ostatniej stro-
fy tekstu Norwida, choć i tu mamy do czynienia, w kontekście strof poprzedzają-
cych, z bardzo podobnym mechanizmem poetyckiej nieporadności. 

I przesłanka druga, podważająca autorskość tytułu Smutny rolnik. W tym wy-
padku wstępne wątpliwości, dotyczące nienorwidowskiego charakteru całego 
określenia, wspiera zasób słownika poety. Trudno byłoby oczywiście jasno udo-
wodnić frazeologiczną nieprzystawalność Smutnego rolnika do stylu autora 
Promethidiona, jednakże leksykalna absencja rzeczownika „rolnik” w lingwi-
stycznym indeksie Norwida mocno wspiera nasze negatywne wskazania. Leksem 
ten bowiem pojawia się tylko raz26, a mianowicie w pieśni XII Rzeczy o wolności 
słowa, gdzie mowa o rewolucyjno-wulkanicznym obrazie dziejów, ujmowanym 
przez pryzmat Mickiewiczowskich Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego  
i kształtowanych przez „natchnienie wulkanu”, żywioł rewolucyjnych przemian. 
Nasz „rolnik” współtworzy tu sekwencję obrazów, kreślących apokaliptyczną 
panoramę: 

 
Że zaiste jest wielkim natchnienie wulkanu: 
Ptak je wietrzy, drży jemu grzywą kark kurhanu, 
Firmament się zanosi łkaniami Sodomy, 
Coś dzieje się – wracają niedopękłe gromy 
We chmur wnętrza, jak poród, co uląkł się siebie – 
Coś się na ziemi dzieje, stało się na niebie. 
Miasta jako ich mury pobladły wapienne, 
Bruki placów jak piersi podnoszą się senne, 
Gmin szemrze... potem naraz czerwony słup łuny 
Przekreśliwszy firmament rozdeszcza pioruny. 
Rolnik pług załamuje w skibę rozżarzoną 
Jak krzyż w zachodu blaskach – król chwiejną koroną 
Maca po drżącej ziemi, gdzie państwa granice?  

(DWsz IV, 261-262) 

                                                           
26

 Korzystaliśmy tu z zasobów Internetowego Słownika Języka Cypriana Norwida (adres: 
slownikjezykanorwida.uw.edu.pl). 
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To jedno dość specyficznie negatywne użycie „rolnika”, a do tego niemal 
ćwierć wieku po napisaniu tekstu Blade kłosy na odłogu..., wskazuje na słusz-
ność przesłanki. Warto wszakże zwrócić uwagę jeszcze na znaczenie. Słownik 
warszawski poszerza kompetencje rolnika względem współczesnego nam uzusu: 
obecnie jest to synonim chłopa, natomiast w czasach Norwida był to „ten, co 
s[ię] zajmuje uprawą roli, gospodarz rolny, ziemianin, kmieć” (Słownik war-
szawski V, 558). 

Z obu przesłanek wysnuwamy istotny wniosek edytorski, a mianowicie, że ty-
tuł Smutny rolnik nie jest autorskim tytułem Norwida. Dlatego też artykuł ten  
i związana z nim pierwsza publikacja nieznanego dotąd wiersza zostały opatrzo-
ne tytułem incipitowym: Blade kłosy na odłogu..., który – jak sądzimy – powi-
nien obowiązywać w przyszłych edycjach tego utworu. Jego losy już po partytu-
rowej publikacji Lubomirskiego były naznaczone niezasłużoną anonimowością, 
utrwalaną choćby w popularnych śpiewnikach, ale także beztytułowością, w tym 
już wypadku w pełni chyba zasłużoną, albo słuszniej: zgodną z autorską wolą 
twórcy tekstu. 
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BLADE KŁOSY NA ODŁOGU… [PALE EARS ON THE FALLOW...]  
– AN UNKNOWN POEM BY NORWID 

S u m m a r y 
 

This article is a republication of an unknown poem by Norwid, entitled Blade kłosy na od-
łogu [Pale ears on the fallow...]. The text is taken from the sheet music edition of two songs 
published by Kazimierz Lubomirski (the latter song is authored by Lucjan Siemieński), devel-
oped for voice and piano. Most probably, the score was published in the spring of 1851. The 
article attempts to unveil the circumstances of how the work came into being and it settles the 
problem of its unclear authorship and roots. Moreover, it shows a story of a musical piece that 
has for long remained unknown, and which was well-recognized in the realm of household 
musical culture at the turn of the 20th century. 
 
Słowa kluczowe: pieśń; Norwid, Kazimierz Lubomirski; Ostenda; Taida Małachowska; Blade 
kłosy; śpiewnik; nuty; partytura; fortepian; Lucjan Siemieński. 
 
Key words: song; Norwid; Kazimierz Lubomirski; Ostend; Taida Małachowska; Blade kłosy 
[Pale ears…]; songbook; notation; score; piano; Lucjan Siemieński. 
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Położone we francuskiej Turenii miasteczko Montrésor to ważne miejsce dla 

polskiej kultury za granicą. Znajdujący się tam zamek, należący od połowy  
XIX w. do rodziny Branickich, a obecnie zarządzany przez rodzinę Reyów1, 
mieści bowiem dużą kolekcję dzieł sztuki, zebranych głównie przez pierwszego 
rezydenta – hrabiego Ksawerego Branickiego, który posiadłość tę otrzymał  
w prezencie od matki, Róży z Potockich Branickiej, w roku 1849. Mimo że ko-
lekcja zawiera, choć w niewielkiej liczbie, ważne dzieła twórców obcych, z Jaw-
nogrzesznicą Paola Veronesa na czele, to jednak o jej wartości przesądza  
w głównej mierze bogaty zbiór poloników2, wśród których znajdziemy dzieła 
m.in. Leona Kaplińskiego, Henryka Rodakowskiego, Artura Grottgera, Ary’ego 
Scheffera, Marcelego Guyskiego, Wojciecha Kossaka, Nicolasa Robert-Fleu-
ry’ego, Tony’ego Robert-Fleury’ego3 . Tym bowiem, co modelowało kształt 
ntrésorskiej kolekcji był nie tyle gust estetyczny jej twórcy, Ksawerego Branic-
kiego, ile – mówiąc najprościej – jego patriotyczne zaangażowanie, przejawiają-
ce się zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i kulturalnej. Stąd też charaktery-
styczne dla tych zbiorów wielkie kompozycje, czerpiące swój temat z dziejów 

                                                           
1
 Chciałbym gorąco podziękować pani Marii Rey za umożliwienie mi przeprowadzenia 

kwerendy w archiwach zamku, jak również za serdeczne przyjęcie, z jakim się spotkałem. 
2
 Katalog poloników znajdujących się w Montrésor oraz syntetyczny zarys historii kolek-

cji zawierają prace Andrzeja Ryszkiewicza: Polonica na zamku w Montrésor, Poznań 1975 
oraz Ksawery Branicki i polonica na zamku w Montrésor, [w:] TENŻE, Kolekcjonerzy i miłośni-
cy, Warszawa 1981, s. 102-196. 

 
3
 Spod pędzla obu, francuskich malarzy wyszły także polonika namalowane na zamówie-

nie Branickiego. Są to, nawiasem mówiąc, jedne z najważniejszych dzieł w montrésorskich 
zbiorach: Warszawa 8 kwietnia 1861 autorstwa Tony’ego Robert-Fleury’ego oraz Uduszenie 
Pawła I autorstwa Nicolasa Robert-Fleury’ego. 
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polskich4, ale także obfitość dzieł, które powstały w wyniku hojnie opłacanych 
zamówień mecenasa, wspierającego finansowo polskich artystów we Francji. 

W archiwach zamkowych znajduje się także jedno norwidianum. Jest nim au-
tograf wiersza Improwizacja – wracając z Ekspozycji 1867 – w Paryżu, napisa-
nego przez Norwida w roku 1867 i przesłanego następnie Kazimierzowi Bło-
ciszewskiemu, sekretarzowi Branickiego5. Ten drobny, ledwie czterowersowy 
utwór nie zalicza się, rzecz jasna, do najważniejszych liryków Norwida, tym 
bardziej, że stanowi on – choć rzecz to zagmatwana i warta dalszego naświetle-
nia – wariant tekstu znanego lepiej pt. Improwizacja na ekspozycji, zamieszczo-
nego w Pismach wszystkich6 pod numerem 284 (PWsz II, 178). Sam jednak fakt, 
że mamy do czynienia z jednym z bardzo nielicznych autografów Norwida, 
znajdujących się poza Polską, za czym idzie utrudniona jego dostępność, spra-
wia, że warto poświęcić mu krótki tekst. Tym bardziej, że ta z pozoru wyłącznie 
okolicznościowa, drobna i ironiczna fraszka rzuca nieco światła na relacje, które 
oznaczymy na razie najogólniej czterema nazwiskami: Norwid – Branicki – Ma-
tejko – Berezowski. 

Tekst wiersza zapisany został przez Norwida na prostokątnej kartce formatu 
14/18,5 cm. Kartka złożona została w małą kopertę, oprócz wiersza list nie za-
wiera żadnego innego tekstu. Po stronie verso widnieje nazwisko odbiorcy i ad-
res: „Monsieur Mr Casimir Błociszewski, Paris, Rue de Berri N°… [numer nie 
został przez Norwida wpisany], dans la résidence du Comte Xawier Branicki7. 
Adres podkreślony został niebieską kredką. Na stemplach pocztowych: nadania 
(Paris, R. St. Lazare) i doręczenia (Paris, R. Montaigne) widnieje ta sama data: 
29 października 1867 r. Po stronie recto znajduje się tekst wiersza zapisany ręką 
Norwida, sygnowany „Cyprian Norwid”. Zarówno adres, jak i utwór zapisane 
zostały czarnym atramentem. Autograf jest lekko uszkodzony – ma małe naddar-
cie, powstałe najprawdopodobniej podczas otwierania kopertki, w wyniku ze-
                                                           

4
 Tu wymienić warto dwa wielkie płótna: Hrabia Wilczek błagający Jana III o pomoc dla 

Wiednia autorstwa Henryka Rodakowskiego oraz wspomniana w poprzednim przypisie War-
szawa 8 kwietnia 1861 Tony’ego Robert-Fleury’ego. 

5
 Archiwum w Montrésor, sygn. III.15. 

6
 C. NORWID, Pisma wszystkie, t. I-XI, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycz-

nymi opatrzył J.W. Gomulicki, Warszawa 1971-76 (dalej cyt. PWsz, liczba rzymska oznacza 
tom, arabska – stronę). 

7
 Adres podaję za autografem. Nieco inny zapis adresu (mała litera w zapisie wyrazów 

„rue” i „comte” oraz pisownia imienia „Xawier”) podaje Kalendarz życia i twórczości Cypria-
na Norwida: „Monsieur Mr Casimir Błociszewski, Paris, rue de Berri N° [?], dans la résidence 
du comte Xavier Branicki”, por. Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA przy współudziale  
M. PLUTY, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. II: 1861-1883, Poznań 2007,  
s. 319 (dalej cyt.: Kalendarz II). 
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rwania stempla pocztowego. Przywołuję tekst autografu, zachowując oryginalną 
pisownię i interpunkcję8: 

 
Improwizacja – wracając z Ekspozycji 1867 – w Paryżu 

   *     
Gdyby, pole-sztuki i polityczna-warstwa 
Przez jaki dziwny czar, zmieniały się kolejką; 
Berezowski, byłby politycznym-Matejko, 
A Matejko, byłby Berezowskim-malarstwa! 

   *     
Cyprian Norwid 

 
Podobizna autografu, jak i sam jego tekst, były dotąd publikowane dwukrot-

nie, w obu przypadkach w literaturze „nienorwidologicznej”. Po raz pierwszy – 
w artykule Łukasza Krzywki Berezowski, Norwid, Matejko („Odra” 1991, nr 6,  
s. 58), po raz drugi – w poświęconej Branickiemu monografii autorstwa Julii  
A. Słupskiej (Ksawery Branicki (1816-1879). Emigracja: polityka i finanse, 
Warszawa 2008, s. 196). Edycje Norwida znały jednak wersję montrésorską 
wcześniej, przywoływana była jako wariant wspomnianego już wiersza Improwi-
zacja na ekspozycji. Przytoczmy także i ten przekaz tekstu, uznany przez Gomu-
lickiego za podstawę edycji:  

 
Improwizacja na ekspozycji 
 
Gdyby ducha-prąd, lub czar kuglarstwa, 
Pęzel obracał w grot, sztukę – w czyn zmieniał kolejką: 
Berezowski – byłby p o l i t yc z n ym - M a t e j ką , 
A Matejko – byłby B e r e z o w s k i m - m a l a r s t w a !... 
     
Pisałem 18679 

(PWsz II, 178) 
 
Tę wersję wiersza Norwid wysłał ok. 20 października 1867 r. w liście do 

Bronisława Zaleskiego10, wraz z odmowną odpowiedzią na sugestię druku bez 
honorarium swojej komedio-dramy Aktor w ramach wydawanej przez Włady-
                                                           

8
 Dokonuję jedynie modernizacji pisowni wyrazów: „Improwizacja” zamiast „Improwi-

zacia” (atg), „Ekspozycji” zamiast „Expozycyi” (atg). 
9
 Autograf: Biblioteka Czartoryskich, rkps 6919, s. 58; pierwodruk: C. NORWID, Reszta 

wierszy odszukanych po dziś a dotąd niedrukowanych, zebrał i wydał Z. Przesmycki (Mi-
riam), Warszawa 1933, s. 116. 

10
 Por. PWsz IX, 310 oraz Kalendarz II, 318. 
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sława Mickiewicza serii Biblioteka Ludowa. Cały tekst został zapisany na wol-
nych kartach listu otrzymanego od Zaleskiego. Tłumacząc, nie pierwszy zresztą 
raz, motywy, dla których nie publikuje za darmo, Norwid na końcu listu umieścił 
tekst epigramatu, opatrując go przypiskiem: „NB. jest to jedyny mój rękopism, 
który mogę ofiarować bezpłatnie do popularnego druku, i ofiaruję takowy”. 
(PWsz IX, 311).  

Jeśli uwzględnimy daty powstania obu przekazów tekstu, to kwestia, który  
z nich powinien być podstawą edycji, a który wariantem, staje się problematycz-
na. Wszystko wskazuje bowiem na to, że tekstem późniejszym jest wersja mon-
trésorska, co z kolei – w zgodzie z prawidłami sztuki edytorskiej – czyniłoby  
z niej wariant podstawowy. Stało się jednak inaczej: w Zasadach wydania, za-
mieszczonych w I tomie Dzieł zebranych w opracowaniu Gomulickiego, edytor 
wyjaśniał: „jeżeli istniejące wiarygodne przekazy powstały w tym samym czasie 
albo w niewielkim odstępie czasu, za tekst kanoniczny uznawano tekst tego 
przekazu, który po przeprowadzeniu analizy filologicznej okazał się najpóźniej-
szy (najpoprawniejszy), ujawniając ślady korekty autorskiej”11. Wśród tego typu 
sytuacji wymienił Gomulicki także tekst Improwizacji na ekspozycji. Ponieważ 
jednak nie wydaje się możliwe dowiedzenie na drodze filologicznej analizy, 
który wariant jest tekstem wcześniejszym, Gomulicki – jak sądzę – zignorował 
bardziej dowodliwą kwestię datacji obu utworów i za wariant kanoniczny uznał 
ten, który – wedle jego gustu – wydał mu się bardziej poetycko dopracowany. 
Podobnie postąpił edytor w przypadku druku wiersza w Pismach wszystkich. 

Wszystko zatem, co w norwidologii napisano o montrésorskim wierszu Im-
prowizacja – wracając z Expozycji 1867 – w Paryżu zawiera się w kilku skąpych 
uwagach edytorskich, traktujących ten przekaz jedynie jako wersję tekstu Im-
prowizacja na ekspozycji. Nawet te skąpe uwagi domagają się jednak pewnych 
korekt. W Metrykach i objaśnieniach zawartych w Pismach wszystkich czytamy: 
„Inny autograf [Improwizacji na ekspozycji], przesłany 29 X 1867 pod adresem 
Kazimierza Błociszewskiego: zbiory Stefana Reya w Montrésor (Turenia)” 
(PWsz II, 397). Edytor podaje tu błędnie imię ówczesnego właściciela kolekcji, 
Stanisława Reya. Błąd ten powtarzają za Gomulickim autorki Kalendarza  
(II, 318).  

Myląca jest także informacja Gomulickiego, dotycząca postaci tekstu 
montrésorskiego. W komentarzu do Improwizacji na ekspozycji edytor stwierdza 
bowiem, że różnice pomiędzy obydwiema wersjami dotyczą jedynie dwóch 
pierwszych wersów – i tylko te zostają w komentarzu przywołane (Dz.zebr. II, 

                                                           
11

 C. NORWID, Dzieła zebrane, oprac. J.W. Gomulicki, t. I: Wiersze, Warszawa 1966,  
s. 894-895 (Dalej: Dz.zebr.). 



 ______________________________  NORWID – BRANICKI – MATEJKO – BEREZOWSKI 
 

129 
 

216 oraz PWsz II, 397). Oczywiście, zmiany w tej partii tekstu są najistotniejsze, 
jednak brzmienie dwóch kolejnych wersów w obu wersjach także nie jest iden-
tyczne. I choć są one wobec siebie semantycznie ekwiwalentne, to jednak ko-
mentarz edytorski powinien, jak sądzę, wychwycić i zaakcentować także te 
drobne różnice, które między nimi zachodzą. 

I jeszcze jeden drobiazg z komentarza do Improwizacji… znajdującego się  
w Dziełach zebranych: „Fraszkę swoją przesłał Norwid w licznych egzempla-
rzach wielu znajomym, m.in. Bronisławowi Zaleskiemu (ofiarując mu ją ironicz-
nie do księgi pamiątkowej ku czci Seweryna Goszczyńskiego)” (Dz.zebr. II, 
877). To z kolei jedno z tych miejsc, w których chciałoby się zapytać edytora  
o źródło jego wiedzy, trudno bowiem dociec, skąd Gomulicki czerpie informację 
o „licznych egzemplarzach” fraszki, której przekazy znamy jedynie dwa (co nie 
wyklucza oczywiście, że było ich więcej), nie jest też jasne, o jakiej księdze pa-
miątkowej wspomina i na jakim liście Norwida do Zaleskiego opiera swoje in-
formacje. Z pewnością nie jest to cytowany już, a zawierający tekst Improwiza-
cji…, list z ok. 20 października 1867 r. – nie ma tam wszakże w ogóle mowy  
o księdze pamiątkowej ku czci Goszczyńskiego…  

Kwestią szczególnie ciekawą i domagającą się wyjaśnienia jest jednak przede 
wszystkim problem adresata przekazu znajdującego się w zbiorach zamku  
w Montrésor. Niestety, sprawa ta została pominięta milczeniem i przez Gomu-
lickiego, i przez autorki Kalendarza. A przecież, o ile w wersji wysłanej Zale-
skiemu treść wiersza nie łączyła się z osobą adresata w żaden szczególny sposób, 
o tyle w wersji montrésorskiej związek taki zachodzi – i jest bardzo silny. Otóż, 
widniejący na stronie verso autografu Kazimierz Błociszewski (którego nazwi-
sko, nadmieńmy, nie pada ani razu w znanych nam, drukowanych pismach Nor-
wida) nie jest – jak można sądzić – rzeczywistym adresatem tego tekstu, jest nim 
natomiast ten, któremu Błociszewski sekretarzował – hrabia Ksawery Branicki, 
którego Norwid znał jeszcze z czasów warszawskich, i z którym rzeczywiście 
utrzymywał pewne kontakty (nie zachowały się niestety żadne listy Norwida do 
Branickiego, choć epistolografia poety zawiera wzmianki o przynajmniej trzech 
listach wysłanych Branickiemu12). Postać Branickiego łączy się z obydwoma 
bohaterami przesłanego przez Norwida epigramatu: Matejką i Berezowskim oraz 
z Wystawą Powszechną 1867 r., na której wystawiony został w atmosferze skan-
dalu Rejtan Matejki, i z powodu której przybył do Paryża Aleksander II, co  
wykorzystał młody polski emigrant, Antoni Berezowski, dokonując 6 czerwca  
1867 r. w Lasku Bulońskim nieudanego zamachu na życie cara. 

                                                           
12

 Por. PWsz IX, 194 (objaśnienia Gomulickiego s. 571), 246, 465. 
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Zacznijmy od Matejki. Nie czas tu i miejsce, by przedstawiać całą burzliwą 
historię genezy i recepcji obrazu Rejtan – Upadek Polski13. Dość powiedzieć, że 
płótno, wystawione na Ekspozycji Powszechnej w dziale malarstwa austriackie-
go, wzbudzało od samego początku ogromne zainteresowanie i kontrowersje. 
Dzieło Matejki, przedstawiające scenę z sejmu rozbiorowego 1773 r. zawierało 
liczne nieścisłości historyczne, m.in. przedstawiało osoby, które nie były na sej-
mie obecne, jak np. Szczęsny Potocki czy bardziej nas tu interesujący hetman 
Franciszek Ksawery Branicki, dziad Ksawerego Branickiego. Krytykujący te 
uchybienia Matejki Lucjan Siemieński odsłaniał zarazem rzeczywiste przyczyny 
takiego, a nie innego, ukształtowania sceny: 

 
Upadek Polski to akcja historyczna ciągnąca się niemal sto lat […], prawie niepodobień-

stwem znaleźć jeden moment, w którym by zestrzeliwała się akcja jak w ostatniej scenie 
tragedii. Artysta chciał ją znaleźć w znanej protestacji Tadeusza Rejtana na sejmie konfedera-
cji Ponińskiego, ale że nie znalazł ją dostateczną, dołączył konfederację targowicką o dwa-
dzieścia lat późniejszą. Tym sposobem ułożył obraz więcej alegoryczny niż ściśle historycz-
ny. […] Przymieszka alegorii do historii ubliża majestatowi tej ostatniej. Albo jest ścisłość 
historyczna, albo jej nie ma […]. 

Dla znających historię upadku Rzeczypospolitej obraz Matejki nie tylko że nie mówi 
wszystkiego, lecz razi jeszcze pomieszaniem dat i osób, a dla nieświadomych historii więcej 
mówi niż najnamiętniejszy publicysta śmiałby powiedzieć – bo całej jednej warstwie narodu 
zadaje zbrodnię przekupstwa, sprzedaż niepodległości Ojczyzny! To jedno tylko najgłośniej 
się odzywa z obrazu; główna nawet postać Rejtana schodzi do drugiego rzędu i mniej intere-
suje od sakiewki, z której sypie się złoto… To sprzedaż Polski – a nie jej upadek

14
. 

 
Siemieński, krytykując Matejkę, trafnie odczytuje jego zamysł ideowy. Nie  

o wierność realiom historycznym chodziło bowiem artyście, który zresztą zaw-
sze poprzedzał swoje prace historyczne bardzo sumiennymi studiami. Chodziło  
o coś, co można by nazwać anatomią polskiej zdrady, której ostrze uderzało – 
nie inaczej – w magnaterię. Nic też dziwnego, że obraz wzbudził bardzo gwał-
towne reakcje, głównie, choć nie tylko, w środowiskach konserwatywnych15. 
Pojawiały się nawet głosy namawiające do jego zniszczenia, lub przynajmniej 
niedopuszczenia na wystawę. Za znamienną na tym tle trzeba uznać reakcję 
Ksawerego Branickiego, o którego głębokim zainteresowaniu obrazem wzmian-
kował Józef Bohdan Zaleski: „Tłum widzów otacza wciąż obraz Matejki, jakby 

                                                           
13

 Szerzej na ten temat pisze Marek Zgórniak w książce Matejko w Paryżu. Opinie kryty-
ków francuskich z lat 1865-1870 (Kraków 1998, s. 153-182). 

14
 Cyt. za: Jan Matejko. Wypisy biograficzne, oprac. J. Gintel, Warszawa 1955, s. 163-164. 

15
 Przywołać też należy najostrzejszą chyba reakcję Kraszewskiego. 
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na rozkaz Nemezydy dziejowej. Pan Ksawery Branicki po całych godzinach 
rozpatruje się w oblicze dziadka hetmana, podobne do niego”16. 

Swój stosunek do dzieła Matejki i do osoby malarza wyłożył Branicki najpeł-
niej we wstępie do dedykowanej Stanisławowi Tarnowskiemu Bramy pokuty, 
własnego tłumaczenia trenów autorstwa rabina Gabriela Herschela Schossbur-
ga17. Warto zacytować dłuższy fragment, gdyż świetnie obrazuje on zarówno 
histeryczne przyjęcie dzieła Matejki w środowisku polskiej arystokracji, jak  
i kontrastujące z nim stanowisko Branickiego: 

 
Przed wielu laty, roku nie pamiętam, panna Konstancya Wyleżyńska, siostra pani Loe-

wenthal, napisała do mnie list. Słów nie pomnę, lecz treść była następująca: Jan Matejko 
wymalował obraz przedstawiający Sejm grodzieński, gdzie figurują dziad pański W. Hetman 
Koronny Franciszek Xawery Branicki, równie jak dziad po matce Szczęsny Potocki; znajduje 
się tamże Ks. Marszałek Czartoryski z żoną. Autor obrazu zamierza go posłać na wystawę 
powszechną do Paryża. Radzę Panu obraz ten nabywszy, albo go zniszczyć, albo też schować. 

Odpisałem poczciwej pannie Konstancyi, iż kupować obrazu nie chcę, gdyż nie wypada, 
aby on Montrezor ozdabiał; spalić zaś dzieło sztuki uważam za czyn wandala. Historya jest 
historyą, każdy pisze i maluje jak mu się spodoba. Zdaje mi się jednak, nie jestem pewny, iż 
dziad mój na sejmie grodzieńskim nie był. Że zaś nie wszyscy mój sposób widzenia podziela-
ją, za pośrednictwem bratowej mojej hr. Jadwigi Branickiej, J. Oświeconą z książąt Czartory-
skich hr. Izę Działyńską o wszystkim uprzedziłem. 

W kilka dni później przyszedł do mnie jenerał Wład. Zamoyski, mówiąc mi, żebym po-
szedł do cesarza Napoleona III, błagać tego monarchę, aby ów obraz na wystawę nie był 
przypuszczony. Z wielkim krasomówstwem i powagą powody podobnego kroku rozwijał. 
Zaśmiawszy się, wręcz mu odmówiłem jako niepodzielający jego zdania. Wtedy mi w odpo-
wiedzi dodał, iż wystawa ta byłaby obrazą monarszego majestatu hotelu Lambert. Na to, 
ścisnąwszy ramionami, rzekłem, ile pomnę, dosłownie: „Szanowny Jenerale, i charakter,  
i wytrwałość Waszą wielce poważam, lecz co do urojonej królewskości, chociaż stronnictwa 
emigracyjne są dla mnie obojętne, myśl ta wedle mego zdania była zawsze równie szkodliwą, 
jak bezzasadną a poważnego ks. Adama śmiesznością okryła, stworzyła zaś w następstwie 
Centralizacyę demokratyczną”. Jenerał odpowiedział mi na to, że ja nie będąc monarchistą, 
nie w stanie jestem ocenić całej doniosłości tej idei

18
. 

 
W tym samym wstępie do Bram pokuty Branicki stwierdzał także, że płótno 

Matejki bardzo mu się spodobało: „Wyznać muszę, że wielce mi ten obraz przy-
padł do smaku, pomimo niektórych błędów, a mianowicie braku akcyi głów-

                                                           
16

 J.B. ZALESKI, Korespondencja, t. IV, Lwów 1904, s. 15 (list do Felicji Iwanowskiej). 
17

 Relacje między Branickim i Matejką omawia A. Ryszkiewicz. Por. TENŻE, Branicki  
i Matejko, „Tygodnik Powszechny” 1973, nr 39, s. 4-5 oraz TENŻE, Kolekcjonerzy i miłośnicy, 
s. 144-148. 

18
 G. HERSCHEL SCHOSSBURG, Brama pokuty. Elegia historyczna, przekład polski dokona-

ny ze współpracownictwem X. Korczak Branickiego, Paryż 1879, s. X-XI. 
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nej”19. Można by te słowa, pisane wszak wiele lat po ekspozycji Rejtana, brać za 
dokonywany ex post gest autokreacji słynnego z ekscentryczności i niezależnych 
sądów arystokraty. Można by, gdyby za słowami nie szły czyny. Otóż wkrótce 
po wystawieniu Rejtana na Wystawie, Branicki zwrócił się do Matejki z propo-
zycją namalowania sceny uduszenia cara Pawła I. Znający hojność Branickiego 
malarz zgodził się na tę propozycję, postawił wszakże jeden warunek – Branicki 
miałby nabyć również Rejtana! Na tę wiązaną transakcję Branicki się nie zgo-
dził, dyktując swemu sekretarzowi, znanemu już nam Kazimierzowi Błociszew-
skiemu następującą odpowiedź: 

 
Łaskawy Panie! JWny Pan Ksawery Branicki uprosił był p. Leona Kaplińskiego, którego 

przyjaźnią się zaszczyca, o zamówienia u Pana obrazu, któremu za treść służyć miała tragicz-
na śmierć Pawła Imperatora. Pan Dobrodziej, w zamówieniu tym dopatrując chęci nabycia 
obrazu Pańskiego znajdującego się obecnie na powszechnej wystawie paryskiej stawiasz za 
pierwszy warunek wykonania mającego być zamówionym obrazu – za kupno obrazu Rejtana. 
Jakkolwiek JWny Branicki przyznaje wszystkie wielkie zalety, jakimi to dzieło Pańskie od-
znacza się, poleca mi jednakże zawiadomić łaskawego pana, że nigdy sobie nie życzył mieć 
go w posiadaniu swoim, jako też że widzi się być zmuszonym do odstąpienia od zamiaru 
zamówienia obrazu, którego wykonanie łaskawy pan czynisz zależnym od nabycia obrazu 
innego

20
. 

 
Obraz, którego namalowanie chciał Branicki zlecić Matejce, ostatecznie  

powstał – jego autorem jest Nicolas Robert-Fleury. Dzieło zatytułowane Udu- 
szenie Pawła I znajduje się w zbiorach w Montrésor, jakkolwiek nigdy nie by- 
ło publicznie eksponowane. Relacje między Branickim a Matejką na tym się  
skończyły21. 
                                                           

19
 Tamże, s. XI. 

20
 Zarówno list Matejki do Branickiego z 26 czerwca 1867 r., jak i brulion odpowiedzi 

Błociszewskiego, znajdują się w archiwum w Montrésor, sygn. III.2 T. 5. 
21

 W tym miejscu jeden ciekawy szczegół – w przywoływanym już wstępie do Bramy po-
kuty Branicki zdaje Tarnowskiemu relację ze swoich ostatecznie nieudanych pertraktacji  
z Matejką. Ale, co bardzo znamienne, przedstawia całą rzecz inaczej, niż wynika to z zacho-
wanych źródeł (listów). Twierdzi bowiem, że jedyną przyczyną, dla której transakcja nie do-
szła do skutku, były względy finansowe: „Po skończonej wystawie czyli też w jej ciągu, to 
mniejsza, napisałem, bądź przez pośrednictwo panny Konstancyi Wyleżyńskiej bądź wprost do 
p. Matejki, że znajdując obraz jego [Rejtana] znakomitym, życzyłbym sobie mieć inny  
w tymże rodzaju przedstawiający śmierć Pawła, cesarza rosyjskiego. Zapytywałem przy tém  
o cenę. Tąż samą drogą otrzymałem odpowiedź, że jakkolwiek przykro by było p. Matejce 
podobny obraz malować, gotów to uczynić za cenę 60, 000 zł. r. Jakkolwiek uznaję wysoki 
talent artysty, cena zdała mi się zbyt wysoką na moją kieszeń, i na tem się układy zerwały.” 
(Brama pokuty, s. XI-XII). Czy można założyć, że czas dzielący sprawę z Matejką od wydania 
Bram pokuty osłabił pamięć Branickiego na tyle, by zapomniał on o propozycji nabycia Rejta-
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Jaka natomiast była reakcja Branickiego na zamach Berezowskiego? Można 
chyba rzec, że odzwierciedlała ona dwoiste zachowanie polskich środowisk emi-
gracyjnych. Branicki był jednym z tych, którzy, obok Władysława Zamoyskiego, 
Karola Ruprechta, Seweryna Gałęzowskiego, Agatona Gillera i ok. 300 innych 
emigrantów, podpisali adres do Napoleona III potępiający zamach na cara Alek-
sandra II22. Jednak środowiska emigracyjne potraktowały sprawę Berezowskiego 
jako okazję do nagłośnienia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej i po 
cichu przygotowały i wspierały jego obronę. Proces zakończył się zresztą czę-
ściowym przynajmniej sukcesem – Berezowski uniknął kary śmierci, której do-
magał się prokurator. Jak czytamy w Kalendarzu: „Oskarżonego bronił adwokat 
Emanuel Argo [nb. jeden z najbardziej wziętych obrońców francuskich – przyp. 
Ł.N.], który w mowie obrończej napiętnował stosunek Rosji do Polski; sędzio-
wie uznali, że w tym wypadku zachodzą okoliczności łagodzące” (Kalendarz II, 
s. 304). O zaangażowaniu w tę sprawę m.in. Branickiego informuje napisany  
12 sierpnia 1867 r. raport carskiego szpiega Juliana Aleksandra Bałaszewicza: 

 
Obrona Berezowskiego przygotowana została w Hotelu Lambert i przekazana Aragonowi. 

Na podarek dla niego Branicki przesłał 500 fr. Czartoryski i Zamoyski 200 fr. Mimo wysił-
ków zebrano tutaj dziś zaledwie 70 franków. Pod pretekstem zbierania pieniędzy na podaru-
nek dla Aragona, członkowie Komitetu Głównego planują kradzież i połowa zebranych pie-
niędzy zostanie roztrwoniona na rozpustne uciechy w knajpach paryskich23. 

 
Co łączy stosunek Branickiego do Matejki i Berezowskiego? Myślę, że jest to 

postawa swoistej ambiwalencji; w przypadku Matejki i jego Rejtana, niechęć – 
jednak – do tematu i głównej idei obrazu24, a jednocześnie uznanie dla talentu  
i siły wyrazu jego malarstwa; w przypadku Berezowskiego: publiczne potępienie 
czynu i jednoczesne zrozumienie jego uwarunkowań, a także konkretna pomoc 
finansowa, przeznaczona na obronę zamachowca. Wspólne dla obu wypadków 
jest też to, co stanowi podstawę tej ambiwalencji: autentyczna niepodległość 
sądów i ocen Branickiego, który zawsze mówił i czynił to, co uważał za słuszne, 
bez względu na konsekwencje. Można przypuszczać, że ta ostatnia cecha była 
główną przyczyną uznania, które żywił dla Branickiego Norwid – o czym więcej 
za chwilę. 
                                                          

na? Czy też raczej hrabia wolał pominąć ten szczegół, by uniknąć wyjaśnień, dlaczego nie 
skorzystał z okazji nabycia obrazu uznawanego przez siebie za „znakomity” – wyjaśnień, które 
siłą rzeczy mogłyby nasunąć sugestię, że temat obrazu jakoś go zabolał.  

22
 Por. Kalendarz II, 304. 

23
 A. POTOCKi (Julian Aleksander BAŁASZEWICZ), Raporty szpiega, t. II, wybór, oprac.  

i studium wstępne R. Gerber, Warszawa 1973, s. 127.  
24

 Por. przyp. 19. 
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29 października 1867 r. wysłał zatem Norwid na ręce Błociszewskiego,  
a w rzeczywistości do Ksawerego Branickiego, epigramat, w którym ironicznie 
scharakteryzował osoby Matejki i Berezowskiego. Obaj bohaterowie wiersza 
byli sprawcami niedawnych skandali: pierwszy: kulturalno-towarzyskiego, drugi: 
politycznego. W bliskiej orbicie tych skandali pojawia się postać adresata epi-
gramatu. Można przypuszczać, że trudno byłoby znaleźć bardziej odpowiedniego 
odbiorcę tego utworu, niż hrabia Ksawery Branicki… 

Stosunek Norwida do malarstwa Matejki najpełniej wyraża list do Stanisława 
Potockiego z 1867 r. (PWsz IX, 349-350)25. Autor Quidama stosuje tu charakte-
rystyczny dla siebie zabieg semantyczny: sięga po dwa bliskoznaczne terminy: 
„malarz” i „artysta” – i pogłębia różnice znaczeniowe między nimi, odnosząc je 
do dwóch różnych stanów rzeczy. Biegłość malarza (pictor) wiąże z kwestiami 
ściśle warsztatowymi (rysunek, technika, kolorystyka itd.), biegłość artysty (arti-
fex) wynika natomiast z umiejętności wcielenia w dzieło ideału. Arcymistrzami 
mianuje Norwid tych artystów, w których dziełach oba te aspekty harmonizują 
ze sobą; jako przykłady przywołuje Rafaela i Michała Anioła. Możliwa jest też 
jednak sytuacja, w której biegłość malarza – jego techniczne mistrzostwo zagra-
ża artyzmowi, utrudniając ewokację „ideału”. I to właśnie jest według Norwida 
przypadek Matejki: 

 
Pan Matejko jest j e d n y m  z  n a j b i e g l e j s z y c h  m a l a r z y  dz i ś  w  E u r o - 

p i e, i jest jednym z najmniej wyobrażenia mających o a r t y z m i e artystów, lubo dziś na 
świecie mnogich. 

Wszystko tam [na płótnie Rejtana] wyzute z ideału! To parlament? – a to wielka karczma 
flamandzka, gdzie hałabardują z kijami i pięściami – żadnego a żadnego senatorskiego gestu 
– żadnego męża togi – żadnej parlamentarnej fałdy na ramieniu – Rejtan nie g l a d i a t o r 
k o n a ją c y, ani mę c z e n n i k  ufny w zapieczętowanie sprawy i czujący pod palcami ręki 
swojej sakramenta dziejów – nie. Rejtan tam jest wą s a t y  d e m o n i a k, który zawiesiście 
dokazał swojego i koniec […]. 

Rysunek jest tak samo zupełnie tejże samej i zarazem w i e l k i e j  b i e g ł oś c i  
i  ż a d n e j  i d e a l n oś c i  […]. 

Strona moralna nie zwrócona do masy narodu i do sumienia Rzeczypospolitej, ale do kil-
ku osób, sportretowanych z przeraźliwą dzielnością pęzla i z naciskiem koloryzacji ich ciała 
śmiertelnego. Wszystko razem  g e n i a l n e  w  pę z l u  i dające Polsce jednego z najznako-
mitszych dziś  m a l a r z y  (pictores) na świecie.  

(PWsz IX, 349-350) 
 
Warsztatowe mistrzostwo Matejki (ocenione tu przez Norwida bardzo na wy-

rost) unicestwia ideał; wyrazista konkretność sceny i nachalny alegoryzm trywia-

                                                           
25

 Datację podaję za: Kalendarz II, 291. W: PWsz IX, 349, data: 1868. 



 ______________________________  NORWID – BRANICKI – MATEJKO – BEREZOWSKI 
 

135 
 

lizują jej przesłanie. Wszak według Norwida wymowa moralna dzieła, tak ważna 
dla Matejki, zamiast poruszać sumienia narodu, uderza głównie w postacie 
przedstawionych na płótnie magnatów, a także w ich potomków, takich na przy-
kład, jak odbiorca cytowanego listu – Stanisław Potocki, czy też takich, jak adre-
sat montrésorskiego epigramatu – Ksawery Branicki. W takim układzie Rejtan – 
Upadek Polski nie jest już dziełem, które obrazuje tytułowy upadek i dojrzale 
diagnozuje jego przyczyny. Jest natomiast – aktem zemsty, rewanżem artysty, 
który uzurpuje sobie miano głosu narodu. 

Wątek zemsty pojawia się z kolei w wypowiedziach Norwida o sprawie Bere-
zowskiego26. W tym wypadku, jak zresztą nierzadko, Norwid zajął stanowisko 
całkiem inne niż środowisko emigracyjne, zarówno demokratyczne, jak i kon-
serwatywne, które w przestrzeni oficjalnej niemal jednogłośnie potępiło zamach. 
Norwid uważał natomiast, że złożony na ręce Napoleona III adres protestacyjny 
jest, z polityczno-dyplomatycznego punktu widzenia, czynem nierozsądnym  
i błędnym, gdyż niepotrzebnie nagłaśnia zamach jako czyn Polaka i siłą rzeczy, 
wbrew swym intencjom, ściąga odium na polską emigrację. Ze swojej strony 
Norwid zalecał całkowite odcięcie się od supozycji odpowiedzialności Polaków 
za zamach i wysyłanie w przestrzeń publiczną komunikatów, w których akcen-
towano by, że Berezowski jest przecież obywatelem rosyjskim: 

 
Język publiczny mówi: „Pan Berezowski jest obrażającym Gościa Francji i w osobie jego 

gościnność Naczelnika Państwa, naród, obywateli. Obrażający kto jest? – jest obywatelem 
prowincji okcydentalnej państwa obrażonego i członkiem Kościoła, którego obrażony jest 
Najwyższym Kapłanem. 

[…] 
Publicznie: P. Berezowski jest taki sam Rosjanin jak ten, co strzelił do Aleksandra II-o  

w Petersburgu, i ten, co sztyletował ambasadę ruską w Paryżu. I jest przestępcą-stanu we 
Francji, albowiem kula jego świsnęła około piersi Naczelnika Państwa i skaleczyła wolne 
oblicze obywatelki. 

([W sprawie zamachu Berezowskiego] Nota, 
PWsz VII, 163-164)  

 
Identycznej argumentacji użył Norwid w liście do jednego z głównych sygna-

tariuszy adresu protestacyjnego – Władysława Zamoyskiego:  
 
P. Berezowski jest tak samo rosyjski dla Jego Wysokości Ces[arza] Rosji jak ten, co strze-

lał do Niej w Petersburgu i jak ten, co godził sztyletem w członka Ambasady Rosyjskiej  

                                                           
26

 Obszerne omówienie stosunku Norwida do sprawy Berezowskiego zob. P. CHLE-
BOWSKI, „To jest najgłupsza, najhaniebniejsza historia pod słońcem!”, „Studia Norwidiana” 
33(2015), s. 219-268. 
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w Paryżu. Nie mogę zrozumieć racji, dla których Emigracja Polska zbiera wyłącznie wstyd  
i hańbę: co do kąśliwości, jakimi obdarzają nas prasa i potoczna opinia, zechce mi pan wyba-
czyć, Generale, jeśli powiem, iż przyczyna tych niesnasek nie leży w bezsensownym czynie 
osobnika utrzymującego, że jest Polakiem.  

(PWsz IX, 294-295)27 
 
Kim jednak jest rzeczywiście Berezowski? To też można – i należy mówić – 

ale „językiem prywatnym”, nie w przestrzeni publicznej: 
 
Język prywatny mówi: „Pan Berezowski jest Polak” – bardzo ładnie! – ja się p r y w a t -

n i e  nie wyrzekam, że pan Berezowski jest Polak i wiem, kto jest: jest mściciel-egoista – 
patriota polski, który mówi: „Périsse le monde, viva la Pologne!” – takich znam milion, i że 
milion, więc wiem, że byłbym d u r n i e m  (przepraszam za nieparlamentarny wyraz), gdy-
bym własnym gardłem chciał milion takich poczciwych awanturników nawracać. 

([W sprawie zamachu Berezowskiego] Nota, 
PWsz VII, 163-164) 

  
Bardzo ostre, krzywdzące wręcz wypowiedzi Norwida o Berezowskim28, rzu-

cają jednak światło na wymowę epigramatu Improwizacja – wracając z Ekspozy-
cji 1867 – w Paryżu. W niedojrzałym patriotyzmie („patriota polski”), wyrażają-
cym się w aktach rewanżu („mściciel”), ostatecznie szkodliwych i nieliczących 
się z szerszymi konsekwencjami („egoista”), upatrywać należy, według Norwida, 
sensu zestawienia Matejki z Berezowskim. 

 
* 

 
Wzmianki o Ksawerym Branickim pojawiają się w epistolografii Norwida 

kilkakrotnie29. Niemal bez wyjątku mają one charakter pozytywny, co może dzi-
wić, biorąc pod uwagę poglądy i lewicową orientację polityczną arystokraty. Ta 
strona aktywności Branickiego nie jest jednak niemal w ogóle poruszana w wy-

                                                           
27

 Tekst listu w języku francuskim, tłumaczenie przywołuję za: Kalendarz II, 305. 
28

 Niezwykle krytycznie ocenił je np. Jacek Trznadel, w poświęconym sprawie Berezow-
skiego rozdziale Polskiego Hamleta: „Z trudem się to czyta i wątpię, aby mógł coś podobnego 
napisać Mickiewicz, gdyby dożył tych lat. […] Jak jednak głęboka jest ta niechęć! Popycha 
ona Norwida do wypowiadania sądów przynoszących mu wstyd (nawet z punktu widzenia 
epoki) i noszących niewątpliwie charakter zdrady ideowej. Tak rozumiem bowiem ceremo-
nialność tytułów, którymi obdarza cara, i zakwalifikowanie Berezowskiego w języku „pu-
blicznym” (!) jako Rosjanina.” (por. J. TRZNADEL, Polski Hamlet czyli kłopoty z działaniem, 
wyd. 2, przejrzane i rozszerzone, Warszawa 1989, s. 162-163). 

29
 Na temat stosunków Norwid – Branicki por. A. CZARTKOWSKI, Cyprian Norwid a Ksa-

wery Branicki, „Kurier Warszawski” 113(1933), nr 140, s. 4-6. 
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powiedziach Norwida, choć z pewnością nie pochwalał wielu inicjatyw i gestów 
politycznych Branickiego. Trudno bowiem zakładać, że mogło podobać się po-
ecie choćby wsparcie dla Mickiewiczowskiej Trybuny… Raz tylko wypowiada 
się Norwid w kontekście działalności politycznej Branickiego – i to pozytywnie, 
choć z pewnymi zastrzeżeniami, doceniając jego hojność w sprawie zapewnienia 
majątku synom Andrzeja Zamoyskiego oraz finansowania francuskich pism, by 
przychylnie pisały o sprawie polskiej30. 

Nazwisko Branickiego w listach poety zjawia się jednak zazwyczaj przy oka-
zji wzmianek o artystycznych zajęciach autora Solo: w kilku przypadkach Bra-
nicki był nabywcą jego dzieł, niekiedy też wspierał finansowo pracę nad nimi31. 
Z listów wysłanych Branickiemu, o których nadmienia Norwid w swojej kore-
spondencji, bez wątpienia za najważniejszy uznać trzeba ten wspomniany  
w liście do Władysława Czartoryskiego z 20 września 1870 (PWsz IX, 463-466). 
Norwid prosił w nim Branickiego, jak relacjonuje Czartoryskiemu, o kilkumie-
sięczną gościnę w Montrésor, w czasie toczącej się właśnie wojny francusko- 
-pruskiej. Żadnej odpowiedzi autor Vade-mecum jednak nie otrzymał. Branicki 
był w tym czasie ciężko chory i znajdował się w Anglii. Możliwe też, że list 
Norwida do Branickiego podzielił losy omawianego listu do Czartoryskiego –  
i z powodu działań wojennych w ogóle nie trafił do adresata. 

Najobszerniejszą i zdecydowanie najciekawszą wypowiedź o Branickim 
przynosi jednak list z 8 grudnia 1879 r., skierowany do Konstancji Górskiej, 
napisany po śmierci hrabiego, tuż po uroczystościach pogrzebowych, w których 
sam Norwid brał udział:  

 
Nabożeństwo za spokój duszy ś.p. Ksawerego Branickiego odbyło się dziś rano. Przezię-

bły i z nogą chorą wracam z tego smętnego obrzędu i koła. Był książę Napoleon ustronnie  
i prywatnie, jak emigrant wśród emigrantów, a we własnej niedawno stolicy. Zresztą koło 
zwykłe, więcej zwichnięte i wykolejone, przy drodze bez osi leżące; może i bocianiego 
gniazda z koła tego na ruinie wieży nie zrobi się! 

Co Polska traci w zgonie Branickiego, zapewne nie wie. Naród za długo żyje bez poli-
tycznego bytu i jest nieświadomy, niewinny; ledwo, ledwo, ledwo ocenić zdolny ludzi zupeł-
nie urobionych, ale odgadywać ich, spółkształcić się z nimi – to jest dla ludów nieżywych 
zadaniem niezrozumiałym! […] 

Inaczej jest u ludów nawykłych do publicznego życia; one odgadują człowieka i z nim 
wspólnie kształcą się i podnoszą. 

Ś.p. Branicki jak dopełniał obowiązków wszystkich możnego obywatela, nie chcę i nie 
mogę tu spowiadać. Niektóre z tych obowiązków znam z teorii – mógłbym nietrafnie sądzić, 

                                                           
30

 Por. list do Konstancji Górskiej (PWsz IX, 176) oraz Kalendarz II, 210. 
31

 Por. PWsz VIII, 224; IX, 224, 246.  
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ale dopełnił on jednego obowiązku znakomicie, to jest:  o n  s i ę  n i g d y  i  n i c z e m u 

n i e  p ł a s z c z y ł. 
Powiedzą, że to łatwo z jego środkami. Nieprawda! To zawsze jest bardzo trudne w Euro-

pie i w XIX wieku. To bardzo jest niełatwe i może dlatego, że niełatwe, to i arcyrzadkie! 
Znałem osobę bardzo dawno, jeszcze w Warszawie. Nie zbliżałem się bardzo w emigracji, 

bo unikam bogatych i możnych. Hojności Ksawerego Branickiego użyłem parę razy i dla 
innych – niedawno dla jednej wdowy z sierotami. Nigdy mi nie odmówił. 

(PWsz X, 137) 
 
Można sądzić, że – uwzględniając wszystkie różnice – Norwid cenił u Bra-

nickiego te cechy, którymi sam się szczycił i uważał za szczególnie sobie wła-
ściwe: dumę, niezależność, uczciwość wobec własnych przekonań. Stąd też po-
mysł, by w 1867 r. – przez Błociszewskiego – przesłać Branickiemu wiadomość: 
opis swego stanowiska w sprawach Matejki i Berezowskiego, które, jak zakładał, 
żywo mogły hrabiego interesować. Zdanie swoje wyraził Norwid w sposób naj-
właściwszy mu, jako poecie – ujmując je lakonicznie w formę czterech wierszy 
epigramatu, a „momentalny” charakter skojarzenia stanowiącego oś utworu za-
akcentował tytułem: Improwizacja – wracając z Ekspozycji 1867 – w Paryżu.  
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NORWID – BRANICKI – MATEJKO – BEREZOWSKI 
A HISTORY OF AN AUTOGRAPH 

 

S u m m a r y 
 
This article discusses the history of one of rare Norwid's autograph that are stored abroad. 

This is an epigram entitled Improwizacja – wracając z Ekspozycji 1867 – w Paryżu [Improvi-
sation – coming home from the 1867 Paris Exposition]. This work is stored as part of a vast 
collection of Polonica at the Montrésor castle (Touraine, France). The castle was bought by the 
Branicki Family in the mid-19th century, and today it is managed by the Rey Family. The 
author describes the autograph and juxtaposes it against a better-known edition of the epigram, 
entitled Improwizacja na ekspozycji [Improvising at the Exposition] to finally claim that – in 
accord with the canonical principles of editorial art – it is the Montrésor variant of the text – as 
a later work – that should be considered canonical for the purposes of publishing and research-
ing Norwid’s legacy. Moreover, the author analyses the context of historical and cultural 
events that made Norwid send the epigram to Count Ksawery Branicki in 1867, in which he 
ironically set two vital figures against one another: the painter Jan Matejko and Antoni Bere-
zowski – author of a failed assassination attempt on Tsar Alexander II. 
 
Słowa kluczowe: Cyprian Norwid; Ksawery Branicki; Antoni Berezowski; Jan Matejko; auto-
graf; Improwizacja – wracając z Ekspozycji 1867 – w Paryżu; Improwizacja na ekspozycji; 
Montrésor; Rejtan; zamach na Aleksandra II. 
 
Key words: Cyprian Norwid; Ksawery Branicki; Antoni Berezowski; Jan Matejko; autograf; 
Improwizacja – wracając z Ekspozycji 1867 – w Paryżu [Improvisation – coming home from 
the 1867 Paris Exposition]; Improwizacja na ekspozycji [Improvising at the Exposition]; Mon-
trésor; Rejtan [Rejtan or the Fall of Poland]; assassination attempt on Tsar Alexander II. 
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KAROL SAMSEL 

O „ODEBRANIU KOŚCI” 
CZYLI CIAŁO CYPRIANA NORWIDA  
I MONTMORENCY 

 

Pamięci Krystyny Małkowskiej 

 

Jean-Pierre Richard w znanym i wpływowym (jeśli rozpatrywać rzecz w ka-
tegoriach sił recepcyjnych przekazu) eseju Śmierć i jej postacie – w jednym  
z końcowych jego punktów, analizując przykład tanatycznej obsesji Chateau-
brianda – rozważa przez jakiś moment konsekwencje „odbierania kulturom kości 
ich ojców”1. Wpierw jednak snuje refleksję na temat ogólnej semantyki grobu, 
zwłaszcza nad jego rezerwuarem znaczeń symbolicznych – jako punktu oporu,  
a także – par excellence – odporu: 

 
Wydaje się, że rozproszenie musi mieć jednak swą ostateczną granicę: g r ó b. Oto ostatni 

pozornie zbiornik, w nim powinna się zatrzymać wielka wędrówka prochów. Trzeba, by ciało 
pozostało w grobie, nawet zredukowane do stanu prochu bądź popiołów – tego prochu jesz-
cze bardziej delikatnego, jakby roztartego – bądź kości – tego bardziej twardego, bardziej 
zindywidualizowanego stanu śmiertelnych szczątków

2
. 

 
I tak – topos „odebrania kości” zyskuje u Richarda znaczącą, głębinową in-

terpretację, nie pozostaje bowiem bez żadnego znaczenia dla kultury, która w tej 
– całkiem nowej dlań sytuacji – musi stać się zarazem domeną i depozytariuszem 

                                                           
1
 J.-P. RICHARD, Śmierć i jej postacie, [w:] Antologia współczesnej krytyki literackiej we 

Francji, oprac. W. Karpiński, Warszawa 1974, s. 181. Norwid pozostawał spokrewniony z tym 
sposobem myślenia: ujawnia to najpełniej Żądany list o mogile i mogiłach: „M o g i ł a jest 
w z n i o s ł oś ć  wszelaka, i to jest ten sam wyraz, co aryjsko-irlandzko-szkockie Mag – Mak – 
Mac. Czy ta wzniosłość jest moralna, czy plastycznie wznosząca się jak mgła, mg – jest 
wzniosłość” (PWsz VI, 582). Podaję za wydaniem: C. NORWID, Pisma wszystkie, zebrał, tekst 
ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, Warszawa 1971 (cyt. PWsz, 
liczba rzymska oznacza tom, arabska – stronę). 

2
 J.P. RICHARD, Śmierć i jej postacie, s. 180. 
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utraty. W sytuacji zaginięcia ciała nie jest i nie będzie możliwe to, co Richard 
określił tzw. programem pozytywnym wobec śmierci, groby zastępcze są bo-
wiem fantomami, substytutami, maskami mającymi pokryć grozę pustki symbo-
licznej, tj. tego, że „w samym sercu nieistnienia nie ustanawia się nic pozytyw-
nego, nic prawie ludzkiego [lub pozytywne, prawie ludzkie ustanawia się, lecz  
z uderzająco mniejszą, nieporównywalnie słabszą siłą – K.S.]”3. Nie znajdziemy 
nigdzie „bezpieczeństwa zamknięcia, stałości znaku, uspokajającej trwałości 
miejsca zakorzenienia i pamięci” 4. Grozi nam za to niegasnący niepokój, w naj-
gorszych wypadkach natomiast – paraliż i przerażenie dające się zestawić z tym, 
co towarzyszyło Chateaubriandowi. Jego samego w dobie Rewolucji „zelektry-
zowała i poraziła kontrceremonia ekshumacji” mająca miejsce w Saint Denis: 
tam „pierwszym gestem [rodzącej się irredenty – K.S.] było otworzenie szla-
checkich grobów i rozrzucenie, czasem nawet spalenie ich zawartości” 5. 

Z podobnych obaw wielokrotnie usiłował spowiadać się Norwid, choć grób – 
inaczej niż w wypadku chateaubriandowskiego Krasińskiego – był dla niego 
przede wszystkim narzędziem wykładu idei, nie zaś motywem obsesyjnym. Nie 
był też tropem uzależniającym tę twórczość od siebie, nie deformował jej final-
nego kształtu, nie zostawał nadeksponowany. Niejako zamiast tego autor Coś Ty 
Atenom zrobił, Sokratesie... po wielokroć zdradzał wyczulenie na skandal fune-
ralny. Jednym z motywów organizujących jego wyobraźnię funeralną była eks-
humacja jako wyraz „odpoznania po śmierci” – nie ma w tym wypadku bardziej 
doniosłego przykładu, niż przywoływany już znany wiersz poety z Sokratesem  
w incipicie. Salut per la tombe, zbawienie przez grób lub próba grobu – tak jak 
rozumiał ją w Przedświcie Zygmunt Krasiński6 – nigdy nie zaistniała. „Mściciela 
naszych kości” zastąpić miał, zgodnie z powinnościami wpisanymi w Norwi-
dowską aksjologię, „późny wnuk”, „pomszczenie” zaś miało stać się „odpom-
nieniem”. 

Norwid nie był więc „polskim Chateaubriandem”. Raczej usiłował ów specy-
ficznie rozumiany chateaubriandyzm (strach przed niemożnością pogrzebania 
dający się sprowadzić do „strachu o ciało”, lęku z gruntu – jak się zdaje – świec-

                                                           
3
 Tamże. 

4
 Tamże. 

5
 Tamże, s. 181. 

6
 Ostatnio najpełniej jego myśl o apokatastazie w Przedświcie wyraziła – Grażyna Hal-

kiewicz-Sojak: „orszak polskiej szlachty zmierza za Matką Boską z jej jasnogórskiego wize-
runku do otchłani, by w przyszłości zmartwychwstać. [...] Bóg odpowiada: po wizji historycz-
nej następuje druga – nazwijmy ją apokaliptyczną”. G. HALKIEWICZ -SOJAK, Wstęp, [w:]  
Z. KRASIŃSKI, Przedświt, wstęp, komentarz i opracowanie: G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 2004, 
s. 39.  
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kiego, niechrześcijańskiego) przewyższyć. Pośmiertne losy jego zwłok, koleje 
rozciągniętego w czasie pochówku noszą na sobie mimo to znamię chateau-
briandowskie. Faktem jest bowiem, że dziś dokładne, niebudzące żadnych wąt-
pliwości ustalenie miejsca spoczynku Cypriana Norwida przysparza trudności 
niemożliwych do przezwyciężenia, jest zadaniem niewykonalnym. Miały na to 
istotny wpływ niezliczone przemiany, którym podlegał w ostatnich 150 latach 
cmentarz polski w Montmorency, bardzo szybko stał się własnością i dyspozycją 
Hotelu Lambert. 

Skandale funeralne nie odstępowały od Montmorency od samego początku. 
Literaci polscy dawali im zresztą chętnie i skwapliwie poetycki wyraz. „Czarną 
polską legendę” francuskich nekropolii zapoczątkował jednak głośny wypadek  
z Montparnasse, który literacką oprawę zyskał dzięki samemu Juliuszowi Sło-
wackiemu, autorowi wiersza Pogrzeb kapitana Meyznera. W nim „biedną trum-
nę ze szpitalu, / Do żebrackiego mieli rzucić dołu”, „ogromnego”, gdzie „na 
trumnach trumny”7. Przypadek Józefa Meyznera (1803-1841), belwederczyka  
i powstańca z lat 1830-1831, pochowanego w jednym z wielu fosse commune, 
którego „grobu nie wymieniają żadne ze spisów”8, nie należał bynajmniej do 
odosobnionych. Jak zaświadcza Jerzy Skowronek, autor jedynej pełnej monogra-
fii cmentarza polskiego w Montmorency: 

 
Ubożsi rodacy miewali pogrzeby podobne do ostatniej drogi generała Woronieckiego na 

jeden z paryskich cmentarzy: „gdy przyszło grzebać, nie było kupionej ziemi, więc to jedno,  
a drugie po 5,10 franków dali i tą koleją kupili odpoczynek poczciwego jenerała na 5 lat”

9
.  

 
Do fosse commune trafiali najbiedniejsi mieszkańcy Paryża, niezdolni do wy-

kupu przynajmniej pięcioletniej koncesji na grób. Pochowanie w dole cmentar-
nym równoznaczne było z zapomnieniem, zapobiegało właściwie wyłącznie 
bezczeszczeniu ciała: 

 
Przepisy francuskie ustalone w latach 1803-1834 przewidywały możliwość pochówków 

na koszt gminy. Grób w ziemi do gminy należącej określany jest we francuskich księgach 
cmentarnych jako fosse. W ten sposób grzebano na koszt gminy najuboższych – w odrębnych 
dołach o wymiarach 150 cm długości, 200 głębokości i 80 szerokości

10
. 

                                                           
7
 Cytuję za wydaniem: J. SŁOWACKI, Dzieła wszystkie, t. VII, red. J. Kleiner, Wrocław 

1956, s. 121-122.  
8
 J. SKOWRONEK (oraz A. BOCHENEK, M. CICHOWSKI I K. FILIPOW), Cmentarz polski  

w Montmorency, Warszawa 1986, s. 69. 
9
 Skowronek przywołuje w tym kontekście list Eustachego Januszkiewicza do Leonarda 

Niedźwieckiego napisany w Paryżu 6 grudnia 1838 r. (Tamże, s. 68). 
10

 Tamże, s. 69-70. 
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Ciało Norwida nie znalazło się po zgonie w cmentarnym dole – od tego losu 
uchronił je Michał Zaleski. Całkowicie o jego zasłudze w tej mierze przekonany 
był Józef Dybowski. W liście do syna Aleksandra z 3 czerwca 1883 r. wskazy-
wał, że niechybnie tak by się stało, „gdyby Zaleski nie zajął się całym urządze-
niem tego pogrzebu, nie poszedł do nieznajomych [Teodora – K.S.] Jełowickiego 
i [Michała – K.S.] Kleczkowskiego, i wielu innych kroków nie poczynił”11. Że 
groźba pochówku w fosse mogła okazać się realna, zaświadczały słowa starego 
Dybowskiego: większość „weteranów w polskim Zakładzie przy rue de Chevale-
ret” kończyła w ten sposób12. Tymczasem koszta pogrzebu zamknęły się dopiero 
w 400 frankach, z których 300 Zaleski otrzymał z datków wspomnianych Jeło-
wickiego i Kleczkowskiego. Warto nadmienić, że darowizna Hotelu Lambert 
(śmiesznie niska, opiewająca na 20 franków – prawdopodobnie wynik zbiórki  
w Towarzystwie Dobroczynności Dam Polskich) została odesłana z powrotem na 
ręce Czartoryskich13. Z tego zapewne powodu podczas pogrzebu 25 maja 1883 r. 
zabrakło reprezentantów tego stronnictwa. Obecni za to byli inni, „przeszło trzy-
dzieści osób, a wśród nich Franciszkowie Duchińscy, Mieczysław Geniusz  
i marszałek Teodor Jełowicki”14. 

Nie do końca zrozumiała pozostaje decyzja Zaleskiego o wykupieniu wyłącz-
nie pięcioletniej koncesji na grób, później zaś – brak starań o jej zamianę. Wyda-
je się, że najbliższy przyjaciel Cypriana Norwida, weteran powstania listopado-
wego nie w pełni zdawał sobie sprawę z obowiązującego od 1843 r. we Francji 
prawa koncesyjnego, a przede wszystkim z tego, że koncesja czasowa do pięciu 
lat nie dawała żadnej możliwości prolongaty: „nawet odrębny grób z taką konce-
sją szybko znikał z topografii cmentarza i pamięci współemigrantów, zwłaszcza 
jeśli zmarły nie pozostawił bliskich”15. Zasadne jest przypuszczać, że wykupie-
nie koncesji trzydziestoletniej mogło uchronić ciało Norwida przed zaginięciem 
(dokument wygasłby bowiem dopiero w 1913 r., a więc prawie dekadę po wyda-
niu przez Zenona Przesmyckiego-Miriama Norwidowskiego numeru „Chime-

                                                           
11

 J. Dybowski do A. Dybowskiego. Paryż, 3 czerwca 1883 r. (wypis z listu: rkps BN III 
6321, k. 89) – cyt. za: Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA przy współudziale M. PLUTY, Ka-
lendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. II: 1861-1883, Poznań 2007, s. 783 (dalej cyt. 
Kalendarz, II). 

12
 Tamże. 

13
 Tamże. Warto nadmienić, że założycielką Towarzystwa w 1834 r. była jedna z najważ-

niejszych inicjatorek prac nad powstaniem i organizacją Zakładu św. Kazimierza, Anna z Sa-
piehów Czartoryska. J. Skowronek, Cmentarz polski, s. 80. 

14
 Kalendarz, II, s. 783. 

15
 J. SKOWRONEK, Cmentarz polski, s. 69.  
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ry” 16 oraz dokładnie w momencie publikowania przezeń pism zebranych po-
ety17). Zwłoki Norwida pozostawałyby wówczas na cmentarzu w Ivry pod Pary-
żem, gdzie zostały w 1883 r. pochowane. Nawet, jeśli tam doszłoby do ekshu-
macji, prawdopodobieństwo zagubienia ciała, złego odnotowania przenosin itd. 
było o wiele mniejsze niż na Montmorency, do którego przeniesiono szczątki 
Norwida w 1888 r. Można było także żywić uzasadnioną nadzieję, że o wygasa-
niu koncesji grobowej dla Norwida w Ivry wiedzieliby wówczas wszyscy zainte-
resowani, także Polacy w kraju, środowisko „Chimery” i sam Miriam:  

 
Prawo francuskie z 1843 dopuszczało trzy rodzaje koncesji na grób: czasowe (powyżej  

5 lat), trzydziestoletnie i wieczyste (perpétuelles). [...] Koncesja trzydziestoletnia – w przeci-
wieństwie do czasowych – dawała prawo do ubiegania się o jej prolongatę

18
. 

 
Należy jedną z rzeczy ustalić ponad wszelką wątpliwość – nie tylko, że dla 

Norwida nigdy nie wykupiono koncesji wieczystej, to nadto nie nabyto żadnej 
jakiejkolwiek koncesji uprawniającej do przedłużeń, mogącej w świetle prawa 
francuskiego uchodzić za tzw. koncesję nieczasową, czyli najkrócej mówiąc: co 
najmniej trzydziestoletnią. Uważano jednak inaczej – co legło u podstaw niepo-
rozumienia i stało się pierwszą przyczyną zaginięcia ciała autora Vade-mecum. 
Sprawcą niedopatrzenia, a w skutkach fatalnego błędu organizacyjnego, był Jó-
zef Gałęzowski, prezes Komisji Grobów Polskich, ten sam, któremu należy za-
wdzięczać ocalenie ciała Norwida w 1888 r., powiadomił on bowiem o końcu 
koncesji grobowej w Ivry samego Władysława Mickiewicza. Moment, w którym 
sprawą zainteresował się sam Mickiewicz, ma nieco symboliczny wymiar, gdyż 
w tym czasie kwestię nieustalonego Norwidowskiego grobu przejął na siebie 
Hotel Lambert, niejako przywłaszczając sobie ciało Norwida. W postępowaniu 
syna Adama zachowało się wiele znamion nieuwagi, a także rozproszenia (ta 

                                                           
16

 „Ważnym momentem dla recepcji Norwida było wydanie w 1904 r. numeru »Chimery« 
całkowicie poświęconego twórczości zmarłego poety. Znalazł się w nim Promethidion, Kle-
opatra, Pompeja, Stygmat, przekłady Norwida z Odysei, rozprawa La philosophie de la guerre, 
utwory liryczne i ironiczne (m.in. Vade-mecum), listy Norwida do Marii Trębickiej oraz repro-
dukcje jego prac graficznych, rysunków i obrazów, a także jego wizerunki” – cyt. J. KOSIM, 
Miriam – odkrywca Norwida, [w:] Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001, nr 3/158, 
s. 14. 

17
 „Z ośmiu zaplanowanych tomów w latach 1912-1914 (z datą 1911) ukazały się tomy A, 

C, E. Są one zilustrowane reprodukcjami rysunków i obrazów Norwida. Zawierają liczne 
wizerunki poety i podobizny jego autografów. Opatrzone zostały obszernymi komentarzami 
Przesmyckiego. Przeciągający się druk tomu F przerwała pierwsza wojna światowa (zachowa-
ne arkusze wydane zostały w 1946 roku)”. (Tamże). 

18
 Tamże, s. 70. 
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dezynwoltura w obchodzeniu się ze zwłokami towarzyszyła kolejnym aktom 
tego dramatu już do samego końca) – Norwid był dla Mickiewicza osobą ano-
nimową, częścią kolektywu, „chudym literatem” w końcu19, jego ekshumację  
i przeniesienie z Ivry do Montmorency uważał on raczej za obowiązek wobec 
społeczności emigracyjnej niż jako powinność wobec pokrzywdzonej, wyklętej 
osobowości literackiej, geniusza. Mylił się także znacznie co do biografii autora 
Promethidiona – uważał go za jednego z emigrantów 1831 r., czemu dał świa-
dectwo w liście do Marii Goreckiej z 11 lipca 1888 r.:  

 
Dowiedziałem się, że popioły Cypriana Norwida mają być wyrzucone. Emigranci z 1831 

roku tak pospiesznie wynoszą się z tego świata, że coraz trudniej zapewnić im grób wieczy-
sty. Wprawdzie istnieje grób wspólny, mało już miejsc wolnych, rodziny nieboszczyków 
szturmują do Komisji

20
. 

 
I dalej informacja o kwocie potrzebnej na przeniesienie: „Miejsce we wspól-

nym grobie wynosi fr. 200”21. Mickiewicz uzyskał więcej: od samej Michaliny  
z Dziekońskich Zaleskiej spłynęło na ten cel 100 rubli – otrzymał zatem równą 
wartość 300 franków, którymi gospodarował jednak w sposób nie do końca zro-
zumiały (czemu Gałęzowski za te pieniądze, za kwotę o 100 franków wyższą od 
wyjściowej, wykupił zaledwie koncesję piętnastoletnią, nieczasową? Jeśli suma 
300 franków okazałaby się niewystarczająca, czemu nie kontynuowano zbiórki,  
a ograniczono się wyłącznie do bogatego datku Zaleskiej? Zdumiewające w tej 
sprawie jest świadectwo Skowronka: jego zdaniem te fundusze wystarczyłyby  
w zupełności nawet na wykupienie koncesji „wieczystej”22. Kto więc zawinił 
najbardziej: Mickiewicz? Dybowski? Gałęzowski?). W efekcie otrzymano do 
dyspozycji wolną pieczarę w jednym z polskich grobów zbiorowych w Montmo-
rency (dziewiąty rząd trzeciej dywizji)23. Norwid miał weń spoczywać wraz  

                                                           
19

 Jedyna (sic!) wzmianka o Cyprianie Norwidzie w Pamiętnikach Władysława Mickiewi-
cza pochodzi z rozdziału 2. tomu I i ma wydźwięk dość ambiwalentny, bądź co bądź nawet 
nieżyczliwy – sugeruje ograniczenia intelektualne czy raczej ciasnotę horyzontów Norwida  
w porównaniu ze światopoglądową otwartością Adama, ojca Władysława: „Ojciec mój prze-
rywał grę w szachy, a Cyprian Norwid pisze, że należałoby rozmowy te spisywać, ale sam do 
tej roboty się nie zabrał; jego poglądy zbyt się różniły z przekonaniami ojca mego, aby mógł 
się dobrze z podobnego zadania wywiązać” – cyt. W. MICKIEWICZ, Pamiętniki, tekst na nowo 
opracował, wstępem, przypisami i notą opatrzył M. Troszyński, Warszawa 2012, s. 71. 

20
 Własnoręczny odpis W. Mickiewicza z jego listu do siostry: Muzeum Literatury im.  

A. Mickiewicza w Warszawie (Dział Rękopisów) – cyt. za: PWsz XI, 190.  
21

 Tamże. 
22

 J. SKOWRONEK, Cmentarz polski, s. 188. 
23

 PWsz XI, 190. 
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z pisarzem Adamem Rzążewskim i poetą Tomaszem Augustem Olizarowskim,  
o którym pisał wielokrotnie – po raz ostatni w uderzającym porównaniu do Wik-
tora Hugo (Dwie aureole24). Drugi pochówek poety odbył się dopiero pod koniec 
roku 1888 – 28 listopada. Ciało złożono do jednej z siedmiu kondygnacji grobu; 
na każdej z nich spoczywały dwie trumny. Należy sądzić, że był pochowany 
najgłębiej, na co wskazywałaby kolejność nazwisk wygrawerowanych na płycie: 
Olizarowski, Sawicki, Łaszewska, Krantz, Dyżewski, Masłowski, Jesiotrzyński, 
Siemaszko, Rzążewski, Gosiewski, Dobrzycka, Henszel, Norwid, Kunatt25.  

Grób, który z czasem został nazwany „norwidowskim”, był – co niezmiernie 
istotne – pierwszym z polskich grobów zbiorowych na Montmorency. Został 
prawdopodobnie ufundowany przez księży zmartwychwstańców26 i był projek-
towany jako „mniejsze polskie serce” tej nekropolii – czy może raczej miejsce 
dla „tych najmniejszych” (to miejsce Hotel Lambert przekazywał w ręce uboż-
szych emigrantów, od tego grobu miało rozpocząć się budowanie ich przestrzeni, 
ich dziedziny). Grób w całości zapełniony został dopiero w 1902 r., a więc  
w momencie wygaśnięcia kolejnej koncesji grobowej na ciało Norwida (1904) 
dopiero od półtora roku-dwóch lat nie zorganizowano tam pogrzebu. Jakkolwiek 
tego nie ujmować, Montmorency było „cmentarzem propagandowym” Hotelu 
Lambert i funkcjonowało w XIX-wiecznej polskiej wyobraźni jako miejsce po-
chówku ludzi związanych i sympatyzujących z Czartoryskimi. Niemała w tym 
zasługa zwolenników samej familii – świadkiem początków „walki o wpływy”,  
o „kościół pośmiertny” i „miejsce pamięci” musiał być sam Norwid. Działacze  
i publicyści Hotelu Lambert bowiem: 

już od schyłku lat pięćdziesiątych odwiedzanie cmentarza traktowali jak spotkania „czterech 
pokoleń Polski” u grobów „śp. Niemcewicza, Kniaziewicza i tylu innych wygnańców, tuła-
czy”, co miało wpłynąć na umocnienie patriotyzmu i umiarkowanych postaw społecznych

27
. 

                                                           
24

 „Będąc ledwo pełnoletnim, Wiktor Hugo jako pisarz otrzymał Legię Honorową – sumy 
pieniędzy za swe dzieła. Był arystokratą, monarchistą, parem Francji, bonapartystą, republika-
ninem, nareszcie »komunistą«”; „Tomasz August Olizarowski policzony jest palcem Dziejów 
do grona tych poetów, którzy  n i e  o c e n i o ną  p r z e z  k r y t y k ó w  próbę wytrzymali”. 
(PWsz VI 534). 

25
 J. SKOWRONEK, Cmentarz polski, s. 188. To umiejscowienie ciała Norwida poświadcza 

m.in. relacja z prac renowacyjnych Kazimierza Węglewskiego w 1954 r. Zarząd Towarzystwa 
Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi „przypominał, że »z okazji budowy 
nagrobku Cypriana Norwida« rzeźbiarz schodził do tego zbiorowego grobu o 7 kondygnacjach 
(na każdym spoczywają po dwie trumny) i nonszalancko poszukiwał prochów wybitnego 
poety”. (Tamże, s. 112). 

26
 Tamże, s. 92. 

27
 Tamże, s. 75. Na grobie Niemcewicza i Kniaziewicza – zgodnie z ideą Krystyna Lacha 

Szyrmy – umieszczono rzeźbę leżących zmarłych z aniołem stojącym pomiędzy nimi. Szyrma 
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Jak można przypuszczać, Norwida ta kampania odstraszała, choć – zazwyczaj 
nieszczędzący krytyki, co więcej ekspresyjny w niej – na temat polskich działań, 
agitacji na Montmorency nie wypowiadał się niemal w ogóle. Że nie była to je-
dyna „inicjatywa pamięci”, poeta był doskonale świadom, sam bowiem uczestni-
czył w projektach innych, zazwyczaj ogniskujących się jednak nie na rywalizacji 
z „nekropolią Czartoryskich”, lecz na zadaniu „upamiętnienia wszystkich bez 
wyjątku”, nie tylko wybranych. Strażnikami tych, którym nie mógł patronować 
Niemcewicz ani Kniaziewicz – pierwsi Polacy pochowani na Montmorency – 
stali się m.in. Aleksander Panosiewicz i Józef Bohdan Dziekoński, którzy nosili 
się z gigantycznym zamiarem „pracy na pamiątkę martyrologii polskiej”, co 
więcej: nieomalże mrzonką, aby „pozbierać wszystkie grobowce polskie, jakie 
się gdziekolwiek znajdują; odrytować i dołączyć do nich, o ile możność dozwoli, 
biografię każdego emigranta”28. Akces Norwida w tym ruchu zawdzięczamy 
pośrednictwu Józefa Retzenheima. On właśnie – kierując poetę na Montmartre – 
związał go z zupełnie inną niż Montmorency nekropolią, co więcej – o czym da 
się orzec bez cienia przesady – z zupełnie innym od „polskości z Montmorency” 
modelem narodowej tożsamości29. 

Toteż kontakty Norwida z Montmorency były za jego życia znikome. Całko-
wicie odmiennie wyglądał jego związek z Montmartre. Po pierwsze, nie ukrywał 
dumy z tego, że „wszystkie groby polskie na cmentarzu przez mój ołówek prze-
szły” (PWsz IX, 417) – projektował płaskorzeźby, komponował napisy nagrobne 
i nagrobki, współpracował przy projektach wszystkich grobów zbiorowych, 

                                                          

tłumaczył pomysł zgodnie z wykładnią wyznaczającą Montmorency zadanie bycia „panteonem 
polskiej emigracji”: „Utrzymuje się wiara na Wschodzie, że wedle każdego grobu anioł stróż 
obiera siedlisko. […] Taki […] u mogił Kniaziewicza i Niemcewicza zasiadać będzie, a poko-
lenia polskie zatkną je za metę do oczyszczenia duszy”. (Ttamże, s. 66, na podstawie notatki  
o głosie K. Lacha Szyrmy – BP, pudło „Montmorency”). 

28
 Tym więcej zaskakujące jest, że Montmorency upomniało się o ciało Norwida (należy 

widzieć w tym chyba wpływ Władysława Mickiewicza) i że nie został on przeniesiony jako 
współpracownik Retzenheima do Montmartre. Ten ruch byłby naturalny. Ekshumacja na 
cmentarz w Montmorency – jak uznaje Skowronek – „dotyczyła chyba tylko grobu Norwida”, 
była więc precedensem, poza nim to przeniesienie umożliwiono – ledwie kilku – wyłącznie na 
tzw. grób norwidowski (Olizarowski trafił doń z cmentarza paryskiego w Gentilly). Groby dla 
Polaków częściej powstawały na Montmartre, Père-Lachaise i Montparnasse, tam też łatwiej 
uzyskiwano dlań koncesje wieczyste, a także stawiano zmarłym groby rodzinne i zbiorowe. 
(Tamże, s. 95-96). Zob. także: S. GÓRZYŃSKI, Groby polskie na Montmartre i ich opiekunowie, 
[w:] Polacy pochowani na Cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, 
red. A. Biernat, S. Górzyński, Warszawa 1999, s. XVIII-XXVII.   

29
 Relacja Pauliny Wilkońskiej: P. WILKOŃSKA, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim  

w Warszawie, oprac. Z. Lewinówna, red. J.W. Gomulicki, Warszawa 1959, s. 328.  
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ufundowanych przez marszałka Stempowskiego, a nawet – przy grobach „ret-
zenheimowskich”30. Po drugie, kształtował wyobraźnię symboliczną, mógł uznać 
siebie za jej architekta, oto bowiem w sposób zgoła nieoczekiwany zyskiwał 
dostęp, a wraz z nim rzadki, arystokratyczny przywilej modelowania emigracyj-
nej kultury pamięci, w tym – czego nie należy pominąć – pamięci polistopado-
wej (stymulowanej przez kolejne pochówki weteranów powstania).    

Tym silniej należy sobie więc uświadomić, jak bardzo „Norwid-montmart-
czyk”, czy może po prostu „Norwid-nie-czartoryszczyk”, musiał pozostawać 
uwikłany w działalność instytucyjną Hotelu Lambert. Paryż dla Polaka, usiłują-
cego w 1860 lub 1870 r. uniknąć związków z hegemonicznym emigracyjnym 
frontem, jawił się jako labirynt bez możliwości wydostania się. Jedną ze współ-
założycielek Zakładu św. Kazimierza była Anna z Sapiehów Czartoryska, która 
pierwotnie stworzyła tam ochronkę dla sierot31. To taką rolę budynek pełnił  
w pierwszych latach istnienia, czyli po 1846 r. Do niego – przekształconego na 
dom weteranów, między „Scytów” a „świętych” (jak sam o mieszkańcach Domu 
donosił32) – trafił Cyprian Norwid. Czartoryska zmarła nagle w 1865 r., owdo-
wiając księcia Adama. Jej pochówek na tle innych wyróżniało miejsce złożenia 
zwłok – „pieczary kościelne Montmorency”33. 

                                                           
30

 TROJANOWICZOWA Z., DAMBEK Z., przy współudziale J. CZARNOMORSKIEj, Kalendarz 
życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I: 1821-1860, Poznań 2007, s. 600 (dalej cyt. Kalen-
darz I). Pracę Norwida na Montmartre datujemy najwcześniej od roku 1855, prawdopodobnie 
zaprojektował on grób Jana Gajewskiego, a także grób lelewelowski (zbiorowy) znany także 
pod nazwą Chapelle gotique. Jak wyznawał poeta – w liście do Deotymy Łuszczewskiej wy-
słanym po 14 października 1860 r. – „myślę, iż przyjdzie tu  liczyć na grób w grobach-
zbiorowych, które na cmentarzu postawiłem” (PWsz VIII, 432).  

31
 J. SKOWRONEK, Cmentarz polski, s. 80.  

32
 „Kończę, bo oto widzę Getów i Scytów zabierających się do śniadania. A nie zawsze, 

leżąc nad Dunajem, mogę myśleć swobodnie o siedmiopagórkowej okolicy i o cieniach oliwek 
i cyprysów, bo oto Scyty już do jadła siadają – ” (PWsz X, 150). Rzeczywiście, co zdradza 
Gomulicki, „pośród owych byłych żołnierzy znalazło się również wielu awanturników: ordy-
nusów, krzykaczy, kwerulantów i zabijaków, którzy bezustannie kłócili się między sobą,  
a przy tym wynosili się ponad cywilów, gardząc wszelką pracą umysłową i ostentacyjnie prze-
chwalając się swymi rzekomymi bohaterskimi czynami na polu walki”. J.W. GOMULICKI , 
Między „Scytami” a „świętymi”. Na marginesie nieznanego listu Norwida, „Poezja” 1975,  
nr 1(50), s. 13. Zob. też: E. LIJEWSKA, Zakon rycerski czy „kolonia karna”? Norwid w Domu 
św. Kazimierza, [w:] Biografie romantycznych poetów, red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk, 
Poznań 2007, s. 277-285. 

33
 Tak określił to miejsce obecny na uroczystości pogrzebowej anonimowy korespondent 

„Czasu”: „Po mszy śpiewanej ciało księżnej zostało spuszczone tymczasowo do pieczar ko-
ścielnych”. (Tamże, telegramy i korespondencje z uroczystości pogrzebowych A.J. Czartory-
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W sprawie Norwida wydaje się mimo wszystko, że winą za brzemienne  
w skutkach nieporozumienie należałoby obciążyć jedną osobę – Gałęzowskiego. 
Ani Władysław Mickiewicz, ani Aleksander i Anna Dybowscy, towarzyszący  
w pochówku, nie zostali na czas poinformowani o regułach nabywania koncesji 
grobowych, co więcej – byli najwyraźniej mylnie przekonani co do tego, że za-
kupiono koncesję wieczystą. Oczywiście, można zarzucać im wielorakie niedo-
patrzenia (z nieznajomością prawa koncesyjnego na czele), niemniej jednak – nie 
brak dobrej woli ani filantropii. Zbiórka Mickiewicza dała zresztą daleko bar-
dziej zadowalające efekty (a to zwłaszcza dzięki hojnemu datkowi Zaleskiej)  
niż dramatyczna zbiórka Zaleskiego. Mimo to pieniądze nie zostały właściwie  
wykorzystane.  

W 1952 r. na cmentarzu polskim w Montmorency przeprowadzono głośną 
akcję renowacyjną „z zachowaniem dawnego wyglądu”34, zapoczątkowaną od-
nowieniem grobów Kniaziewicza i Niemcewicza. Łączny kosztorys sporządzony 
przez rzeźbiarza Kazimierza Węglewskiego opiewał na 51 tysięcy franków35. 
„Grób norwidowski” odrestaurowano za 3232 franki uzyskane z regularnych  
corocznych 10-frankowych składek, i z pomocą francuskiej Polonii, co z jednej 
strony w porównaniu z kosztami przeznaczonymi na gruntowne odnowienie 
grobu Delfiny Potockiej było kwotą doprawdy symboliczną (tu wystarczające 
okazały się zaledwie dwa hojne zasiłki36), z drugiej zaś – co akcentuje Skowro-
nek – standardowe koszty renowacyjne były i tak o wiele niższe: wahały się od 
300 do 948 franków37, na tle tak znikomych dotacji grób norwidowski musiał 
więc pozostawać dla Węglewskiego priorytetem. 

Swoisty przewrót kopernikański w budowaniu pośmiertnej historii ciała Nor-
wida, czy może: moment par excellence „richardowski” czy „chateaubriandow-
ski” przyniósł rok 1967. Trzeba jednak przyznać, że wersja zdarzeń, z którą za-
poznawał się wówczas Juliusz Wiktor Gomulicki, nie była oparta na twardych 
faktach: dokumentach, lecz wyłącznie – na zapośredniczeniach: wywiadzie, 
świadectwach, liście. To zapewne najważniejszy z powodów, dla którego sąd  
o zaginięciu ciała Norwida przedstawiony przez edytora Pism wszystkich  
w aneksach do nich (z 1976 r.) wciąż mimo wszystko pozostaje jedynie pesymi-
styczną hipotezą, jakkolwiek prawdopodobną. Z kwerendy Józefa Ferta np. nie 
                                                          

skiego, Marii Amparo Czartoryskiej i Anny Czartoryskiej, „Czas” 17 VII-2 VIII 1861, 23-28 
VIII 1864, 11 i 13 I 1865; BP rkps 441, s. 54). 

34
 Tamże, s. 112. 

35
 Tamże. 

36
 Żony Alfreda Potockiego i niejakiej D. Ledóchowskiej (Aleksandrowej). (Tamże,  

s. 113). 
37

 Tamże, s. 112. 
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wynikałoby, aby przetrwała do dziś jakakolwiek dokumentacja drugiej ekshuma-
cji zwłok Norwida: „nie udało mi się znaleźć ani potwierdzenia, ani zaprzeczenia 
sugestii Gomulickiego na temat ostatecznego miejsca spoczynku prochów poety; 
dotarłem natomiast do dokumentacji przeniesienia Norwida z cmentarza w Ivry 
na Montmorency”38. Wiemy o niej skądinąd – budując wiedzę na ten temat na 
podstawie listu Józefa Skrochowskiego do Leopolda Wellisza wysłanego  
z Krakowa 2 sierpnia 1908 r. i relacji Julii Rylskiej, stryjecznej siostry Skro-
chowskiego. Świadectwa te – rzecz jasna – zawdzięczamy kwerendzie Gomulic-
kiego39. 

Z zebranych przez niego danych wyłania się dość wyrazisty obraz wydarzeń. 
Znów – sprawa ekshumacji i przeniesienia ciała Norwida trafia w ręce czarto-
ryszczyków. O naglącej potrzebie prolongaty koncesji został tym razem powia-
domiony Edward Pożerski, który zaangażował w sprawę swoją córkę, Emilię  
z Pożerskich Longe. Ta z kolei z prośbą o pomoc miała zwrócić się do Józefa 
Skrochowskiego, sekretarza książęcego Witolda Czartoryskiego. Kolejny po-
chówek nie został nagłośniony wśród emigracji, szczątki przeniesiono – jak osta-
tecznie ustaliła Rylska w prywatnej rozmowie z Gomulickim – do „wspólnego 
grobu domowników Hotelu Lambert”40. To adres niemożliwy do dookreślenia. 
Po pierwsze, nie można w stopniu zadowalającym ustalić, co wyróżniałoby tzw. 
groby domowników Lambert na cmentarzu polskim w Montmorency, czym mia-
łyby się odznaczać od innych polskich grobów zbiorowych. Po drugie, w pol-
skiej części nekropolii jest ich – zupełnie niewyodrębnionych – wiele, poszuki-
wania więc nie są możliwe ze względów czysto praktycznych (niemożności wy-
boru jednego miejsca ekshumacji).  

Wydaje się, że współczesna norwidologia wciąż nie jest świadoma tego bra-
ku, ignoruje jego konsekwencje symboliczne bądź uważa je za błahe. Być może 
słusznie zresztą całą sprawę uważa za symbolicznie niegroźną. Być może nie 
niosłoby za sobą nic dobrego opisywanie skomplikowanej sytuacji pośmiertnego 
losu Norwida w kategoriach patosu i sięganie po Richarda, czytanie tych faktów 

                                                           
38

 J. FERT, Nieznane norwidiana w Bibliotece Polskiej w Paryżu, „Studia Norwidiana” 
1993, nr 11, s. 134. 

39
 PWsz XI, 191-192, 197. Część z rezultatów swoich poszukiwań Gomulicki przedstawia 

już w 1966 r. – na łamach „Kierunków”: J.W. GOMULICKI , Dwa groby C. N., „Kierunki” 1966, 
nr 44. Nie należy zapominać o równoległej w tamtym czasie kwerendzie Krystyny Zbijew-
skiej, którą przywołuje Gomulicki w aneksie do Pism wszystkich, przyznając jednocześnie, że 
„popełniła przy sposobności potężny błąd, usytuowała bowiem prawdziwy (aktualny) grób 
Norwida tam właśnie, skąd ekshumowano jego zwłoki w 1904 r.”. K. ZBIJEWSKA, Przecierpiał 
lat 40 oddalenia od ojczyzny, „Dziennik Polski” 1967, nr 119.  

40
 PWsz XI, s. 191, 197. 
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w języku jakiejś mrocznej pośmiertnej pułapki zastawionej na autora Assunty lub 
co gorsza – retoryzowanie, organizowanie „polowań na czarownice”. W jakimś 
stopniu „richardowski” był pod tym względem Gomulicki. Dobrze, że jego droga 
– wyartykułowana i uświadomiona w zakresie dyscypliny – pozostaje w jakiś 
mądry sposób nieprzetarta, nie przyciąga do siebie tropicieli funeralnych skanda-
li, że myśląc o niej, nie prowokujemy dyskusji o „odbieraniu kości”, że nie ma-
my nieustannie w pamięci napisu na jednej z tablic Gimnazjum Gubernialnego, 
który w młodości odczytywali pod ciężarem wielkiego wrażenia Cyprian i Lu-
dwik Norwidowie: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor41. 
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Taking into account the funeral scandal related to the poet’s burial, it can be rather diffi-
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a monograph entitled Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety [Mickiewicz’s body: an 
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never emerged and is very unlikely to develop in the future. Yet, it may be worthwhile to ven-
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proposed by Jean-Pierre Richard of “depriving culture of the bones of (its) fathers.” The article 
also takes a view of Norwid as “an émigré against the émigrés” in the sense of his opposition 
to the funeral propaganda of the supporters of the Czartoryski Family using the Montmorency 
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LUDWIK NORWID  
W ŚWIETLE POSZUKIWANIA  
MIEJSCA POCHÓWKU 

 
 
Historycznoliterackie zainteresowanie Ludwikiem Norwidem tłumaczy się 

nie tyle rangą jego dzieła artystycznego, ile faktem, że był bratem Cypriana. Bez 
wątpienia jednak należał do najbarwniejszych postaci polskiej emigracji. Jego 
los jest bodaj niemniej tragiczny niż autora Vade-mecum. Dzieje Ludwika znamy 
stosunkowo dobrze dzięki badaniom Juliusza W. Gomulickiego i Zofii Trojano-
wiczowej. Nie znaczy to jednak, że stan badań zadowala w pełni.  

Wątpliwości dotyczą np. okoliczności otrzymania paszportu uprawniającego 
go do wyjazdu z ojczyzny do Francji w 1847 r. Trojanowiczowa, na podstawie 
pozycji Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-18851, podaje kwie-
cień, natomiast Gomulicki twierdzi, że Ludwik uzyskał zgodę na wyjazd  
w sierpniu (opiera się na nieistniejących dziś Aktach Tymczasowej Komisji 
Wojskowo-Śledczej). Trudno również jednoznacznie określić, kiedy Ludwik 
dotarł do Paryża. Tym razem sama Trojanowiczowa przytacza dwie sprzeczne 
informacje: w Literaturze XIX wieku – że „w maju był już w Paryżu” 2, zaś  
w Kalendarium3… datuje przyjazd po prostu „przed 27 września”, opierając te 
dane na zapiskach jego towarzysza podróży Józefa F. Zielińskiego, Wspomnienia 
z tułactwa4. W zamieszczonym zaś w „Kłosach” nekrologu podano, prawdopo-
dobnie za „Echem”, jakoby Ludwik miał „około r. 1845 udać się do Paryża  
z zamiarem studiowania nauk lekarskich”, jednak informacja ta wydaje się mało 

                                                           
1
 Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1885 (Królestwo Polskie). Przewodnik 

biograficzny, red. W.A. Djakow i inni, Wrocław–Warszawa−Kraków 1990, s. 321. 
2
 Z. TROJANOWICZOWA, Ludwik Norwid, [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu, 

1831-1863, red. M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz, Kraków 1988, s. 344. 
3
 Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA przy współudziale M. PLUTY, Kalendarz życia  

i twórczości Cypriana Norwida, t. II: 1861-1883, Poznań 2007 (dalej cyt. Kalendarz). 
4
 J.F. ZIELIŃSKI, Wspomnienia z tułactwa, oprac. E. Wróblewska, Warszawa 1989, s. 288. 
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prawdopodobna właśnie ze względu na owo pozwolenie na opuszczenie kraju, 
które otrzymał dopiero 4 lata później5. 

Te niezbyt znaczące przesunięcia, dotyczące dat pewnych epizodów w życiu 
Ludwika to tylko przykłady, które pragnę zasygnalizować; w jego romantycznej 
biografii znajdziemy więcej szczegółów, które nie doczekały się jeszcze osta-
tecznego rozstrzygnięcia. 

  
* 

 
Do okoliczności, które warunkowały warszawskie perypetie najstarszego  

z synów Jana Norwida, należał jego wyjazd do Spa w 1866 r. Pochłonięty hazar-
dem Ludwik przegrał w domu gry resztę kapitałów swojej żony Anny z Jarnow-
skich i za pożyczone od hotelarza pieniądze uciekł do Homburga, gdzie również 
i te przegrał. Według spisanej po 40 latach od tego wydarzenia relacji małżonki: 

 
Śp. Ludwik N. zgrał się wówczas w domu gry w Spa i dał nura. Rozpisano za nim listy 

gończe, p. Annie zaś, którą zostawił na łasce losu, groziło aresztowanie, tak iż musiała czem 
prędzej uciekać, przebierając się przez góry. Ludzie, u których pp. Ludwikowstwo podnaj-
mowali mieszkanie, mieli do nich znaczne pretensje za mieszkanie, utrzymanie etc. i dla 
zaspokojenia tych właśnie wierzytelności jak i innych długów Ludwika N. sprzedano ów 
kufer. W kufrze tym były wprawdzie ważne dokumenty, jak paszport Ludwika N., ale rękopi-
sów Cypriana nie było wcale […]”6. 

 
Załamany sytuacją „jedynego brata, jakiego miał jeszcze”(PWsz IX, 278) au-

tor Rzeczy o wolności słowa, chcąc pomóc zbankrutowanemu małżeństwu i od-
wdzięczyć się za dobro, jakie wyświadczyli mu przez pięć lat, przyjechał do Spa, 
prawdopodobnie aby zająć się Anną. Umieścił ją u rodziny Józefa Dybowskiego 
i mimo swojej ciężkiej sytuacji materialnej wspomagał też i pocieszał brata, któ-
ry w końcu zdecydował się na powrót do Paryża.  

Cyprian wysłał 18 kwietnia 1867 r. list do Joanny Kuczyńskiej, w którym 
przedstawił dramatyczną sytuację swoich bliskich, prosił ją o ugoszczenie „na 
parę miesięcy bratową moją w  ką c i k u  j a k i m  u s i e b i e  n a  w s i ” (PWsz 
IX, 279) w Polsce (w Korczewie). Sam chciał w tym czasie dopełnić formalności 
i znaleźć inne miejsce, bo „i moralnie, i wszechstronnie to będzie zbawiennym 
dla kobiety złamanej cierpieniem…” (PWsz IX, 279). O Ludwiku zaś dowiadu-
jemy się, że cierpiał „momentalne obłąkanie” (PWsz IX, 280). Pomyślną odpo-

                                                           
5
 A. NIEWIAROWSKI, Nekrolog Ludwika Norwida, „Kłosy” 1(1882), nr 870, s. 144; „Echo” 

6(1882), nr 12, s. 2. 
6
 Kalendarz, t. II, s. 272. 
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wiedź dostał po kilku tygodniach, marszałkowa zgodziła się przyjąć do swojego 
domu Annę, więc Cyprian zajął się wyrobieniem dla niej paszportu. Starania te 
nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, nie uzyskano wizy rosyjskiej, jednak  
(z nadzieją otrzymania jej w Berlinie, która po czasie również okazała się złud-
na) wyprawiono ją z Paryża prawdopodobnie jeszcze w maju lub czerwcu7. Duże 
trudności w uzyskaniu dokumentu udało się pokonać dopiero w Królestwie Pol-
skim za pośrednictwem Izabeli Starzyńskiej. Anna zamieszkała w Warszawie 
przy ulicy Wierzbowej 2 jako guwernantka8.  

W tym czasie obowiązki zajętego poety przejął Hipolit Błotnicki. To on opie-
kował się Ludwikiem i za zebrane od emigracji paryskiej fundusze wykupił go 
z hotelu i umieścił w prywatnym pensjonacie. Jednej z ostatnich sierpniowych 
nocy Cyprian czuwał przy bracie, którego „uderzyła paralizja i odjęła mu władzę 
nóg” (PWsz IX, 302). Choroba musiała jednak z czasem ustąpić, ponieważ ko-
lejne informacje donoszą, że − mógł chodzić. Z listu napisanego rok później 
dowiadujemy się o rzadkich spotkaniach Norwidów. Cyprian odwiedzał brata – 
jak mówił − „tylko w chwilach, gdy mogę mieć szczęście być w czymś prak-
tycznie użytecznym, a te chwile są z konieczności rzadkie”(PWsz IX, 358)9. 
Podobnie nieczęsto pisywał do Anny, ponieważ „musiałby pisać o jej mężu  
i interesach: o mężu do żadnej żony nigdy nie piszę”(PWsz IX, 318). 

Na przyjazd Ludwika Norwida do Królestwa Polskiego wyrażono zgodę 
12 stycznia 1869 r.; 23 lutego otrzymał paszport, a 2 marca wyjechał z Paryża. 
Na pociąg odprowadził go Cyprian, podróż opłacił Hotel Lambert, przeznacza-
jąc na ten cel 100 franków10. Do upragnionej Warszawy Ludwik dotarł przed  
11 maja. Podobno udał się wprost do Niewiarowskiego, który powitał go rado-
śnie, ale szybko przekonał się, że „burze życia i słabość charakteru zdruzgotały 
tego człowieka”. Zniewolony nałogiem alkoholowym „nieszczęśliwy, wykolejo-
ny i upadły ten człowiek – niegdyś tak sympatyczny i wzniosły – stał się i tam 
również niemożebnym do społecznego pożycia”11. Koledzy ze szkolnych czasów 
wyprawili go na wieś Łochów, tam mieszkał u państwa Hornowskich. Tak 
wspominała go mieszkająca tam Łucja Hornowska: 

                                                           
7
 Trojanowiczowa neguje sugestię Gomulickiego, jakoby Anna miała wyjechać z Paryża 

dopiero na początku sierpnia; wnioskuje to z listu od M. Mielżyńskiego do T. Lenartowicza, 
ponieważ na początku lipca była już w Mirosławiu. Por. Kalendarz, t. II, s. 297. 

8
 Por. tamże, s. 303, 308. 

9
 Tłumaczenie listu na język polski: tamże, s. 349. 

10
 Por. tamże, s. 384. 

11
 PÓŁKOZIC [A. Niewiarowski], Ludwik Norwid (wspomnienie pośmiertne), „Echo” 1882, 

nr 12.  
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[…] pan Norwid, Ludwik, brat rodzony Cypriana, krewny i podmarnowany rozbitek. Po-
siadał kiedyś will ę pod Paryżem i żonę Francuzeczkę, ładną strojnisię, teraz pił, mając zaled-
wo koszulę, którą go obdarzyli krewni, a którą gdy przepijał, zjawiał się u stołu z szyją okrę-
coną ręcznikiem, co było oznaką, iż musi ktoś pomyśleć o nowej bieliźnie. Ubrany w ohydny, 
popielaty surdut, w którym nawet sypiał, skąd powstała dykteryjka, aż raz go przypadkiem 
zdjął, surdut sam wyszedł z pokoju; nie tracił jednak rezonu, rozprawiał głośno, najczęściej 
po francusku, decydował śmiało, przeplatając swoją mowę słowem enfin i czkawką. Ponie-
waż był bardzo niechlujny, dawali mu osobne nakrycie i nikt sąsiedztwa jego nie pożądał. 
Ruina to była tym smutniejsza, iż niegdyś nie była powszednią, niską budowlą, sięgała po-
dobno „wyżej nad poziomy”, teraz wstręt tylko budził lub litość12. 

 
Ten niewymownie smutny obraz nie zmienił się już do końca życia Ludwika 

Norwida. Według Niewiarowskiego po kilku latach odesłano go ponownie do 
Radwanów w Warszawie, gdzie mimo wielu życzliwych ludzi nikt nie potrafił 
pomóc mu podnieść się z upadku i nędzy.  

Ze względu na wzmagający się alkoholizm Ludwika Radwanowie 12 wrze-
śnia 1876 r. zapisali go na listę kandydatów do przytułku Warszawskiego Towa-
rzystwa Dobroczynności, gdzie przyjęto go już 3 października13. Mimo to wciąż 
odwiedzał redakcję „Kuriera Warszawskiego”, ponieważ to tam drukował swoje 
nieliczne podejmowane jeszcze próby literackie. Były to utwory raczej liche  
i marnie oceniane przez krytyków, m.in. anegdota z życia Lelewela, przeróbka 
opublikowanego już niegdyś wiersza, trzy nowe: Fragment, Cogito ergo sum, 
Pro publico bono, które to, jak zauważają krytycy, odzwierciedlają jego drama-
tyczne zderzenie z zupełnie nową, pozytywistyczną Warszawą. Wtedy też poznał 
go Wiktor Gomulicki, czemu dał wyraz w Ciurach, przedstawiając dramatyczny 
obraz zniszczonego, chorego literata-biedaka14. 

Ludwik Norwid zmarł 23 grudnia 1881 r. w Zakładzie Ubogich Starców i Ka-
lek prowadzonym przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Jego żona 
Anna przebywała wtedy poza Warszawą. Papiery po zmarłym zostały przekaza-
ne Władysławowi i Zofii Radwanom15. O okolicznościach śmierci Ludwika 
Norwida pisał Juliusz Wiktor Gomulicki w artykule Zabłąkany pielgrzym:  

 
W sam ranek wigilijny 1881r. zjawili się w kancelaryji kościoła św. Jana dwaj ubodzy 

Kacper Welke i Antoni Jakubowski, niepiśmienni, i oświadczyli, że dnia wczorajszego  

                                                           
12

 Cyt. za: Kalendarz, t. II, s. 387. 
13

 Por. J.W. GOMULICKI , Zabłąkany pielgrzym. Rzecz o Ludwiku Norwidzie, „Przegląd 
Współczesny” 1935, nr 164, s. 398. 

14
 Tamże. 

15
 Por. tamże, Kalendarz, t. II, s. 733. 
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(23 XII), o godzinie jedenastej rano, w domu Towarzystwa Dobroczynności przy ul. Krakow-
skie Przedmieście 370, umarł Ludwik Norwid16. 

 
Zwłok Ludwika w ubogiej trumnie szpitalnej złożonych nie odprowadził na 

cmentarz żaden z licznych niegdyś krewnych i przyjaciół17. W tym krótkim 
fragmencie zawartych jest bardzo wiele rzeczowych informacji – poza jedną, 
kluczową dla niniejszej pracy − nadal nie wiemy, gdzie pochowano Ludwika 
Norwida. 

Pierwszą niemal automatycznie nasuwającą się odpowiedzią byłby cmentarz 
Powązkowski, gdzie mieści się zbiorowa mogiła rodu Norwidów; pochowani są 
tam najprawdopodobniej jego ojciec Jan Norwid oraz dwójka młodszego rodzeń-
stwa: Ksawery Norwid i Paulina Suska. Problemem staje się brak jakiejkolwiek 
wzmianki o samym Ludwiku, zaś okoliczności jego śmierci zdają się przeczyć 
hipotezie wiążącej jego miejsce spoczynku z Powązkami. Umarł jako bezdomny 
w prowadzonym przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności Zakładzie 
Ubogich Starców i Kalek18; z notatki Gomulickiego dowiadujemy się, że nie 
było też nikogo, kto mógłby zapłacić i zadbać o to, aby jego ciało złożono obok 
zwłok bliskich mu osób; ostatni z żyjących Norwidów − młodszy brat Cyprian − 
wówczas również skrajnie ubogi, osamotniony i schorowany, spędzał swoje 
ostatnie lata w przytułku św. Kazimierza na peryferiach Paryża, podobnie jak 
Ludwik, zapomniany przez cały świat. Nie miał więc realnej możliwości oddać 
bliskiemu tej ostatniej posługi; o śmierci brata dowiedział się zresztą najprawdo-
podobniej już po uroczystości funeralnej. 

Bardzo skromna liczba zamieszczonych w ówczesnych gazetach nekrologów 
i odstępy czasowe między ich opublikowaniem a zgonem (trzy tygodnie po po-
grzebie w „Przeglądzie Tygodniowym”) są faktami bezlitośnie utwierdzającymi 
w przekonaniu, że mało prawdopodobne jest, aby ktoś zadbał o pochówek tego 
zapomnianego literata w rodzinnej mogile. 

 

                                                           
16

 Księga zgonów parafii św. Jana w Warszawie (rok 1881). Papiery pozostałe po Norwi-
dzie oddało WTD Władysławowstwu Radwanom (wdowie po Komierowskim i jej drugiemu 
mężowi). 

17
 J.W. GOMULICKI , Zabłąkany pielgrzym, s. 396. 

18
 Do którego został zapisany za protekcją małżeństwa Radwanów i Adama Pługa w dniu 

12 września 1876 r. na listę kandydatów, a już 3 października tego samego roku został tam 
przyjęty. 
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WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI  
I „CARITAS” ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ 

Należało sprawdzić więc możliwie najwięcej miejsc mogących kryć odpo-
wiedź na nurtujące pytanie, które stało się głównym aspektem tej pracy. Po za-
poznaniu się z pozycjami zawierającymi jakiekolwiek informacje na ten temat19 
skierowałam swoją uwagę na WTD.  

 
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, jedna z najstarszych organizacji filantropij-

nych czasów zaborów, powstało w 1814 roku z inicjatywy Zofii hr. Zamoyskiej z Czartory-
skich […]. Za cel obrało budowę przytułków i opiekę medyczną nad ubogimi. W 1818 roku 
władze miasta przyznały Towarzystwu jako siedzibę budynek dawnego pałacu Kazanowskich 
przy Krakowskim Przedmieściu […]. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności działało 
nieprzerwanie przez 125 lat, aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie Towarzystwo 
zawiesiło działalność, by powrócić do niej dopiero w latach 70. XX w. Budynek Res Sacra 
Miser przy Krakowskim Przedmieściu przetrwał do dnia dzisiejszego i nadal związany jest  
z działalnością społeczną – dziś mieści się tam siedziba „Caritas” Archidiecezji Warszaw-
skiej20. 

 
Moje peregrynacje postanowiłam rozpocząć od skontaktowania się ze współ-

czesnymi kontynuatorami dzieła WTD. Rzeczona kaplica Res Sacra Miser przy-
należy do parafii św. Jana Chrzciciela, której kościołem parafialnym jest Bazyli-
ka Archikatedralna pod wezwaniem tego samego patrona – tam właśnie odbył się 
pogrzeb Ludwika Norwida. Po skontaktowaniu się z duszpasterzem akademic-
kim kościoła tej parafii, księdzem Sergiuszem Dębowskim, otrzymałam polece-
nie powołania się na niego podczas rozmowy z księdzem kanonikiem Zbignie-
wem Zembrzuskim – dyrektorem „Caritas” Archidiecezji Warszawskiej. On, 
wysłuchawszy tematu interesującego mnie zagadnienia, polecił mi odwiedzić 
archiwa ich organizacji, jednak i tam nikt nie potrafił udzielić mi żadnych infor-
macji na temat XIX-wiecznych archiwów WTD, o których wspominał Gomulic-
ki, podobnie jak i o samym Norwidzie.  

 

                                                           
19

 A. NIEWIAROWSKI, Nekrolog Ludwika Norwida; J.W. GOMULICKI , Zabłąkany piel-
grzym; TENŻE, Ciury, Kraków 1986; PÓŁKOZIC [A. Niewiarowski], Ludwik Norwid; Z. SU-
DOLSKI, Norwid. Opowieść biograficzna, Warszawa: Anacher 2003, s. 28; TAŻ, Ludwik Nor-
wid.  

20
 http://miastospoleczne.pl/web/organization?id=10 (data dostępu: 5.05.2014). 
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MUZEUM LITERATURY  
IM. ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE 

Z Krakowskiego Przedmieścia 26 skierowałam moje kroki do pobliskiego 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza mieszczącego się przy Rynku Sta-
rego Miasta 20. W dziale rękopisów Muzeum Literatury, gdzie znajduje się ar-
chiwum Juliusza Wiktora Gomulickiego również nie znaleziono żadnych infor-
macji ani dotyczących miejsca pochówku Ludwika Norwida, ani rzeczonego 
archiwum WTD.  

Co do samych rękopisów Gomulickiego, które mogłyby rozwinąć horyzont 
poznawczy biografii najstarszego z braci Norwidów, okazało się, że pewna część 
notatek badacza pozostała jeszcze nieopracowana. Jak dotąd jednak ważne dla 
mnie informacje nie pojawiły się ani w teczce zawierającej materiały o Ludwiku 
Norwidzie (Gomulicki wraz z Tuwimem sporządzali teczki osobiste o poetach 
XIX w., w tym również o kręgu Norwidów), ani w opisie grobu jego rodu. 

KANCELARIA PARAFIALNA  
KOŚCIOŁA ŚW. JANA CHRZCICIELA  

W WARSZAWIE 

Kolejnym miejscem, które należało odwiedzić, była jednak Bazylika Archi-
diecezjalna w Warszawie p.w. męczeństwa św. Jana Chrzciciela, mieszcząca się 
przy ulicy Kanoniej 6, bowiem tam odbyła się msza pogrzebowa Norwida. Za 
bazyliką mieści się kancelaria parafialna, gdzie postanowiłam szukać informacji 
o samym już pochówku.  

W sekretariacie siostra zakonna, wysłuchawszy problemu, uprzejmie wyjęła 
księgę parafialną z 1881 r., gdzie pod datą 23 grudnia widnieje nazwisko Ludwik 
Norwid, a obok niego numer aktu zgonu: 532. Okazuje się, że aby go dostać, mu-
szę udać się do Archiwum Archidiecezjalnego Warszawy mieszczącego się przy 
ulicy Dewajtis 3, ponieważ tak dawne księgi przechowywane są właśnie tam.  

ARCHIWUM AKT DAWNYCH 

Spiesznie opuściłam kancelarię, by odszukać owo archiwum. Zanim jednak 
tam dotarłam, postanowiłam zapoznać się ze zbiorami Archiwum Akt Dawnych 
przy ulicy Długiej 7, które mijałam po drodze.  
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Po wytłumaczeniu tematu moich poszukiwań pozwolono mi na odwiedzenie 
tamtejszej czytelni, gdzie w pozycji zatytułowanej Archiwum Akt Dawnych  
w Warszawie, w Informatorze o zasobie archiwalnym znalazłam pewne doku-
menty związane z działalnością Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności21. 
Dotyczyły one jednak głównie kwestii finansowych, terytorialnych i historii 
powstania, które nie były istotne dla niniejszych badań. W zbiorach nie było nic 
na temat Ludwika Norwida22. 

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE WARSZAWY 

Po dotarciu na ulicę Dewajtis 3 udało się zatrzymać asystenta siostry zakon-
nej zajmującej się rzeczonym archiwum. Odnalazł on akt zgonu nr 532, który jak 
się okazało, zapisany jest przedreformową jeszcze cyrylicą (akty z początku 
1881 r. były jeszcze dwujęzyczne, zapisane w wersji polskiej i rosyjskiej). Wy-
gląda on tak:  

 
 

 

 

                                                           
21

 M. KOŚLA, Pomoc społeczna w zaborze rosyjskim w świetle akt Rady Głównej Opie-
kuńczej Szpitali 1832-1870 r. 

22
 Nazwisko Norwid nie było jednak obce owemu archiwum – przechowują oni rękopis 

Cypriana Norwida o tytule Bez przesady – z źródeł wszelkich/ nota bieżąca/. Notatki dotyczące 
powstania 1863 podpisano: Cyprian N. /Norwid. 
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Po wyjściu z archiwum skontaktowałam się z tłumaczem przysięgłym języka 
rosyjskiego. Oto przetłumaczony tekst: 

 
532. Miało to miejsce w Warszawie 12 (24) grudnia 1881 roku. O godz. 9 rano pojawili 

się Kacper Welke i Antoni Jakubowski zamieszkali w Warszawie, informując mnie osobiście, 
że w dniu wczorajszym o 11 rano na ulicy Krakowskie Przedmieście 370 w Towarzystwie 
Dobroczynności zmarł Ludwik Norwid, 61-letni, żonaty, urodzony we wsi Strachowka Gu-
berni Warszawskiej, syn Jana i Ludwiki, pozostawił po sobie owdowiałą Annę z domu Jar-
nowska. Zgodnie z zaświadczeniem o śmierci Ludwika Norwida naocznych świadków niniej-
szy akt został obecnym odczytany i tylko przez nas podpisany, gdyż świadkowie byli niepi-
śmienni. 

 
Informacje podane przez Gomulickiego potwierdzają, że nie widnieje tam 

żadna wzmianka dotycząca miejsca pochówku literata. Wróciłam więc w zasa-
dzie do punktu wyjścia, a jedynymi wskazówkami, jakie uzyskałam, było upew-
nienie się, gdzie nie znajdę żadnych wiadomości. Jednak, jak się miało później 
okazać, było to niezwykle istotne. Negacja kolejnych potencjalnych źródeł in-
formacji i miejsc pochówku powodowała stopniowe zawężanie się pola ba-
dawczego, przez co stała się najlepszym − i w zasadzie jedynym − sposobem 
odpowiedzi na nurtujące pytanie. 

CMENTARZ BRÓDNOWSKI 

W latach 90. XIX w., ze względu na proporcjonalne do rozwoju stolicy rozra-
stanie się Powązek, stopniowo zyskały one status cmentarza elitarnego, przestały 
być miejscem pochówków dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Wtedy też 
„liczba ludności Warszawy zaczęła gwałtowanie wzrastać, a co za tym idzie, 
warszawskie cmentarze były przepełnione”23. 

Podążając więc tropem wskazanym przez prof. dr. hab. Wiesława Rzońcę, 
sprawdziłam informacje na temat cmentarza na Bródnie, który stał się jednym  
z hipotetycznych miejsc spoczynku Ludwika Norwida. Hipoteza ta byłaby więc 
jednym z ważniejszych założeń poszukiwań, gdyby nie fakt, który przytaczam za 
oficjalną stroną cmentarza Bródnowskiego: 

 
Wraz z końcem XIX w z inicjatywy prezydenta Warszawy generała lejtnanta Sokratesa 

Starynkiewicza w 1883 r. zakupiono od szpitala Świętego Ducha 65 hektarów gruntu we wsi 
Bródno. Już 20 listopada 1884 r. arcybiskup warszawski Tadeusz Chościak Popiel dokonał 

                                                           
23

 Ten i kolejne cytaty dotyczące cmentarza Bródnowskiego przytaczam z: http://www. 
parafiawincentegoapaulo.pl/cmen.html (data dostępu: 05.05.2014). 
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uroczystego poświęcenia Warszawskiego Rzymsko-katolickiego Cmentarza Grzebalnego im. 
Św. Wincentego a Paulo. Następnego dnia odbył się pierwszy pogrzeb − dziewczynki Marii 
Skibniewskiej. 

 
I dalej: 
 
Mieszkańcom lewej strony Warszawy cmentarz udostępniono 13 stycznia 1885 roku. 

Chowano głównie osoby biedne, z przytułków, na koszt miasta. Całkowite otwarcie cmenta-
rza dla wszystkich nastąpiło dopiero 14 czerwca 1887 roku. Opłaty pobierane za pochówek 
były dość niskie, więc Cmentarz Bródnowski otrzymał status cmentarza dla ubogich, podczas 
gdy Stare Powązki były uważane za cmentarz dla zamożnych i elity. 

 
Wykluczyło to więc również cmentarz Bródnowski jako potencjalne miejsce 

pochówku Ludwika Norwida, bowiem umarł 3 lata wcześniej, zanim w tej części 
Warszawy założono nową nekropolię. 

Udało mi się również porozmawiać na ten temat z profesorem nauk humani-
stycznych Jerzym Kochanowskim, historykiem i varsavianistą, pozwolę sobie 
przytoczyć jego opinię przysłaną w mailu z 8 maja 2014 r.: 

 
[…] gdyby LN zmarł 20 lat wcześniej, mógłby być pochowany na Cmentarzu Święto-

krzyskim (obecnie róg E. Plater i Nowogrodzkiej), gdzie chowano ubogich. Został jednak 
zlikwidowany w połowie lat 60. XIX w., a groby przeniesiono na Powązki. Wydaje mi się 
(ojcu zresztą też), że mógł być pochowany na Powązkach, które były wtedy jedynym czyn-
nym cmentarzem lewobrzeżnej Warszawy (nie mówię o przedmieściach, włączonych  
w 1916 r.). Tym bardziej, że pełniły one rolę również cmentarza miejskiego, gdzie chowano 
(w bocznych, odległych kwaterach, zazwyczaj pod murami) osoby ubogie, zmarłe w szpita-
lach, przytułkach czy po prostu na ulicy.  

 
Przejrzawszy dokładnie wszystkie źródła, na które padł choć cień mojego 

przypuszczenia w sprawie potencjalnych wiadomości, w jakiś sposób wiążących 
się z miejscem pochówku Ludwika Norwida, pozostało mi tylko sprawdzić to, 
które wciąż majaczyło gdzieś w tle poszukiwań. 

CMENTARZ POWĄZKOWSKI 

W tomie I pozycji Cmentarz Powązkowski pod Warszawą znajdziemy infor-
macje dotyczące powstania Powązek, niezwykle ważne, aby – ponownie drogą 
eliminacji – upewnić się, gdzie Ludwika Norwida na pewno nie znajdziemy. 
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Pierwszą myśl założenia cmentarzy za miastem, winniśmy Zgromadzeniu Księży Misyo-
narzy Warszawskich, którzy bacząc, że stolica ówczesna Rzeczypospolitej coraz się rozsze-
rza, a pomór turecki częściej nawiedzać począł; − chowanie zaś ciał zmarłych w obrębie 
miasta szczególniej sprzyjało zarazie; mając obszerne grunta za miastem, − poczęli w roku 
1745 przyspasabiać materiały do budowy cmentarza24. 

 
Dalej czytamy o problemach związanych z wcieleniem planu w życie (m.in. 

niepokoje związane z konfederacją barską oraz przesądy warszawian), aby  
w końcu dowiedzieć się, że: „Cztery kościoły parafialne miały przy sobie cmen-
tarze: Katedra, czyli kościół Ś-go Jana, Ś-go Jerzego, (gdzie fabryka braci 
Ewans), Panny Maryi i Ś-go Krzyża”. Ostatni z nich „na ulicy Święto-Jerskiej, 
był przeznaczony na chowanie ciał osób na śmierć skazanych”.  

Z chwilą powstania Powązek cmentarze przyparafialne przestały pełnić swoje 
funkcje, stąd możemy łatwo wykluczyć je jako prawdopodobne w perspektywie 
naszych poszukiwań. Sprawa wygląda podobnie w wypadku cmentarza Ujaz-
dowskiego, wyłączonego z użytkowania po zaledwie 8 latach funkcjonowania – 
w 1836 r., jak i Świętokrzyskiego, zamkniętego dekadę przed nim. Powązki stały 
się więc wtedy głównym cmentarzem do chowania ciał zmarłych wyznania 
rzymskokatolickiego. 

Nie pozostało więc nic innego, jak skierować swoje kroki właśnie tam. Nie 
spodziewałam się trafić przypadkiem na niezauważony przez nikogo od wieków 
maleńki omszały nagrobek pod murem cmentarnym. Kierowana jednak pewnym 
przeczuciem przy cmentarnej kaplicy spotkałam duchownego, który zdążył po-
wiedzieć mi tylko, że kroniki cmentarne, których szukam, spłonęły doszczętnie 
w 1944 r. wraz z milionami innych bezcennych kart, bezpowrotnie zabierając ze 
sobą − chciałoby się powiedzieć − do grobu niezliczone tajemnice. W tym mię-
dzy innymi tę, która była głównym tematem moich poszukiwań. 

Aby upewnić się co do tej informacji, zapytałam o XIX-wieczne księgi ar-
chiwalne pod adresem Powązkowska 14, gdzie skierował mnie ów duchowny,  
a gdzie mieści się zarząd cmentarza. Jak echo powtórzono mi, że księgi, które 
prawdopodobnie dokumentowały, gdzie pochowany jest Ludwik Norwid, spło-
nęły w pożarze najpewniej spowodowanym bombardowaniami25. 

                                                           
24

 Ten i kolejne cytaty dotyczące cmentarza Powązkowskiego przytaczam za: K.W. WÓJ-
CICKI, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, t. I, Warszawa 1855. 

25
 S. SZENIC, Cmentarz Powązkowski: zmarli i ich rodziny, t. I: 1790-1850, Warszawa 

1979, s. 29. Cmentarz był miejscem znaczących działań magazynowo-pomocniczych w czasie 
powstania warszawskiego; w znajdujących się tam mogiłach walczący m.in. ukrywali broń  
i amunicję, które podczas bombardowania zwielokrotniły siłę wybuchów i jednocześnie skutki 
zniszczeń cmentarza. 
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Miejscem pochówku, choć nie mamy na to odpowiedniej dokumentacji, był 
prawdopodobnie cmentarz Powązkowski. Pozostaje jednak niewyjaśnione pyta-
nie – gdzie dokładnie znajduje się grób Ludwika Norwida? Czy ktoś zadbał o to, 
aby zapomniany przez ówczesnych bezdomny krytyk literacki został pochowany 
w rodzinnej mogile wraz z ojcem i dwojgiem rodzeństwa? Jeśli tak, to dlaczego 
na nagrobku nie ma o nim choćby najkrótszej wzmianki? Czy była tam jakaś 
tabliczka upamiętniająca, która nie zachowała się z powodu miernej jakości, 
ponieważ tylko na taką mogło pozwolić sobie Warszawskie Towarzystwo Do-
broczynności? Czy jednak, jak zasugerował napotkany przy cmentarnej kaplicy 
ksiądz, Ludwik Norwid spoczywa gdzieś indziej, w mniej zaszczytnym miejscu, 
nieopodal parkanu, ponieważ tak zwykło się wtedy chować m.in. biedotę? Nie 
sposób udzielić na to pytanie niepodważalnej odpowiedzi. 

* 
 
Była jeszcze inna wątpliwość, która majaczyła gdzieś w tle, nurtując mnie 

przez cały okres poszukiwań − dlaczego w żadnej gazecie, w żadnym nekrologu 
ani zapisanym gdzieś na kartach dzieł literackich wspomnieniu nie utrwaliła się 
choćby krótka wzmianka dająca odpowiedź na intrygujące mnie pytanie? 

Prześledziwszy jednak kolejne numery ówczesnych warszawskich dzienni-
ków, utwierdziłam się w przekonaniu, że przy nekrologach taka informacja po 
prostu nie widniała. W późniejszym etapie prowadzonej przeze mnie kwerendy 
zrozumiałam, że przyczyna była prawdopodobnie zaskakująco prozaiczna –  
w ówczesnej Warszawie cmentarz był tylko jeden. Wniosek ten wydaje się po-
twierdzać pewne spostrzeżenie, niezwiązane jednak bezpośrednio z tematem 
poszukiwań. Przeglądając kolejne numery „Kuriera Warszawskiego”, w poszu-
kiwaniu jakiejkolwiek wzmianki o wiadomej sprawie w numerze 290 z 27 grud-
nia 1881 r.26, natknęłam się na artykuł dotyczący tragedii, jaka miała miejsce  
w Kościele św. Krzyża dnia 25 grudnia 1881 r., tj. dwa dni po śmierci Ludwika 
Norwida. 

 
Wczoraj w czasie odprawiania nabożeństwa parafialnego w kościele św. Krzyża, ktoś ze 

źle myślących, a prawdopodobnie złodziej kieszonkowy, wykrzyknął „pali się”, który to 
okrzyk spowodował smutną i opłakaną katastrofę, gdyż część ludności znajdująca się przy 
drzwiach kościoła, tłocząc się razem po schodach krużganka, do dwudziestu dwóch osób 
przez podeptanie i zgniecenie naraziła na śmierć lub smutne kalectwo. 

 

                                                           
26

 Te i kolejne cytaty przytaczam za: „Kurier Warszawski” 1881, nr 290. 
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Opis tego potwornego zdarzenia kończy wzmianka o „trupach przewiezio-
nych do trupiarni na Powązkach, by tam mogły rozpoznać je rodziny” i dalej: 
„Wszyscy zabici nierozpoznani zostaną odesłani w nocy do kaplicy przedgrobo-
wej na Powązkach, gdzie na widok publiczny wystawieni będą. Pogrzeb ma od-
być się jutro”. 

Na artykuł ten natknęłam się jeszcze przed uświadomieniem sobie, że był to 
ówcześnie jedyny cmentarz użytkowany w Warszawie. Moją uwagę przykuł 
fakt, że nierozpoznane ofiary katastrofy, za których pogrzeb zapłacić musiało 
miasto bądź filantropi, przewiezione zostały do kaplicy właśnie przy Powązkach, 
ich pogrzeby zaś miały odbyć się już następnego dnia. Ten krótki odstęp czasu, 
standardy XIX-wiecznej Warszawy i w końcu bliskość cmentarza implikowały 
prosty wniosek, że pochowani będą właśnie tam, choć nigdzie nie podano takiej 
informacji wprost. Trudno więc nie skojarzyć tego faktu z pochówkiem Norwi-
da. Obie sytuacje oczywiście różnią się w pewnym stopniu – głośna nie tylko 
w Warszawie tragedia, dary dla rodzin ofiar oraz długie dramatyczne opisy za-
mieszczane w kilku kolejnych numerach wszystkich ówczesnych gazet, zbioro-
wy pogrzeb ogłoszony publicznie – te okoliczności różniły się znacznie od tych, 
jakie towarzyszyły odejściu zapomnianego krytyka literackiego. Jednak jego 
pośmiertne losy również zdane były na łaskę bądź niełaskę obcych ludzi, WTD 
zaś na pewno zadbało o godny pochówek na cmentarzu rzymskokatolickim. 

Nasuwa się więc pewien wniosek – Norwid, podobnie jak inni biedacy, któ-
rym zabrakło osoby mogącej oddać im tę ostatnią posługę, najprawdopodobniej 
pochowany jest na Powązkach w niezidentyfikowanej dziś mogile zbiorowej. 
Zapowiada to mający dokonać się wkrótce po jego śmierci dramat brata – Cy-
priana, którego ciało, po dwóch ekshumacjach i przeniesieniu na cmentarz 
Montmorency, również przepada z oczu, co zostaje uświadomione dopiero  
w 1967 r. 
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S u m m a r y 
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ELŻBIETA LIJEWSKA 

KUZYNKI NORWIDA 
EUPHEMIA TUDOR KLECZKOWSKA  
I KETTY KLECZKOWSKA-KIERKPATRICK 
 

 
Zawsze oskarżałem polskie społeczeństwo w rzeczach małżeństw. Dziewice nie mają 

dość rozwiniętej indywidualności i w o l i  s e r c a, jak np. każda panna angielska i amery-
kańska, czy to córka lorda, czy szewca, czy negocjanta bostońskiego: każda chce? – to chce; 
woli? – to woli. Jak biblijne niewiasty mówią one: „Bóg Twój i kraj Twój – Bogiem moim  
i krajem”. 

Proszę spojrzeć na nie, ileż ich rzuciło się w ramiona  l u d z i o m  b e z  n i c z e g o , bez 
niczego na świecie! – one! – t a k i c h  s z c zę ś l i w y c h  i  w i e l k i c h  d z i e c i  s p o -
ł e c z eń s t w  (PWsz IX, 247

1
). 

 
Norwid mógł się wypowiadać jako „ekspert” w rzeczach związków Polaków 

z Amerykankami i Angielkami między innymi na podstawie obserwacji mał-
żeństw swoich krewnych: kuzyna Michała Kleczkowskiego i Kornela (Korneliu-
sza Wincentego) Kleczkowskiego2. Osierocony we wczesnym dzieciństwie Mi-

                                                           
1
 C. NORWID, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opa-

trzył J.W. Gomulicki, t. I-XI, Warszawa 1971-1976 (dalej cyt. PWsz, cyfra rzymska oznacza 
tom, arabska – stronę). 

2
 Pokrewieństwo pomiędzy Michałem i Kornelem musiało być bliskie, skoro syn Kornela, 

Alfred Wacław (1851-po 1912), po śmierci Michała Kleczkowskiego przejął opiekę nad jego 
dziećmi (PSB, t. XIII, s. 556). Prawdopodobnie byli braćmi stryjecznymi (wnukami Stanisława 
i Marianny z Drewnowskich). Ojcem Michała był Józef Adolf (ur. ok. 1779), a ojcem Kornela 
prawdopodobnie Ignacy (ur. 1772). Rodzice Michała pobrali się w 1817 r. (akt ślubu Józefa 
Adolfa i Julianny Sobieskiej jest dostępny na portalu Genealodzy.pl http://metryki.genealo 
dzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0189d&sy=122&kt=2&plik=065.jpg#zoom=1.25&x=0&y=0 
(dostęp: 20.02.2015); pokrewieństwo Norwida z Michałem Kleczkowskim – zob. Z. DAMBEK, 
Krąg rodzinny Cypriana Norwida, [w:] Z. TROJANOWICZOWA, Z. DAMBEK, I. GRZESZCZAK, 
Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. III:  Aneks. Bibliografia. Indeksy. Poznań 
2007, s. 9-11). Oprócz Michała i Kornela Norwid w listach wspominał jeszcze innych Klecz-
kowskich: Adama oraz adwokata Kleczkowskiego z Warszawy (J.W. Gomulicki sądził, iż 
chodzi o tę samą osobę). Adam Zenon Kleczkowski (1814-1859) był sekretarzem Warszawskie-
go Towarzystwa Dobroczynności (jego akt urodzenia został spisany w Warszawie w 1846 r., 
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chał jako dwudziestolatek znalazł się we Francji; uczył się tam chińskiego,  
a w 1847 r. wyjechał jako tłumacz do Chin3. Kornel, uczestnik powstania listo-
padowego po jego upadku zamieszkał w Belgii i służył w armii belgijskiej. 
Pierwszy z nich po latach poślubił córkę „negocjanta bostońskiego” – jak poda-
wał w nekrologu Adam Pług: „żonatym był Kleczkowski z Amerykanką, panną 
Tudor, urodzoną w Bostonie, krewną znakomitego Parnela”4. Drugi poślubił 
córkę „wielmożnego” Williama Adair Cartera z Londynu. Żony obu Kleczkow-
skich były rzeczywiście, jak pisał Norwid, dziećmi „s z c zę ś l i w y c h  
i  w i e l k i c h  […]  s p o ł e c z eń s t w”, a widać to szczególnie wyraźnie  
w przypadku Euphemii Tudor. 

Rodzina Tudorów należała do najznamienitszych i najbogatszych rodzin bo-
stońskich. Jej protoplastą był John Tudor (1709-1795), który przybył z Anglii do 
Bostonu jako kilkuletni chłopiec wraz z matką5. Z zawodu był piekarzem, cieszył 
się zapewne sporym szacunkiem społecznym, skoro sprawował funkcje skarbni-
ka i diakona New Brick Church i Second Church. Przez kilkadziesiąt lat prowa-
                                                          

przy czym jednym ze świadków był wuj Norwida, Michał Sobieski; być może oryginalny akt  
z 1814 r. uległ zniszczeniu). Jego wnukiem był znany germanista Adam Kleczkowski (1883-
1949), u którego w Poznaniu przed II wojną światową znajdował się malowany przez Norwida 
portret Michała Kleczkowskiego (PSB, t. XIII, s. 557). Natomiast wspomniany adwokat to brat 
Adama Zenona, Józef Kleczkowski (1818-1882), który zajmował się m.in. sprzedażą dóbr po 
mężu Zofii Sobieskiej i Józefie Komierowskim („Kurier Warszawski” 1863, nr 70, s. 9). Jego 
usługi polecał Norwid również marszałkowej Kuczyńskiej: „Czy Pani nie będzie przyjemnie 
mówić z adwokatem w Warszawie K l e c z k o w s k i m, bliskim krewnym mego bliskiego 
krewnego Sekretarza Cesarza Francuzów?” (PWsz IX, 249). Adam Zenon i Józef byli syna- 
mi Ignacego Kleczkowskiego i Józefy z Downarowiczów vel Doliwów, których ślub odbył  
się w 1809 r. w parafii Wąsosz. W tej samej parafii urodził się Kornel Kleczkowski; podał  
to w prośbie o naturalizację w Belgii: http://www.senate.be/lexdocs/S0580/S05801491.pdf  
(dostęp: 20.02.2015). Prawdopodobnie był on najstarszym synem Ignacego, zgadzałoby się to 
z informacją Norwida, iż był bratem adwokata: „Brat adwokata, były major, a potem pułkow-
nik angielski, Kornel Kleczkowski” (PWsz IX, 312). Synami Ignacego byli również: Franci-
szek (ur. 1812) oraz Karol (1819-1844). Informacje o Kleczkowskich podaję m.in. na podsta-
wie aktów urodzin i ślubów dostępnych na portalu Genealodzy.pl oraz inskrypcji na grobie 
rodzinnym Kleczkowskich na Starych Powązkach (kwatera 156, rząd 4, miejsca 25-27). 

3
 Z. TROJANOWICZOWA, Z. DAMBEK, przy współudziale J. CZARNOMORSKIEJ, Kalendarz 

życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I: 1821-1860, Poznań 2007, s. 257 (dalej cyt. Kalen-
darz, t. I).  

4
 A. PŁUG, Michał Alexander hr. Kleczkowski, „Kłosy” 1886, nr 1093, s. 356. 

5
 Informacje o rodzinie Tudorów, a przede wszystkim o teściu Kleczkowskiego, Frydery-

ku Tudorze, podaję m.in. za: G. WEIGHTAM, The Frozen-Water Trade: A True Story (Hachette 
Books 2004) oraz na podstawie publikacji internetowej: Frederic Tudor Ice King. Taken from 
the Proceedings of the Massachusetts Historical Society, November 1933 http://www.iceharv 
estingusa.com/Frederic%20Tudor%20Ice%20King.html (dostęp 20.02.2015). 
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dził dziennik, który jest dzisiaj skarbnicą wiedzy o osiemnastowiecznym Bosto-
nie6. Jeden z jego synów, Judge William Tudor (1750-1819), był znanym i za-
możnym prawnikiem, a także członkiem założycielem Massachusetts Historical 
Society, najstarszego towarzystwa historycznego w Stanach Zjednoczonych. Syn 
sędziego Williama, również William (1779-1830), parał się literaturą i dzienni-
karstwem, był współzałożycielem „North American Review” oraz „Boston Athe-
naeum”. Jego siostra Delia (1787-1861) poślubiła admirała Charlesa Stewarta  
i była babką, wspomnianego przez Pługa w nekrologu Kleczkowskiego, polityka 
irlandzkiego Charlesa Stewarta Parnella. Brat Williama i Delii, Frederic był oj-
cem Euphemii Tudor, żony Michała Kleczkowskiego. Tu zatrzymać się chwilę 
musimy przy teściu Kleczkowskiego – najbarwniejszej postaci swego rodu. 

Frederic Tudor (1783-1864), którego Norwid nazwał „negocjantem bostoń-
skim”, znany jest w Ameryce jako Ice King, Król Lodu, ponieważ zbił fortunę na 
handlu… lodem. Nie poszedł w ślady swojego ojca, zrezygnował z możliwości 
kariery prawniczej i już jako nastolatek zajął się interesami. Jego losy to przy-
kład amerykańskiego snu: pomysłowości, przedsiębiorczości, ciężkiej pracy  
i osiągnięcia wielkiego sukcesu. Jego geniusz polegał na tym, by rzecz, która nic 
nie kosztowała i znajdowała się w obfitości podczas surowej zimy w Nowej An-
glii, sprzedawać na całym świecie. Powszechnie znany był przed epoką elek-
tryczności sposób przechowywania lodu z czasu zimy aż do lata, ale handel lo-
dem i jego sprzedaż do krajów, które lodu nie znały, wydawały się szaleństwem. 
Po wielu nieudanych próbach przypłaconych nawet więzieniem za długi Frederic 
Tudor zdobył jednak wiedzę, jak najlepiej przechowywać lód (nawet w gorącym 
klimacie) i przewozić go na wielkie odległości. Podczas zimy odbywały się na 
jeziorach i rzekach Massachusetts wielkie lodowe żniwa, następnie bryły lodu 
ładowano na statki, które dostarczały lód najpierw na Karaiby, później do Euro-
py a nawet Indii. Odtąd na Kubie czy w Indiach można było zjeść lody, a do 
Europy przypływały obłożone lodem owoce cytrusowe… Frederic Tudor stał się 
milionerem.  

Zajęty wytężoną pracą długo nie miał czasu myśleć o ożenku. Dopiero już  
w słusznym wieku 49 lat szczęśliwie się zakochał i poślubił młodszą o lat 30 
Euphemię Fenno (1814-1884). Był to związek bardzo udany, małżonkowie do-
czekali się sześciorga dzieci, z których najstarszą była Euphemia (ur. 1837), 
poślubiona Kleczkowskiemu. Jeden z ich synów William (1848-1928), malarz, 
wydawca Deacon Tudor’s Diary, w przyszłości osiedlił się w Europie. To on 

                                                           
6
 Deacon Tudor’s Diary, Or […] A Record Of More Or Less Important Events In Boston. 

From 1733 to 1793. By An Eye Witness, ed. by W. Tudor, Boston 1896. 
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podpisał w 1886 r. zawiadomienie o śmierci swego szwagra, Michała Kleczkow-
skiego. 

Nie wiemy, gdzie Michał poznał przyszłą żonę, czy podczas swoich zamors-
kich podróży odwiedził Boston, czy panna Tudor podróżowała do Paryża.  
Z pewnością musiał zdobyć zaufanie Fryderyka Tudora, który przecież nie od-
dałby swojej najstarszej, ukochanej córki byle komu. Może spotkali się w In-
diach, dokąd Tudor przywoził ładunki lodu? Co zaimponowało wielkiemu 
przedsiębiorcy bostońskiemu w przyszłym zięciu? Zapewne prawość jego cha-
rakteru i odwaga, czego przykład dał, gdy przyczynił się do ocalenia załogi wie-
lorybniczego statku „Le Narval”, który rozbił się w 1852 r. u wybrzeży Korei. Za 
ten czyn otrzymał Legię Honorową. Żeglujący po morzach i oceanach całego 
świata Fryderyk z pewnością umiał to ocenić. A może i tytuł hrabiowski, którego 
Kleczkowski zaczął używać, nie był tu bez znaczenia. Jest faktem, iż w pamięci 
rodzinnej Tudorów hrabia Kleczkowski zapisał się jako „a direct descendant of 
John Sobieski, King of Poland”7. 

Pod koniec 1861 r. Euphemia Tudor przybyła do Paryża, by poślubić Micha-
ła. Gdy okazało się, że narzeczony musi pozostać na placówce dyplomatycznej  
w Chinach, postanowiła tam się udać. „W Wigili ę Narodzenia Bożego prezento-
wany byłem pannie Tudor – wczora zaś wieczorem u pani [Ketty] Kleczkowskiej 
żegnałem przyszłą Twoją” pisał Norwid do swojego kuzyna pod koniec grudnia 
1861 r. (PWsz VIII, 459). Pobyt Euphemii w Paryżu nico się przedłużył. Wyje-
chała z Paryża dopiero na początku lutego. W liście do Joanny Kuczyńskiej Nor-
wid pozostawił barwny opis pożegnania: 

 
[...] odprowadzałem na wyjezdne  d o  C h i n  moją przyszłą krewnę, pannę Tudor, która 

odebrawszy zapewnienie od Ministerium, iż obecność jej przyszłego w Państwie-Niebieskim 
jest nieodwołalnie konieczna, postanowiła tamże jechać z jedną służącą, purytanką-amery-
kańską, która wypielęgnowała ją od dziecka. 

Wprawdzie Kleczkowski przygotował wszystko, aby przyszła jego jechała przez te  t r z y 
morza (po przebyciu pierwej O c e a n u ), aby jechała, mówię, z biskupem Pekinu i trzydzie-
stoma zakonnicami, ale Ministerium arcypasterzowi pekińskiemu dało statek żaglowy, więc 
moja Amerykaneczka nie chciała około pięciu miesięcy po morzach tułać się i angielskimi 
statkami popłynęła. 

Wszystko było dobrze aż do wsiadania do wagonu: kupowała sobie pomarańcze i bawiła 
się z nami wesoło, ale jak przyszło próg przestąpić, zobaczyłem ją bladą jak ten papier i dwie 
strugi łez przy latarniach wieczornych jak dwa wielkie promienie kometne zaświeciły. Smut-

                                                           
7
 William Tudor w notach dotyczących genealogii Tudorów w Deacon Tudor’s Diary 

odnotował: “Michel Alexandre Cholewa, Count Kleczkowski […] only son of Count Joseph 
Kleczkowski and Julie Sobieska, a direct descendant of John Sobieski, King of Poland”. 
(Tamże, s. XXVI).  
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no mi było widzieć tę piękną osobę i niepospolicie zamożną rzucającą się tak, aby więcej niż 
trzy części okręgu ziemskiego obiec. […] Przyznam się, że gdyby była piękną jak Venus de 
Milo, jeszcze nie przyjąłbym od niej poświęcenia takich wymiarów […] (PWsz IX, 16-17).  
 

Również Michał Kleczkowski nie chciał przyjąć takiego poświęcenia i za-
pewne z obawy o bezpieczeństwo narzeczonej wyruszył na jej spotkanie. Zwią-
zek małżeński został zawarty 12 kwietnia 1862 r. w Indiach, w Singapurze8.  
Z tego czasu zapewne datuje się bliższa znajomość Kleczkowskich z rodziną 
Alcandera Hutchinsona z Bostonu, w latach 1860-1862 konsula Stanów Zjedno-
czonych w Singapurze (w przyszłości jego syn, Barnard9, poślubi w Paryżu naj-
starszą córkę Michała i Euphemii – również Euphemię). Po ślubie państwo mło-
dzi wyruszyli do Chin i zamieszkali w Pekinie, gdzie Michał Kleczkowski urzę-
dował „jako chargé d’affaires rządu francuskiego”10. O losach małżonków do-
wiadywał się Norwid zarówno z listów swojego kuzyna jak i z rozmów z Ketty 
Kleczkowską, której mąż, Kornel, przebywał wówczas w Chinach w służbie 
angielskiej. Michałowi Norwid relacjonował: 

 
Pytam Panią Ketty, czy małżonka Twoja nic jej nie pisała? Odpowiada mi, że tym razem 

nie; mówi, że pan hrabia Kleczkowski jest szalenie zakochany w swojej żonie. Odpowiadam 
jej, że trzeba, iżby się to działo gdzie w Chinach – w niezbyt cywilizowanym społeczeń-
stwie

11
. 

 

                                                           
8
 Tamże, s. XXVI; “The Oriental and India Office Collection of the British Library”,  

N 1, vol. 101, f. 575: http://users.rootsweb.com/~indwgw/Bengal/BengalJ.htm (tu błędnie pod 
nazwiskiem Jutor zamiast Tudor, dostęp w 2010 r.). 

9
 P. DERBY, The Hutchinson Family Or The Descendants Of Barnard Hutchinson, Salem 

1870, s. 96-97; Deacon Tudor’s Diary, s. XXVI.  
10

 „Kleczkowski z ekspedycją Monteaubana do Chin odpłynął i od roku 1861 do 1863 
przemieszkiwał w Pekinie, jako chargé d’affaires rządu francuskiego, któremu na tym stano-
wisku wielce był pożytecznym. W tym też czasie i Portugalii oddał znakomitą usługę; dzięki to 
bowiem jego pośrednictwu, Chińczycy zgodzili się zawrzeć traktat handlowy z Portugalczy-
kami, którzy trzy wieki dzierżąc w swoich rękach Makao nie mogli byli ich do tego nakłonić. 
Za pomyślne przeprowadzenie tych układów, rząd portugalski ozdobił go wielkim orderem 
wieży i miecza. Za powrotem do Francji zamianowany był Kleczkowski pierwszym sekreta-
rzem tłumaczem przy Cesarzu”. A. PŁUG, Michał Alexander; por. PSB, t. XII, s. 559. O dzia-
łalności dyplomatycznej Kleczkowskiego i stosunku do niej Norwida zob. Z. DAMBEK, Norwid 
i Chińczycy, [w:] TAŻ: Cyprian Norwid a tradycje szlacheckie, Poznań 2012, s. 183-193. Temat 
ten wymagałby dalszych badań i opracowań. 

11
 PWsz IX, 83, tłum. S. Jakóbczyk. 
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Warto wspomnieć, iż w tym czasie Kleczkowski gromadził bezcenną kolek-
cję sztuki chińskiej, którą później przetransportował do Francji. Po latach pisał  
o niej Adam Pług: 

 
Podczas pobytu swego w Chinach, dzięki pensji donośnej, oraz znacznej fortunie otrzy-

manej w posagu, mógł Kleczkowski nie tylko żyć wystawnie, lecz i dogadzać namiętnemu 
zamiłowaniu swemu do zbierania rzadkich przedmiotów; jakoż chińska kolekcja jego jest 
dziś jedną z najznakomitszych w świecie pod względem kunsztowności i piękności wyrobów, 
między którymi są okazy, uchodzące nawet w Chinach za osobliwość

12
. 

 
W drugiej połowie 1862 r. Kleczkowski został mianowany pierwszym sekre-

tarzem-tłumaczem języka chińskiego przy francuskim ministerstwie spraw za-
granicznych, dzięki czemu możliwy był powrót małżonków do Paryża. Marszał-
kowej Joannie Kuczyńskiej Norwid donosił z pewną dumą i radością:  

 

                                                           
12

 A. PŁUG, Michał Kleczkowski. O dalszych losach kolekcji Kleczkowskiego donosił nie-
jaki Montezuma (My note book w nowojorskim „The Art Amateur”, 13(1885), No 5, October 
1, s. 89) w zapowiedzi aukcji zbiorów Mary J. Morgan (1823-1885): „There was the splendid 
Parisien cabinet, for instance, of the Count Kleczkowski, who while Minister to China in 1856 
– which was before the value of fine Oriental porcelains, bronzes, lacquers and enamels was 
appreciated in Europe – got together some of the finest pieces that are known. He long resisted 
the importunities of such well-known dealers as Bing or Sichel to despoil his cabinet of his 
treasures; but one fine day a representative of Messers Herter Brothers came along, and, acting 
upon a friendly hint thrown out by an outsider, made a proposition to the Count, which resulted 
in the purchase of the entire collection. Many of the finest objects found their way to the 
shelves in Mrs. Morgan’s rooms. Let me mention only a few of them. […] The objects from 
the Kleczkowski collection include, among the Chinese porcelains, a small, bottle-shaped vase 
of the fourteenth or fifteenth century, of the finest paste decorated with landscapes, birds and 
flowers of exquisite beauty and delicacy; an unusually large, bottle-shaped vase with wonder-
ful landscape decoration of the Keen Lung period, of Imperial manufacture; a curious crackle 
vase great rarity, elegant in form, of charming color and iridescence, and perhaps of the four-
teenth century; two very curious old vases, with turquoise blue ground and black decoration 
sprinkled with white. […] So for the present let me stop here, saying nothing of the fine pieces 
of cloisonné and the splendid little collection of jade. Yet I cannot close the paragraph without 
mentioning a marvelous antique vase of solid opaque enamel, with Imperial Chinese yellow 
ground, the high relief carvings being covered with layers of enamel blue – like lapis lazuli-
green, and red. The cutting of such pieces is done when the enamel is cold and the hardness of 
the material presents almost insuperable difficulties” https://archive.org/stream/jstor-25628 
417/25628417#page/n1/mode/2up (dostęp: 20.02.2015). Wspomniani w artykule Herter  to no-
wojorska firma (1864-1906) należąca do braci Gustave’a i Christiana, Brothers zajmująca się 
produkcją mebli artystycznych oraz wystrojem wnętrz w duchu estetyzmu. Zapowiadana au-
kcja odbyła się w marcu 1886 r., zbiory Mary J. Morgen uległy rozproszeniu. 
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Michał K. został mianowany Sekretarzem J. Cesarskiej Mości Cesarza Francuzów, a prze-
to powołują go z Chin do Paryża z żoną – więc, jeśli Bóg da dożyć, za pięć miesięcy zobaczę 
ich. Ludzie  r e a l n i  mówią: „Na cóż tedy ona do Chin jechała?” 

Mój Boże!… na to, że jak wróci do Paryża z mężem, z którym współdoświadczenie trud-
ności ją zjednało, to będzie siedemkroć razy tyle szczęśliwa. […] 

[…] krewnego z Chin przyjazd będzie mi nie bez nowego ciężaru przyjemnością. Już dziś 
mówią, że mam krewnego u Dworu i bogatą krewnę (PWsz IX, 77). 

 
Powrót państwa Kleczkowskich do Paryża nie nastąpił jednak zbyt szybko 

zapewne dlatego, że Euphemia znajdowała się wówczas w stanie błogosławio-
nym. 18 kwietnia 1863 r. w Pekinie przyszła na świat mała Euphemia Alice 
Alexandrine Marie Kleczkowska. Wkrótce rodzina podróżowała już po oce-
anach. W listopadzie tego roku widzimy państwa Kleczkowskich w Bostonie13, 
dokąd przybyli być może na wieść o pogarszającym się stanie zdrowia osiem-
dziesięcioletniego Frederyka Tudora (zmarłego na początku lutego 1864 r.). 
Prawdopodobnie mieszkali wówczas w ulubionej wiejskiej rezydencji Frederyka 
na półwyspie Nahant pod Bostonem. Z tego okresu zachowała się fotografia 
Euphemii wykonana w Bostnie w atelier Johna Adamsa Whipple’a14, znanego 
później amerykańskiego fotografa.  

Gdy Kleczkowscy powrócili już na dobre do Francji i zamieszkali w Paryżu 
przy rue de Morignan 23, Norwid mógł z bliska obserwować ich małżeństwo. 
Podkreślał niezależność Euphemii, dając ją za wzór najstarszej córce marszał-
kowej Kuczyńskiej, której małżeństwo wówczas się rozpadało: 
 

Na kilkadziesiąt Polaków żonatych z Angielkami i Amerykankami ledwo, ledwo j e d n o,  
i to jeszcze wątpliwie nieudolne, napotka się małżeństwo. […]  M a ł o  z n a m  t r u d n i e j -
s z y c h  (lubo i mało szanowniejszych) charakterów jak przyrodniego mego, dyplomaty 
francuskiego, Sekretarza J. C. Mości – ale on taki szczęśliwy z Amerykanką! która, gdyby 
miała kiedy powiedzieć  d l a  mę ż a,  ż e  b i a ł e  j e s t  c z a r n e,  to nie umiałaby potem 
w zwierciadło spojrzeć; a jednak jest słodka i niewieścia, ale jako stal prosta i niezachwiana 
w godności sumienia swego (PWsz IX, 247-248).  

                                                           
13

 Wskazują na to daty listów Kleczkowskiego do markiza Pastoret, do którego 2 maja pi-
sał z Pekinu, a 29 listopada z Bostonu (Recueil de lettres autographes du comte de Kleczkow-
ski, ministre de France en Chine, et de son neveu A. Kleczkowski au marquis de Pastoret, 
sygn. 10178, Bibliothèque National w Paryżu).  

14
 Opis w bazie WorldCat (gdzie informacja, że egz. fotografii w zbiorach Boston Athe-

naeum): “Full-length standing portrait of a woman in an elaborate ruffled gown holding her 
gloves in her left hand and carrying a paisley shawl in the other. She is standing against  
a balustrade probably meant to simulate a balcony as the backdrop shows a lake, trees on its 
bank, and their reflections, with mountains rising behind” http://www.worldcat.org/title/ 
euphemia-nee-tudor-a-polish-countess/oclc/191910259 (dostęp: 20.02.2015).  
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Wydaje się, że Euphemia nieraz łagodziła zaogniające się stosunki pomiędzy 
Cyprianem i Michałem, jej dyskretna obecność wyczuwalna jest w wielu listach 
Norwida. Trudne charaktery mieli bowiem obaj kuzynowie, czego liczne ślady 
znajdujemy w ich korespondencji. Po okresie serdecznych relacji, gdy np. Nor-
wid malował olejny portret Michała w rozmowie z Chińczykiem15, nastąpił czas 
poważnych spięć i nieporozumień. Było to spowodowane pogarszającą się sytu-
acją materialną Norwida, któremu Kleczkowski musiał cofnąć wypłacaną przez 
jakiś czas stałą rentę16. Do ostrego spięcia doszło w 1867 r., gdy Norwid za na-
mową inżyniera Falkowskiego próbował zainteresować kuzyna dość fantastycz-
ną transakcją – kupnem ziemi w Paryżu dla brata cesarza japońskiego. Klecz-
kowski gwałtownie odmówił udziału w tej spekulacji ziemią17. Niezwykle ostre 
listy wymieniali kuzyni między sobą w 1868 r., gdy po raz pierwszy padła pro-
pozycja umieszczenia Norwida w zakładzie opiekuńczym18. Poeta oczekiwał od 
wysoko postawionego kuzyna zupełnie innej pomocy – pośrednictwa w znale-
zieniu pracy lub w sprzedaży artystycznych prac. Rzeczywiście, pod koniec li-
stopada tego roku Kleczkowski zaproponował Norwidowi, by ten wykonał sześć 
rysunków ołówkiem lub akwarelą, których sprzedaży się podjął. Jednak forma 
tej oferty była nie do zaakceptowania: temat rysunków powinien być „wdzięczny 
i przyjemny”, ponieważ miały być przeznaczone na noworoczne prezenty  
i sprzedane anonimowo19. W odpowiedzi Norwid przysłał oficjalnie zredagowa-
ne zawiadomienie o prezentacji prac po swoim nazwiskiem: 

 
M. Norwid – artiste: rue Lallier 3 – aura l’honneur de vous faire présenter  s i x  p i è c e s  

de ses dessins, aquarelles etc. le 15 du mois prochain 1868.  
Ces pièces d’album seront déposées ce jour-là chez Mr le Comte Kleczkowski, rue de Ma-

rignan 23.  

                                                           
15

 Po śmierci Michała obraz znajdował się u jego syna Frederyka Tudora Kleczkowskiego 
w Fourqueux we Francji. Fotografia obrazu była eksponowana na wystawie norwidowskiej  
w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1946 r., obecnie przechowywana jest w BN nr in-
wentarzowy F. 267 (na odbitce zanotowano datę: 1864). Według katalogu wystawy istniał 
jeszcze drugi portret Michała malowany przez Norwida w roku 1863. Cyprian Norwid. Wy-
stawa w 125 rocznicę urodzin. Katalog, Warszawa: Muzeum Narodowe 1946, poz. 44 i 45. 

16
 Zob. Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA, przy współudziale M. PLUTY, Kalendarz życia 

i twórczości Cypriana Norwida, t. II: 1861-1883, Poznań 2007, s. 193, 320 (dalej cyt. Kalen-
darz, t. II). 

17
 Tamże, s. 292-294. 

18
 Tamże, s. 347, 352-353. 

19
 Tamże, s. 365. 
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Mr Norwid ne fait pas des dessins à titre d’essais et qui ne se vendent que par rapport au 
jour de l’an [...]

20
.  

 
Zaogniający się konflikt został wówczas zażegnany przez propozycję sprze-

dania prac nie we Francji lecz w Bostonie. Może był to pomysł Euphemii,  
z pewnością jej rodzina pośredniczyła w transakcji. Tak rozpoczęła się „amery-
kańska afera” Norwida. W styczniu 1869 r. poeta pisał z dumą do Kazimierza 
Władysława Wójcickiego, iż ma publiczność w Europie i Ameryce. Z tego listu 
wynikałoby, że do Bostonu popłynęły też akwaforty (Kleczkowski zamawiał 
rysunki i akwarele): „Francuzy publikują moje inne blachy tejże wielkości – 
Sybillę, Pythonissę, etc… i niedługo sześć innych Amerykanie w Bostonie będą 
publikować” (PWsz IX, 387). Na początku lutego Norwid z dumą informował 
Joannę Kuczyńską: „jeśli Amerykanie w Bostonie, mając s ześ ć  moich robót (na 
sprzedanie wyszłych z Liverpoolu 22 zeszłego miesiąca), zakupią, to będę miał 
parę miesięcy wolnych dla odpoczynku ducha i ciała” (PWsz IX, 389). Niestety 
nie znamy dalszych losów tych prac; raczej nie zostały opublikowane (zapewne 
Norwid chwaliłby się tym faktem w późniejszych listach i odnotował publikacje 
w Autobiografii artystycznej). Czy zakupiła je rodzina Euphemii? Może śladów 
po nich można by szukać w Massachussets Historical Society, z którym rodzina 
Tudorów była związana21. Honorarium musiało być satysfakcjonujące. Począt-
kowo Norwid otrzymał od Michała 100 franków zaliczki i po kilku miesiącach  
w ostrych słowach dopominał się kolejnych 200 (wyceniał swoje prace w su- 
mie na 300 franków)22. Prawdopodobnie ostateczna cena była jeszcze wyższa,  
w listopadzie donosił Kuczyńskiej: „Pani pyta o moją amerykańską aferę i pu-
bliczność – ach! to już  r o k  z a  t o  ż y ł e m  i  w yż y ł e m!” (PWsz IX, 436). 

                                                           
20

 PWsz IX, 379: „P. Norwid – artysta: ul. Lallier 3 – będzie miał zaszczyt zaprezentować 
Państwu s z eś ć  s z t u k  swoich rysunków, akwarel itp. dnia 15 przyszłego miesiąca r. 1868. 
Owe karty albumowe zostaną zdeponowane tego dnia u p. Hrabiego Kleczkowskiego, ul. de 
Marignan 23. P. Norwid nie robi rysunków na próbę, sprzedawanych jedynie w związku  
z nowym rokiem […]”, tłum. S. Jakóbczyk. 

21
 Jakiś kontakt z towarzystwem miał zapewne również Michał Kleczkowski, bowiem  

w 1876 r. do jego zbiorów podarował swój podręcznik języka chińskiego z dedykacją: “A la 
Société Historique du Massachusetts Hommage très empressé et très respectueux de l’auteur 
(gendre de feu et toujours regretté de Frédéric Tudor) Michel Alexandre, Cte Kleczkowski, 
Paris 69, rue de Morny, ce 10 Juin, 1876” – informacja w sprawozdaniach towarzystwa: 
http://www.mocavo.com/Proceedings-of-the-Massachusetts-Historical-Society-S1-V15/43755 
9/33 (dostęp: 20.02.2015). 

22
 „Le dernier jour de l`année passée 1868, vous avez cru juste de me faire prêter cent 

(100) fr. sur les six pièces de mes aquarelles, que je n`ai jamais vendues [...] ([…] mais en 
général je puis dire que 50 la pièce)” (PWsz IX, 401). 
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Nie wiadomo, czy tego honorarium dotyczyła uwaga Norwida w liście do Julii 
Pusłowskiej z 1874 r., iż przed wojną 1870 r. miał ponad 1000 franków, co było-
by rzeczywiście w jego sytuacji niezwykłe: „j’avais enfin  m i l l e q u e l q u e 
f r a n c s ”23.  

W 1869 r. miał Norwid dodatkowe wydatki związane z ekspedycją swojego 
zrujnowanego majątkowo brata Ludwika z Paryża do Warszawy. Z nutą wyrzutu 
pisał wówczas do Michała, zwracając się do niego per pan:  

 
Ponieważ pytał mnie Pan po francusku, w obecności Pańskiej małżonki, „cudzoziemki”, 

czy mój brat wyjechał i czy przeprowadzona została jakaś kwesta, by pomóc mu w nieszczęś-
ciu, zechce Pan poinformować Panią Kleczkowską, że mój brat, Ludwik Norwid, wyjechał 
nie mogąc na to wszystko czekać, zgodnie z bardzo wyraźnym rozkazem rządu rosyjskiego

24
. 

 

W tych słowach wyczuwa się zresztą ochłodzenie relacji z obojgiem małżon-
ków. Jednak najtrudniejszy moment w relacjach kuzynów to z pewnością 
umieszczenie Cypriana w Domu św. Kazimierza w lutym 1877 r., co zostało 
uzgodnione pomiędzy zmartwychwstańcami, Kleczkowskim i siostrą Teofilą  
Mikułowską25, bez wiedzy zainteresowanego. Wątpliwe, by sytuację zdołała zła-
godzić obecność małżonki Michała, choć siostra Mikułowska usilnie zapraszała 
wówczas oboje Kleczkowskich do odwiedzenia Norwida: „Je vous engage, Mon-
sieur le Comte, de venir le voir un jour, du reste je tiens beaucoup à votre pro-
messe, de nous amener Madame la Comtesse, avec vos deux Demoiselles” 
(PWsz X, 241). Nie widomo, czy doszło kiedyś do takiej wizyty. Od lutego  
1877 r. urywa się kontakt listowny pomiędzy kuzynami, choć Michał opłacał co 
miesiąc pobyt Norwida w Domu św. Kazimierza.  

Michał Kleczkowski uczestniczył w pogrzebie Cypriana i sfinansował część 
kosztów tego pogrzebu26. Sam przeżył kuzyna o 3 lata, zmarł 23 marca 1886 r.  
w Paryżu. Na zawiadomieniu o jego zgonie podpisali się: syn Fryderyk, bratanek 
Alfred i William Tudor, szwagier27. Zabrakło podpisu żony – czy Euphemia już 
wówczas nie żyła? Według informacji w Polskim słowniku biograficznym  
(t. XIII, s. 556) opiekę nad dziećmi przejął Alfred. W nekrologu ogłoszonym  
                                                           

23
 Kalendarz, t. II, s. 378. 

24
 PWsz IX, 390, tłum. S. Jakóbczyk. Przy okazji przypomniał Norwid Kleczkowskiemu 

jakiś trudny moment z jego biografii: „Wielmożny Ludwik Norwid, brat mój, wyjechał dziś  
z Paryża, tak jak Ty, panie Michale, wyjechałeś z Drezna; jest więc nadzieja, że może będzie 
kiedyś w pomyślności”.  

25
 Zob. list T. Mikułowskiej do M. Kleczkowskiego z 31 stycznia 1877 (PWsz X, 239). 

26
 List J. Dybowskiego do A. Dybowskiego z 3 czerwca 1883, odpis rkps BN III, 6321,  

k. 89; por. Kalendarz, t. II, s. 783. 
27

 Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. VII/VIII, Rzym 1985, s. 207. 
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w „Kłosach” Adam Pług pisał, iż Michał Kleczkowski „pozostawił trzy córki  
i syna jedynaka, liczącego dziś lat 14, dziedzica bardzo znacznej fortuny, stano-
wiącej śliczną posiadłość na wybrzeżach Niższej Normandii, między Dinard  
i St. Malo, gdzie jest urocza willa ze wspaniałym widokiem na morze”28. 

Oprócz urodzonej w Pekinie najstarszej córki Kleczkowskich, Euphemii, po-
ślubionej Barnardowi Hutchinsonowi, dwie młodsze córki urodziły się w Paryżu. 
Były to, jak podawał ich wuj, William Tudor, w Deacon Tudor’s Diary29: Ele-
onora Delia Julie Aimee ur. 3 stycznia 1865 r. (ochrzczona w anglikańskim ko-
ściele Świętej Trójcy w Paryżu30) i znacznie młodsza: Yvonne Jeanne Michelene 
Isabelle Virginie ur. 25 lutego 1880 r. Ta ostania poślubiła w 1908 r. w Ameryce 
w stanie Wichita pianistę Rafaela Navas31. Syn Kleczkowskich, Frederic Tudor 
Alexandre Paul Henry, urodził się 17 października 1871 r. w Wersalu. To z nim 
kontaktował się w 1909 r. Zenon Przesmycki w sprawie spuścizny po Cyprianie 
Norwidzie. Fryderyk Tudor Kleczkowski mieszkał wówczas w Fourqeuex pod 
Paryżem. Od niego musiał otrzymać Przesmycki do skopiowania listy Norwida 
oraz fotografie portretów Michała. On również skontaktował badacza z Alfredem 
Kleczkowskim, synem Ketty i Kornela, mieszkającym w Montevideo32.  

O ile sporo wiadomo o rodzinie Euphemii Kleczkowskiej, o tyle nie znamy 
żadnej jej wypowiedzi adresowanej do Norwida, nie wiemy, jak naprawdę po-
strzegała ubogiego krewnego swego męża. Odwrotna jest sytuacja jej szwagierki, 
Ketty Kleczkowskiej. Choć zachowało się zaledwie kilka listów Ketty, dobrze 
                                                           

28
 A. PŁUG, Michał Alexander. 

29
 Deacon Tudor’s Diary, s. XXVI. 

30
 C. ALLEN, The history of the Amierican Pro-Cathedral, Church of the Holy Trinity, 

Paris (1815-1980), Bloomington 2013, s. 512 (ochrzczona jako Julie Aimee-Delia-Eleonore). 
Być może to ona w 1900 r. została żoną Ernesta Percivala Tudor-Hart (1873-1954) z Kanady; 
w genealogii amerykańskiej rodziny żydowskiej Tudor-Hart pojawia się niejaka Julie Aimee 
Delia Eleanore (Nellie) Kleykowska, zm. w 1917 r. Dzieci z tego małżeństwa: Alexender 
Ethan (ur. we Florencji, 1901) oraz Helena Beatrix (ur. 1903) http://americanjewisharchives. 
org/publications/fajf/pdfs/stern_p096.pdf (dostęp: 20.02.2015). 

31
 “The marriage Mr Rafael Navas to Miss Yvonne Kleczkowski of Paris […], Euphemia 

Tudor-Kleczkowski, mother of Mrs Navas is an American, and comes from the well-known 
Tudor family of Boston”. “The Wichita Daily Eagle”, December 10, 1908, p. 3, http://www. 
newspapers.com/newspage/63174184/ (dostęp: 20.02.2015). “Mrs. Yvonne Navas filed suit 
today for divorce from Rafael Navas, alleging cruelty, non-support, and adultery. They were 
married in Wichita in 1908 and have one son, John, age four and a half.” “The Wichita  
Beacon” 1914, June 30, p. 8 – cyt. za: http://specialcollections.wichita.edu/collections/local_ 
history/tihen/pdf/People&Places/Navas.PDF (dostęp: 20.02.2015). 

32
 W archiwum Przesmyckiego zachowały się dwa listy od F.T. Kleczkowskiego (kartecz-

ka od jego żony i prospekt pensjonatu w Fourqeuex) oraz jeden list od A. Kleczkowskiego, 
niestety listy te są dzisiaj prawie nieczytelne, rkps BN IV 6319, t. II, k. 15-22. 
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oddają one jej serdeczną zażyłość z Cyprianem, „drogim kuzynem i przyjacie-
lem”. Natomiast niewiele mamy informacji o rodzinie Ketty, a także o losach jej 
pierwszego męża, Kornela Kleczkowskiego. 

Korneliusz Wincenty prawdopodobnie był stryjecznym bratem Michała, sy-
nem Ignacego, urodził się ok. 1810 r. w Wąsoszu33. Podczas powstania listopa-
dowego służył w 1 Pułku Strzelców Pieszych, a następnie w artylerii34. Po upad-
ku powstania osiadł w Belgii, wystąpił tam o naturalizację. Nie wiadomo, kiedy 
dokładnie poślubił Katherine Josephine Carter, ich syn Alfred Wacław Adair 
urodził się w 1851 r. w Mons35. Z tego małżeństwa była także córka Cecylia  
i jeszcze jedno dziecko36. Kornel wraz z wujem Norwida, Sewerynem Sobie-
skim, służył w armii belgijskiej: „w artylerii widzimy K l e c z ow s k i e g o  [!], 
który się odznaczył w 1848 w potyczce Risquons-tout (Mouscron), a emeryto-
wany w szarży majora udał się w służbie angielskiej do Chin, gdzie w 1867 
umarł w Amoï”37.  

Ketty, czyli Katherine Josephine, była Angielką urodzoną w 1825 r. w St. 
Marylebone w Londynie, córką Williama Adair Cartera (1799-1836) oraz Eli-
zabeth Hyde Hayne (ur. 1804). Po śmierci Kornela Kleczkowskiego wyszła  
powtórnie za mąż za Edwarda Thomasa Kierkpatricka (1830-1875)38. Jest więc 
tożsama z ową tajemniczą K. Kierkpatrick, która pisała w 1874 r. z Londynu list 
do Norwida39. Zapewne Zenon Przesmycki, który kopiował ten list (ze zbiorów 
Alfreda Kleczkowskiego?), wiedział jeszcze, iż chodzi o tę samą osobę – Ka-
therine Carter 1o v Kleczkowską, 2o v Kirkpatrick. 

W listach Norwida z lat 60. do Michała Kleczkowskiego jest sporo wzmianek 
o Ketty Kleczkowskiej, z których wynika, że ich kontakty była częste i serdecz-
ne. Z listu datowanego w sierpniu 1861 r. dowiadujemy się o jej zamiarze za-
                                                           

33
 Zob. przypis 2. 

34
 Rozkaz wydany w kwaterze głównej w Warszawie 30 stycznia 1831 r. „Dziennik Po-

wszechny Krajowy” 1831, nr 31, s. 2. 
35

 Zob. biogram Alfreda Kleczkowskiego w PSB, t. XIII, s. 555-556. 
36

 Imię tego dziecka, które zanotował Przesmycki (rkps BN IV, 6319, t. II, k. 21 r.), jest 
nieczytelne. 

37
 Ch. MERZBACH, Oficerowie polscy w armii belgijskiej, „Przegląd Współczesny” 

41(1932), nr 120, s. 176.  
38

 Informacje o rodzinie Ketty Kleczkowskiej podaję za portalem „The Kirkpatrick Family 
Archives” http://genealogy.kirkpatrickaustralian.com/archives/getperson.php?personID=I109 
95&tree=TKA (dostęp: 20.02.2015) 

39
 List jest podpisany jedynie inicjałem imienia, a francuskie formy gramatyczne nie 

wskazują na płeć autora. J.W. Gomulicki sądził, iż chodzi o jakiegoś „angielskiego znajomego 
Norwida” (PWsz IX, 656), w Kalendarzu, t. II, s. 564 wysunięto błędne przypuszczenie, że 
może chodzić o Katherine Aurore (Kitty) Kirkpatrick.  
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pewne za przykładem Euphemii Tudor, podążenia za mężem do Chin40. Z kolei 
Ketty przekazuje Cyprianowi wiadomości i listy z Chin od Michała i czyta mu 
fragmenty listów Kornela. Norwid odwiedza ją albo podczas jej pobytów w Pa-
ryżu, albo na wsi. Ciepłą atmosferę tych spotkań, żartobliwego przekomarzania 
się z gospodynią, dobrze oddaje fragment listu Norwida do Michała z 1863 r.: 

 
Oddają mi drugi list, od Cecylki Kleczkowskiej, abym był u p. Ketty na obiedzie [...] i ja-

dę do pani Kleczkowskiej. Zastaję panią Ketty zdrowszą niż dni temu parę – oddaje mi list od 
Ciebie – siadam do obiadu […]. […]  

Pani Ketty każe mi gadać o różnych rzeczach i daje mi kawy – pozwala mi palić cygaro – 
zmęczony jestem – ona takinuje mię, mówiąc, że „Krzysztof Kolumb nie był wielkim-czło-
wiekiem” – a ja jej na to: „Vous le dites pour me faire divaguer – voilà tout – adieu!” – jadę 
do siebie (PWsz IX, 83). 

 
Z takich odwiedzin zapamiętał poetę Alfred Kleczkowski, który bardzo życz-

liwe wspominał go w liście z 1909 r. do Przesmyckiego:  
 
Przypominam sobie jego piękną głowę, wyraz jego fizjognomii, nieokreślony charakter 

jego wzroku zagubionego gdzieś w odległych marzeniach oraz napady niespodziewanego 
śmiechu, gdy rozbawiła go jakaś idea przelatująca mu przez umysł (PWsz X, 377). 

 
Zachował się tylko jeden list Norwida do Ketty Kleczkowskiej, ze stycznia 

1861 r.41, i cztery listy Ketty do Norwida. W marcu 1861 r. Kleczkowska rela-
cjonowała reakcję Kornela na wiadomości o manifestacjach warszawskich: 
 

Otrzymałam bardzo dobre wiadomości od naszych drogich wygnańców, wszyscy znajdują 
się w Pekinie, a mój mąż urządza się w Tienn-scien. […] [Kornel] Klecz. mówi mi: „Wiado-
mości z Warszawy, które znałem z dzienników angielskich czy nawet z monitora francuskie-
go bardzo mnie [poruszyły]. Niemniej jednak, wyrazy gorących i patriotycznych uczuć 
względem mojej nieszczęśliwej ojczyzny czytałem z [bólem] […]”.  

Postarajcie się proszę odwiedzić mnie choć raz przed piętnastym przyszłego miesiąca, bo 
tego dnia pojedziemy na jakiś czas na wieś. Do zobaczenia, szczerze Wam oddana Ketty 
Klecz

42
. 

                                                           
40

 „[…] gdyby przyszło, iż zatrzymujecie się na czas jakiś w Chinach, gdyby przypadkiem 
Pani Kleczkowska zdecydowała się podążyć za małżonkiem […]”, tłum. S. Jakóbczyk, PWsz 
VIII, 448. 

41
 List jest prośbą o przekazanie Michałowi Kleczkowskiemu, iż ksiądz A. Jełowicki za-

mierza pisać o jego zasługach w Chinach do papieża Piusa IX (PWsz VIII, 438-439; Kalen-
darz, t. II, s. 5). 

42
 Tłum. W. Malinowski – cyt. za: Kalendarz, t. II, s. 19; oryg. Książka pamiątek, rkps BN 

I, 6296, k. 54. 
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List był pisany prawdopodobnie podczas pobytu Ksawerego Norwida w Pa-
ryżu i najwidoczniej zaproszenie do odwiedzin adresuje Ketty do obu braci. Nie 
znamy okoliczności nagłej śmierci Kornela w 1867 r. poza wzmianką w liście 
Norwida do Zofii Sobieskiej Radwanowej: „Brat adwokata43, były major, a po-
tem pułkownik angielski, Kornel Kleczkowski, nagle umarł w Chinach na wys-
pie Amoy – żona i troje dzieci pozostały […] osierocone we wszelkim wzglę-
dzie” (PWsz IX, 312).  

Kolejne ślady kontaktów pochodzą z 1871 r., z okresu po oblężeniu i kapitu-
lacji Paryża podczas wojny francusko-pruskiej. 27 marca 1871 r. pani Kleczkow-
ska pisała do Norwida z Brukseli:  

 
Z wielką radością ujrzałam Pański list i stwierdziłam, iż jest Pan z tych, którzy nie zapo-

minają. Myśleliśmy o Panu z prawdziwym niepokojem w naszym małym „domku”, gdzie 
często rozbrzmiewało Pańskie nazwisko. Jakże musiał Pan cierpieć podczas tego strasznego 
oblężenia! Biedny Paryż! Jakże on żył nadzieją i odwagą! [...] I Pan, biedny przyjacielu, 
w samym środku tych strasznych barykad! […]  

Ja mam tu spokój „belgijski”. Cecylia nie opuściła mnie, jest tu także ze swoim dwulet-
nim synkiem; jej mąż jeszcze w Pekinie, spodziewa się wrócić na dobre w czerwcu lub  
w lipcu. Alfred przebywa ze swoim wujem Michałem w Arcachon, gdzie się na razie wszyscy 
zatrzymali; Alfred prosi mnie o zgodę na wyjazd do Chin, a ja nie mogę się na to zdecydo-
wać! Boję się Chin! [...]  

Bardzo mi Pana brak tutaj, gdzie myśl przysypia nieco! Pamięta Pan, z jaką przyjemno-
ścią spotykałam się z Panem? Czemuż nie może Pan przybyć do nas jak dawniej, ileż to rze-
czy mielibyśmy sobie do powiedzenia, r z e c z y,  k t ó r y c h  n i e  d a  s ię  s p i s ać ! 
[…]

44
. 

 

Być może listowi towarzyszyła jakaś pomoc pieniężna, ponieważ Norwid 
przesyłał wówczas do Brukseli olejny obrazek Łódź apostolska na jeziorze Ge-
nezareth, wspomniany później w autobiografii artystycznej: „własność Pani K.  
w Belgii” (PWsz VI, 558). W czerwcu Ketty dziękowała za obraz:  
 

Mój drogi Kuzynie i przyjacielu,  
W dawnych dobrych czasach, kiedyśmy spotykali się i śmiali tak serdecznie, nazwałam 

Pana „niemożliwym”; dziś winnam Pana nazywać „niezrównanym”. To jezioro Genezareth 
jest prawdziwą perłą […]. Nie pretenduję do miana znawcy, ale uwielbiam malarstwo […]  
i spędzam w muzeach więcej czasu, niż ośmieliłabym się wyznać, i otóż odnajduję w Pań-
skiej  s z t u c e  coś, co przypomina dawnych mistrzów, czy to kolor? czy to pociągnięcie 
pędzla? Nie umiem wskazać przyczyny, ale efekt jest widoczny. […] Każę zrobić głęboką 

                                                           
43

 Chodzi o Józefa Kleczkowskiego, zob. przypis 2. 
44

 Tłum. W. Malinowski – cyt. za: Kalendarz, t. II, s. 483-484; oryg. rkps BN IV, 6290, 
 k. 62-63. 
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ramę, głęboką nieskończenie, aby lepiej uwydatnić obraz; i mówię szczerze, że to ja jestem 
Pańską wierzycielką. Jeśli tylko usłyszę godne uwagi opinie na temat Jeziora pochodzące  
z branży, przekażę je Panu.  

Mam nadzieję pokazać się w Paryżu jesienią. Uprzedzę Pana o tym natychmiast. […]
45

. 
 
W styczniu 1873 r. Ketty Kleczkowska poślubiła w anglikańskim kościele 

Świętej Trójcy w Brompton Edwarda Thomasa Kirkpatricka, byłego konsula 
brytyjskiego w Hondurasie46. Jej ostatni znany list do Norwida był napisany  
6 kwietnia 1874 r. w Londynie. Było to podziękowanie za akwafortę Dialogue 
des Morts (Rembrandt- Phidias): 

 
Z wielką przyjemnością przyjęłam pańską cudowną a k w a f o r tę, etching w języku an-

glosaskim. Muszę powiedzieć z całą pokorą konesera bez pretensji, lecz przekonanego, iż 
posiada pewne odbicie tego, co starożytny filozof nazwał ‘umiłowaniem piękna’, że dzieło to 
zdaje mi się niezrównane. Z przyjemnością wciąż do niego wracam, jego myśl przewodnia, 
zasłonięta dla mas, ale widoczna dla myślicieli, jeśli się nie mylę, jest taka oto: ‘łopata po-
grzebała ich obu’ – czy źle odczytałam, źle zrozumiałam? – w takim razie przepraszam. 
Rembrandt przypomina mi Pana, a jego pogardliwy i szyderczy uśmieszek musiał być sko-
piowany u Pana. Myśl jest subtelna i sarkastyczna od początku do końca tego epickiego po-
ematu pomieszczonego na luźnej kartce, a pociągnięcia piórkiem są  n i e p o s p o l i t e.  
Niech wolno mi będzie powiedzieć, drogi Panie, że z podobnym talentem wstyd byłoby na-
zbyt oddawać się marzeniom, i że należałoby zamienić go w  z ł o t o.  Mam wielką ochotę 
pokazać to dzieło angielskiemu ‘Goupilowi’ i spytać go o zdanie co do sposobu, w jaki moż-
na by przemienić ów talent w £ szterlingi. Czy chce Pan, żebym się tym zajęła? [...]

47
.  

 
Raczej nie udało się Ketty przekuć talentu kuzyna ani w złoto, ani w £ szter-

lingi. Trzeba jednak przyznać, iż jako dziecko „s z c zę ś l i w e g o  i  w i e l -
k i e g o  […]  s p o ł e c z eń s t w a ”  lepiej chyba rozumiała potrzebę spienięże-
nia dzieła sztuki niż polskie otoczenie artysty.  

Drugie małżeństwo Ketty nie trwało długo. Thomas Edward Kierkpatrick 
zmarł w 1875 r. na Jamajce, dwa lata później również tam zmarła sama Ketty. Jej 
syn, Alfred Kleczkowski, studiował wówczas w Quebec, później stał się znanym 
dyplomatą francuskim. Niestety, nie znamy nazwiska po mężu jej córki, Cecylii, 
o której pisała Norwidowi, więc ślady po tej rodzinie się urywają. 
 

                                                           
45

 Tłum. W. Malinowski – cyt. za: Kalendarz, t. II, s. 495-496; oryg. rkps BN IV, 6290,  
k. 64-65. 

46
 http://genealogy.kirkpatrickaustralian.com/archives/getperson.php?personID=I7261&tr 

ee=TKA (dostęp: 20.02.2015). 
47

 Tłum. W. Malinowski – cyt. za: Kalendarz, t. II, s. 563-564; por. PWsz IX, 656; kopia 
Przesmyckiego: rkps BN IV, 6324, k. 232. 
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BIBLIJNE NIEWIASTY: EUPHEMIA I KETTY KLECZKOWSKIE  
[THE BIBLICAL WOMEN: EUPHEMIA AND KETTY KLECZKOWSKI] 

S u m m a r y 
 

The article discusses Cyprian Norwid’s contacts with more distant relatives: Euphemia 
Tudor, daughter of Frederic Tudor and wife of the diplomat Michał Kleczkowski; and Ketty 
Carter, wife of Colonel Kornel Kleczkowski (and after his death, wife of Thomas Edward 
Kirkpatrick). Both these couples were used by Norwid as subject to his deliberations on mixed 
marriages of Poles with American and English women. The author is painstakingly collecting 
any available data on both Norwid's relatives, hoping for her knowledge of the relationships to 
expand. 
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PRZEGLĄDY 
 

STUDIA NORWIDIANA 
34:2016 

Bogdan  B u r d z i e j – „WEDLE ROZMAITOŚCI  
ZMIENNEJ KALENDARZA” 
NORWID „PRZEMYŚLONY” 

W 2007 r. nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazał się Kalendarz życia 
i twórczości Cypriana Norwida. Obszerne dzieło, liczące w trzech tomach 141 
arkuszy wydawniczych i 1816 stronic druku (t. I – ss. 800, tom II – ss. 800, t. III 
– ss. 216), jest wielkim dokonaniem poznańskiego środowiska polonistycznego, 
pracą zbiorową zespołu kierowanego przez prof. Zofię Trojanowiczową, która 
współsygnuje swym nazwiskiem całość edycji oraz każdy tom. Współautorką 
tomu I, obejmującego lata 1821-1860 (w rzeczywistości pierwszy zapis w kalen-
darium to 25 kwietnia 1818 r., data ślubu rodziców Norwida), jest Zofia Dam-
bek, a wkład Jolanty Czarnomorskiej określa formuła „przy współudziale”. 
Współautorką tomu II (obejmującego lata 1861-1883; w rzeczywistości data 
końcowa to rok 1884, gdy ukazują się ostatnie nekrologi oraz pierwsze po-
śmiertne obszerniejsze przedstawienie sylwetki poety) jest Elżbieta Lijewska, 
„przy współudziale” Małgorzaty Pluty. Autorkami tomu III, zawierającego 
„Aneks, Bibliografię, Indeksy”, są wraz z Z. Trojanowiczową – Zofia Dambek 
oraz Iwona Grzeszczak. Wkład innych osób, wspomagających autorki taką czy 
inną pomocą: bezinteresowną radą, kwerendą określonych zespołów materiału 
źródłowego, doraźną opinią krytyczną lub sumującą określony etap badań recen-
zją naukową, został we „Wprowadzeniu” do publikacji poświadczony z wdzięcz-
nością. Kalendarz powstawał w nieprzerwanym ciągu bez mała dwóch dekad, 
„od końca lat osiemdziesiątych” XX w. Dla prac tego typu (a dla porównania 
można przywołać Kronikę życia i twórczości Mickiewicza, rozpoczętą w roku 
1957 i wciąż nieukończoną) taka miara czasu potrzebnego do wykonania przed-
sięwzięcia jest rzeczą niejako naturalną, bo ściśle związaną z właściwościami 
przedmiotu, który się bierze na warsztat. Czasu liczonego właśnie w dekadach,  
a nie w latach, wymagał także ten szczególny twórca, jakim jest Norwid – za 
życia niedoceniany i znacznie słabiej, niż np. Mickiewicz, zapisany w dokumen-
tach epoki, po śmierci „zapomniany” i wciąż „odkrywany” przez kolejne poko-
lenia jego miłośników, badaczy, biografów i edytorów, od Zenona Miriama 
Przesmyckiego po Juliusza Wiktora Gomulickiego. Autorki „poznańskiego” 
Kalendarza podążyły więc drogą wytyczoną już dawno, dobrze oznakowaną  
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i szeroką, ale – z zamiarem maksymalnego powiększenia źródłowej i zweryfi-
kowanej wiedzy o Norwidzie. Cel ten osiągnęły w stopniu zasługującym na naj-
wyższe uznanie, tworząc kronikę bodaj kompletną, sumującą w momencie jej 
zamykania (w 2007 r., tożsamym z rokiem wydania dzieła) całą zgromadzoną 
przez badaczy wiedzę; kronikę skomponowaną (w zgodzie z nadrzędną zasadą 
chronologicznego następstwa) starannie, skrupulatnie i przejrzyście (także  
w szczegółach edytorskich rozwiązań) z takich składników treści, jak: informa-
cja o fakcie, przytoczenie tekstu źródła, objaśnienia, komentarz, odesłania  
w obrębie kalendarium oraz zewnętrzne, do innych źródeł i opracowań; kronikę 
bogato i wiarygodnie (lub z określoną dozą prawdopodobieństwa, zazwyczaj 
wymierzoną odpowiednim leksykalnym kwantyfikatorem) dokumentującą z dnia 
na dzień i z roku na rok curriculum vitae bohatera, genezę jego dzieł (literackich 
i malarskich), tożsamość oraz inne dane osób, z którymi Norwid się zetknął, 
aluzje w cytacjach i inne odniesienia intertekstualne, zdarzenia bieżące w bliż-
szym i dalszym otoczeniu oraz fakty dziejowej współczesności poety, dziś już 
należące do szerszego planu historii.  

Od momentu opublikowania Kalendarz stał się bardzo pożytecznym, nie-
zbędnym i niezastąpionym narzędziem pracy bodaj każdego, kto bierze na 
warsztat jakikolwiek temat „z Norwida”. Jest jednak rzeczą oczywistą, że wraz  
z postępem badań także ta summa wiedzy o poecie wymagać będzie uzupełnień, 
poprawek i uściśleń. Zapewne też niejeden z grona dotychczasowych użytkow-
ników napotykał w Kalendarzu miejsca budzące wątpliwości co do siły czy skali 
źródłowego uwiarygodnienia konstatowanych faktów, formułowanych hipotez, 
sugerowanych objaśnień. Zebrane razem wszystkie te spostrzeżenia (nie tylko tu 
domniemywane, lecz faktycznie słyszane podczas rozmaitych colloquiów norwi-
dianów) mogłyby się złożyć na swoistą, zbiorową recenzję dzieła poznańskich 
autorek. Tymczasem jednak, mimo upływu siedmiu lat od wprowadzenia go do 
czytelniczego obiegu, nie doczekało się ono żadnego obszerniejszego omówienia 
krytycznego. Niniejsze uwagi, pisane ręką przygodnego norwidologa, nie rosz-
czą sobie pretensji do miana recenzji naukowej sensu stricto. Są jednak próbą 
sprawozdania z lektury trzech tomów, całego tekstu in extenso i w każdym 
składniku treściowo-kompozycyjnym. Sprawozdanie nasze wskazuje miejsca  
(a w nich konstatacje, fakty, kwestie, rozpoznania lub ich brak) – błędne, nie-
pewne, sporne lub nierozpoznane jako znaczące albo nierozszyfrowane w swych 
znaczeniach niesionych przez takie czy inne szczegóły.  

Różna jest ranga (naukowa, merytoryczna, polemiczna, inna) zebranych tu 
uwag. Wszystkie można by ułożyć albo wedle owej rangi, albo w obrębie kate-
gorii tematycznych, albo – na co się ostatecznie zdecydowałem – w porządku 
linearnym tekstu, tak jak on „trybem kalendarza” przyrasta w trzech kolejnych 
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tomach dzieła. Dla ułatwienia lektury rozpoczynam kolejne całostki od wskaza-
nia strony (za pomocą otwierającego akapit skrótu: Str.; natomiast wewnątrz 
akapitu stosuję skrót bardziej ekonomiczny: s.).  

TOM I 

Wykaz skrótów. W przypadku rzymskiego Archiwum Zmartwychwstańców 
(s. XIII) przydałaby się pełna nazwa włoska tej instytucji, uzasadniająca przyjęty 
skrót: ACRR (Archivio della Congregazione della Risurrezione di Nostro Signo-
re Gesù Cristo, Roma). Niekonsekwentnie (choć w małej skali) stosowane są 
(bez spacji lub ze spacją; bez kropki lub z kropką po pierwszej literze) następu-
jące skróty: b.d., jw., n. s., s. s. Pominięte zostały imiona: Edyty Chlebowskiej  
i Jolanty Czarnomorskiej (s. XIV). Inaczej niż w większości wypadków sygno-
wania skrótu nazwiskiem autora opracowania Czasopisma literackie Marii Stra-
szewskiej oznaczone są tytułem. Z kolei raczej tytuł Epoka paskiewiczowska 
lepiej identyfikowałby książkę Jana Kucharzewskiego niż jej podtytuł Losy 
oświaty.  

Str. 3. (1.10.1821). W przedruku z metryki chrztu Cypriana Norwida prawdo-
podobnie wystąpił błąd: zamiast niepoprawnej formy czasownika „Ego [...] bapi-
tisavi” winno być: baptisavi. W tym samym wyrazie błędna lekcja (lub raczej 
błąd w przedruku) występuje w cytacji z metryki chrztu Ksawerego Norwida: 
„de sola aque baptistavi” zamiast „de sola aquae baptisavi” (s. 7). Jeśli błędne 
formy rzeczywiście występują w źródle, wskazany byłby komentarz sygnalizują-
cy tę kwestię. Można też wątpić, czy poprawnie odczytano nazwisko Karola 
Jansacha (s. 3). Forma taka nie jest obecna w zasobie nazwisk współcześnie  
w Polsce używanych. Być może chodzi więc raczej o historycznie i współcześnie 
notowaną formę: Jasnach. Chyba jednak tylko ogląd rękopisu (w kilku miejscach 
nieczytelnego, co sygnalizują autorki) pozwoliłby tę kwestię rozstrzygnąć.  

Str. 4. Damazy Dzierożyński (1783-po 1835) to prawnik, sędzia, obrońca 
wolności słowa, autor datowanej 3 maja 1831 roku w Warszawie broszury Rzecz 
o wolności druku pod względem prawnym. Zob. Encyklopedia powszechna kie-
szonkowa 1891, s. 346. 

Str. 26. 25 lipca 1835. Świadectwo o śmierci ojca poety, Jana Norwida, zło-
żyli w warszawskiej parafii św. Andrzeja „były major” Józef Bubnowski oraz 
guwerner Ferdynand Saling. O Bubnowskim Kalendarz pisze, że to „osoba bliżej 
nieznana”. Tymczasem z opracowania Roberta Kosteckiego (Kosteccy na prze-
strzeni wieków. Szkic heraldyczno-genealogiczny, mps, s. 8; http://www.kostec 
cy.pl/kostecki/leszcz.html) wiadomo, że Józef Bubnowski, eks-major Wojska 
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Polskiego, miał z Teklą Pellegrini, z d. Kostecką, siostrą Antoniego Onufrego 
Jana Kosteckiego, nieślubnego syna Antoniego Karola Jana, urodzonego w Kra-
kowie w 1825 r., a w roku 1845 roku adoptowanego przez stryja). Co do drugiej 
osoby, stwierdźmy tylko, że w „Indeksie osobowym” spolszczona forma nazwi-
ska Ferdynanda Salinga nie została odnotowana jako osobne hasło; natomiast 
podano ją jako wariantową w haśle Sahling (t. III, s. 125).  

Str. 34 i nn. W roku 1838 trzeba odnotować – niedostrzeżoną w Kalendarzu – 
obecność Ludwika Norwida na liście prenumeratorów książki Felicjana Anto-
niego Kozłowskiego Rys statystyki ogólnej porównawczej pod względem darów 
przyrodzenia, ludności, przemysłu pierwotnego, rękodzielnego, fabrycznego, 
handlu i kultury państw Europy (Warszawa 1838, s. 5 nlb.). Przy nazwisku Nor-
wida znajduje się skrót U. In. Agr., identyfikujący go jako ucznia Instytutu 
Agronomicznego (Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymon-
cie). Kalendarz tylko jeden raz (t. I, s. 21) odnotowuje Kozłowskiego w gronie 
nauczycieli Wojewódzkiego Gimnazjum Warszawskiego, w którym naukę  
w klasie trzeciej – po rocznej przerwie – bracia Cyprian i Ludwik Norwidowie 
wznowili w 1833 r. Przy okazji warto dodać, że Kozłowski (1805-1870) zasługu-
je na uwagę norwidologów także jako m.in. autor rozprawki O początkowej cy-
wilizacji Grecji do wojny trojańskiej (Warszawa 1829), przede wszystkim zaś 
fundamentalnej syntezy Początki filozofii chrześcijańskiej włącznie z krytyką 
filozofii Bronisława Ferd. Trentowskiego (t. I: Filozofia ludzka, t. II: Filozofia 
boska i filozofia życia, Poznań 1845) oraz tłumacz dzieł Platona. Na liczącej 
kilkaset nazwisk liście prenumeratorów Rysu statystyki znajduje się także Wa-
cław Szymanowski, późniejszy autor Wspomnień o Cyganerii warszawskiej, 
podówczas zaś uczeń Gimnazjum Warszawskiego, a od września 1839 r. redak-
tor satyrycznego pisemka „Humorysta Warszawski”, które krytycznie ocenił 
Ludwik N. (najprawdopodobniej właśnie Ludwik Norwid) w „Piśmie Dodatko-
wym” do „Gazety Porannej” (zob. Kalendarz, t. I, s. 42).  

Str. 39: Umieszczonej pod datą 27 lutego 1839 r. (nowego stylu) informacji  
o egzekucji Szymona Konarskiego w Wilnie towarzyszy fragment Norwidow-
skiego Z pamiętnika [o zemście] z 1850 r. Czytelnik Kalendarza mógłby tu 
oczekiwać raczej wskazania (np. w prasie warszawskiej z roku 1839) relacji  
o wileńskiej tragedii jako możliwym czy hipotetycznym źródle wiedzy poety na 
ten temat. Oczywiście, samo wskazanie w jego późniejszej refleksji powrotu do 
osoby i czynu męczennika narodowego jest cenną wskazówką interpretacyjną.  
W formule Kalendarza mieściłby się natomiast ów cytat (jednakże pod datą 
roczną 1850, a nie 1839) wtedy, gdyby dało się wskazać ewentualną inspirację  
w „astronomicznym” obrazowaniu („aerolit Zawiszy, potem krwawy meteor 
Konarskiego [...]”, s. 39). Okazuje się, że takie prawdopodobne źródło istnieje,  
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a jest nim – zapewne – Przedburza polityczna Bronisława Trentowskiego. Być 
może wspomniane motywy są reminiscencją lektury takiego oto fragmentu: 
„Polska rozprysła się jako planeta stary. Wielkie rozłamy jej spadły na ziemię 
niemiecką i moskiewską. Został z niej kęs maluczki, mający nuty swobodnie 
żeglować po eterach. Ale nie ma on potrzebnej ku temu ciężkości środkowej. 
Spadnie więc, zapewne na moskiewską ziemię, jako aerolit, lub powietrzny ka-
myk, i będzie Carowi nagrodą za Kraków” (B.F. Trentowski, Przedburza poli-
tyczna, Frejburg w Bryzgowii 1848, s. 123).  

Str. 47. Julian Statkowski (o którym w Kalendarzu „Brak bliższych danych”), 
bliżej nieznany korespondent „Tygodnika Petersburskiego” z Płocka, autor 
omówienia wierszy Norwida, figuruje w wykazie prenumeratorów Witoloraudy 
Kraszewskiego (Wilno 1840, s. 256). Być może to ten sam Julian Statkowski 
(1814-1874), ekonomista, od 14 marca 1871 r. redaktor odpowiedzialny „Kuriera 
Warszawskiego”, który po nieporozumieniach z Szymanowskim przestał podpi-
sywać „Kuriera” w d. 21 listopada 1872 r. i dziennik został zawieszony (zob. 
Archiwum literackie, t. III, 1957, s. 133). W roku 1854 odnotowany został  
w Warszawie urzędnik Julian Statkowski (zob. Skorowidz mieszkańców miasta 
Warszawy z przedmieściami na rok 1854, s. 310).  

Str. 49. Informację o Ignacym Wasiłowskim, w którego warszawskim miesz-
kaniu przy ul. Mylnej Cyprian Norwid bywał w 1840 i 1841 r., może warto było 
poszerzyć o wzmiankę identyfikującą go jako stryja Marii z Wasiłowskich Ko-
nopnickiej (nb. urodzonej w 1842 r.). Jego aresztowanie i wywózkę na Sybir 
oraz powrót do kraju poetka uczyniła istotnym składnikiem własnej refleksji  
o zesłańcach.  

Str. 58. W nazwisku Laury z Górskich Czosnowskiej, secundo voto Laborde, 
mylnie podano nazwisko męża jako: Labrode (Labarthe?). Poprawna forma wy-
stępuje natomiast w „Indeksie nazwisk” (t. III, s. 103). Nie została wyjaśniona 
tożsamość M. Mintra, w którego warszawskim domu „naprzeciw szpitala Dzie-
ciątka Jezus” pracownię malarską miał January Suchodolski. Prawdopodobnie 
chodzi tu o Karola Fryderyka Mintera lub jego syna, Karola Juliusza Mintera, 
warszawskich artystów i przedsiębiorców, spolszczonych Niemców. W rodzie 
Minterów nie występuje osoba o imieniu na literę M.  

Str. 59. Dalszych wyjaśnień wymaga tożsamość Amurata Tuhana Stanisława 
Mirzy Baranowskiego, nawróconego z islamu na chrześcijaństwo, znajomego 
poety sprzed 1840 r.  

Str. 79. Lapsus calami: „[...] Potocki mógł otrzymał” zamiast otrzymać.  
Str. 90. Dzienna data śmierci Karola Levittoux nie jest nieznana. Źródła en-

cyklopedyczne podają 7 lipca 1841 r.  
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Str. 103. O Alojzym Kuczyńskim (daty życia nieznane), goszczącym – po-
dobnie jak Norwid – u Ludwika Podbereskiego w Warszawie, można dodać, że 
literat o takim nazwisku notowany jest w epoce m.in. jako autor wydanej nakła-
dem własnym obszernej książki O przyjaźni (Warszawa 1860, w Drukarni Jana 
Jaworskiego) oraz szkicu Puławy (Nowa Aleksandria) i ich okolice („Tygodnik 
Ilustrowany” 1877, nr 89-91; nazwisko autora: nr 91, s. 179), a także tłumacz 
dzieła Aleksandra Dumasa Życia malarzy włoskich. Michał Anioł i Tycjan Vecel-
li  (Warszawa 1845) oraz Myśli o śpiewie słowiańskim Ludwika Raitera. Kuczyń-
ski był też redaktorem czasopisma „Opiekun Domowy” (od 1865 r.). W latach 
1841-1846 „pełnił funkcję tłumacza w Biurze Rady Lekarskiej przy Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych” (Alicja Kulecka, Między słowianofilstwem  
a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy lat 
1832-1856, Warszawa 1997, s. 156; Helena Mącznik,  Jan Mącznik, Puławski 
słownik biograficzny, t. I: Puławy A-K, [Puławy] 1994, s. 252).  

Str. 109. Poetka wzmiankowana w 1842 r. w „Dzienniku Narodowym” – 
obok Norwida i innych – to Józefa Prusiecka (ok. 1815-1887), nie Przesiecka, 
jak napisano (i powtórzono w „Indeksie osób” ze zmienionym imieniem Józefi-
na, zob. t. III, s. 121). Opublikowała m.in. Poezje (1841), Powieści moralne 
(1843) i Nowe Powiastki dla dzieci (1845). W roku 1841 na łamach „Biblioteki 
Warszawskiej” dość przychylnie o jej wierszach pisał A. J. S. (Noworocznik na 
1842 rok, s. 219). Prusiecka bywała w salonie Łuszczewskich. W 1846 roku  
o Prusieckiej w bliskim sąsiedztwie noty o Norwidzie napisał Edward Dembow-
ski (Piśmiennictwo polskie w zarysie, Poznań 1845, s. 369-370).  

Str. 109. Daty życia Wiktoryna Zielińskiego (1810 lub 1811-1866) nie są, jak 
pisze Kalendarz, „nieznane”; podaje je m.in. Paweł Hertz Zbiór poetów polskich 
XIX wieku, t. II, Warszawa 1959, s. 537. 

Str. 116. Wawrzecki, nierozpoznany z imienia i pełnej tożsamości rzeźbiarz 
krakowski, to prawdopodobnie Aleksander Wawrzecki (ur. 1819) (zob. Sobie-
sław Mieroszewski, Stanisław Mieroszewski, Wspomnienia lat ubiegłych, Kra-
ków 1964, s. 253). 

Str. 134. Źródłowym potwierdzeniem odbycia przez Norwida wycieczki na 
wenecką wyspę Lido w marcu 1843 r. jest fragment listu do K. Górskiej z 1882 r. 
Komentarza wymagałby fragment początkowy przytoczenia, oświetlający szcze-
góły wędrówki poety wśród grobów cmentarza żydowskiego: „Ja znam każdy ka-
mień zapadły już w ziemię z napisami hebrajskimi na tej wyspie i wszystkie 
okoliczności położenia” (PWsz X, 185). Dziś internet umożliwia wirtualną prze-
chadzkę po cmentarzu położonym na Lido di Venezia (Riviera San Nicolò), jed-
nym z najstarszych w Europie (XIV-XVIII w.); w pewnym sensie także śladami 
Norwida (zob. http://www.veneziadavivere.com/city-guide/antico-cimitero-ebraico; 
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http://www.venezia.net/cimitero-ebraico.html). Wzmiankowane przez poetę 
„wszystkie okoliczności położenia” mają – przynajmniej w części – swoje 
oświetlenie w książce Riccarda Calimaniego Historia getta weneckiego (przeł. 
Teresa Jokielowa, Warszawa 2002).  

Str. 136. Wśród zwiedzanych przez Norwida miast była Vicenza (nie Vincen-
za; nb. tę błędną formę powtórzono w „Indeksie geograficznym”, t. III, s. 207). 

Str. 137. W cytacie z artykułu Xaviera Marmiera zakradł się błąd: zamiast 
poprawnej formy recueil jest receuil. Nota bene autor przedrukował artykuł  
z „Revue des Deux Mondes” (skąd Kalendarz wziął tekst) w swojej książce Let-
tres sur la Russie, la Finlande et la Pologne, Paris 1843, t. II, s. 273.  

Str. 142. Kalendarz nie podaje żadnej informacji o Janie Sowińskim, autorze 
krytycznych uwag o wierszu Norwida Pożegnanie ogłoszonych w „Bibliotece 
Warszawskiej”. Należał on zapewne do starszej generacji, skoro już w roku 1821 
w Krzemieńcu i Warszawie wydał książkę O uczonych Polkach, a w latach 40. 
pisywał na łamach „Biblioteki Warszawskiej”, która w 1846 r. w „Doniesieniach 
literackich” (na s. 449 piórem K.W. Kazimierza Wójcickiego) informowała  
o ukończeniu przezeń zarysu Historii Polski.  

Str. 143. Błąd zakradł się w imieniu florenckiego kucharza, Giovanniego (nie 
Giovaniego) Corsi, u którego Norwid wynajmował mieszkanie.  

Str. 147. Błąd w imieniu włoskiego poety Niccolò (nie Nicolo) Tommaseo.  
Str. 154. Błąd w nazwie: zamiast Musee Burbon winno być Musée Bourbon. 
Str. 158. Spośród osób, z którymi Norwid zetknął się we Florencji, najpraw-

dopodobniej trafnie został rozpoznany malarz Bernardo Amiconi (zmarły w 1879 
r., a więc rzeczywiście przed rokiem 1880, jak podały autorki). Osobą nieziden-
tyfikowaną jest natomiast w Kalendarzu niejaki Faldi. Tu hipotetycznie można 
wskazać R. Faldiego (ur. 1820?), florenckiego malarza, którego dwa dzieła (Kłu-
sownik, 1856; Martwa natura z kwiatami, 1854) figurują w katalogach aukcyj-
nych: Arcadja (http://www.arcadja.com/auctions/it/faldi_r_/prezzi-opere/360893/) 
i ArtNet http://www.artnet.com/artists/r-faldi/past-auction-results. Tegoż nazwi-
ska w historii włoskiego (toskańskiego) malarstwa jest, urodzony we Florencji, 
Arturo Faldi (1856-1911), choć źródła nic nie mówią o ewentualnych więzach 
krwi między nimi.  

Str. 160. Komentując list Norwida do A. Zaleskiego z 2 listopada 1844 r. Ka-
lendarz nie zidentyfikował nosiciela nazwiska Freccia. Najprawdopodobniej 
osoba ta to znany już wówczas rzeźbiarz Pietro Freccia (1814-1856), którego 
dzieła, jak alegoryczna rzeźba w marmurze Miłość i wierność (Amore e Fedeltà, 
1840), dziś eksponowana we florenckiej Galerii Pitti, wzbudziły u poety jedynie 
„perfumowane sentymenta” (PWsz VIII, 13; Kalendarz, I, 160).  
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Str. 181. Poprawna nazwa włoskiego miasta w prowincji Ankona nad Adria-
tykiem brzmi Senigallia (nie Sinigagalia). 

Str. 217-218. Źródła pozwalają nieco poszerzyć wiedzę o Feliksie Fontonie, 
„referendarzu ambasady rosyjskiej” w Berlinie, z którym Norwid odbył w czerw-
cu 1846 roku rozmowę w sprawie paszportu, znaną z relacji Zygmunta Krasiń-
skiego w liście do Potockiej. Był on synem Piotra Antonowicza Fontona, Fran-
cuza (nie Greka, jak podaje Kalendarz) w służbie rosyjskiej, który za zasługi dla 
Rosji otrzymał rosyjskie obywatelstwo. Feliks Fonton urodził się w roku 1801,  
w 1819 r. rozpoczął pracę w dyplomacji, w latach 1828-1829 służył w kwaterze 
głównej wojsk rosyjskich podczas wojny tureckiej, a w 1842 został mianowany 
radcą misji rosyjskiej przy państwie pruskim w Berlinie, zaś w 1846 radcą amba-
sady w Wiedniu jako rzeczywisty radca stanu. Służbę ze względu na stan zdro-
wia zakończył w 1860 r. W 1840 r. wydał w Paryżu książkę La Russie dans 
l’Asie-Mineure ou Campagnes du Maréchal Paskévitch en 1828 et 1829,  
a w 1846 r. w Berlinie jej przekład niemiecki). W 1862 r. w Lipsku wyszły w 2 
tomach jego wspomnienia z wojny rosyjsko-tureckiej 1828-1829 r. (Воспоми-
нания. Юмористические, политические и военные письма). Żadna z tych 
prac nie dotyczy pobytu Fontona w Berlinie, a więc i sprawy Norwida. Epizod 
berliński w biografii polskiego poety, wciąż nie do końca zbadany, wymaga dal-
szych poszukiwań, na przykład w petersburskim archiwum ministerstwa spraw 
zagranicznych, gdzie znajdują się papiery dotyczące stanu służby Fontona (zob. 
http://www.biografija.ru/biography/fonton-feliks-petrovich.htm). Korekty wyma-
ga też (podane w przypisie na s. 217) nazwisko oraz szczegóły tożsamości żony 
Fontona. Była nią Leonia Maria Anna Mohrenheim (nie Morenheim; ur. ok. 
1830? – zm. 1856). Ślub obojga odbył się w warszawskim kościele św. Jana  
w 1843 roku (zob. http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.256281).  

Str. 220-221. Wśród osób zabiegających w lipcu 1846 roku o zwolnienie po-
ety z berlińskiego więzienia Norwid wspomina nieznajomą, „co w ogrodzie 
przechadzała się – i p. I. Breza”. Ta druga to w Kalendarzu „osoba bliżej niezna-
na” (t. I, s. 221). Czy mógł to być ktoś z rodziny, żona lub córka, Eugeniusza 
Brezy (1802-1860), autora książek religijnych oraz politycznych, demaskujących 
despotyzm Rosji i działania jej popleczników na Zachodzie, także w państwie 
pruskim i w Berlinie? (Medytacje Panny Dziubińskiej zawsze i jedynie wygodzie 
panienek wielkopolskich poświęcone, 1841; De la Russomanie dans le grand 
duché de Posen, Berlin 1846; por. Auguste Hatzfeld, Réponse à la Brochure  
de monsieur de Breza sur la russomanie dans le Duché de Posen, Posen 1846). 
Aktywność publicystyczna Brezy (zob. Stefan Kieniewicz, Społeczeństwo pol-
skie w powstaniu poznańskim 1848 r., Warszawa 1960, s. 91) pozwalałaby go 
umieścić w kręgu osób działających na rzecz uwolnienia Norwida z więzienia.  
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Str. 227. W komentarzu do zdania: „Po naradzie stanęło, że [Norwid] pójdzie 
do P. Bod[elschwingha] i będzie się starał tu zostać [...]” z listu J. Koźmiana do 
Platera w sprawie działań poety po uwolnieniu z więzienia, a potem ze szpitala, 
tożsamość wzmiankowanej osoby zidentyfikowano jako: Ernest lub Karol Bo-
delschwingh, ale nie podano żadnych dodatkowych informacji. Tymczasem klu-
czowy dla zrozumienia wzmiankowanych w liście okoliczności jest fakt, że cho-
dzi tu o ministra spraw wewnętrznych rządu pruskiego, Ernsta von Bodel-
schwingh-Velmede (1794-1854), u którego Norwid miał wyprosić zgodę na po-
zostanie w Berlinie. Zob. Adolf Wolff, Berliner Revolutions-Chronik. Darstel-
lung der Berliner Bewegungen im Jahre 1848 nach politischen, socialen und 
literarischen Beziehungen, t. I, Berlin 1849, s. 38, 76 i passim.  

Str. 230. Wers 3. od dołu – błąd w nazwie ulicy w Brukseli: rue des Cerfs 
(nie: de Cerfs).  

Str. 271. W zapisie dotyczącym 3 sierpnia 1847 r. podano nazwę Speza, ale 
nie objaśniono, że to lokalna nazwa miejscowości La Spezia (Spèza) w księstwie 
Lucca. Nie odnotowano jej też w „Indeksie geograficznym i nazw miejscowych” 
(t. III, s. 206).  

Str. 310. Błędnie podano nazwisko francuskiego myśliciela: Charles Fourrière 
zamiast Fourier (inna błędna forma: Fourrier występuje także w „Indeksie”,  
t. III, s. 88).  

Str. 317-318. przypis 2. Włoski pisarz, z którego Norwid zaczerpnął pierwsze 
motto Zwolona, nazywał się Giovanni Maria (Gianmaria) Cecchi (błędna jest 
więc forma dopełniacza: Mariego). Motto („...e poi chiamarle / O tragedie,  
o commedie... / <che bisognino / Le grucce, o le carrette a farle andare. > / E se 
le s’useranno dugent’anni / Le non saranno cose nuove a quelli / Che questo 
tempo chiameranno antico”) pochodzi z prologu farsy La Romanesca, napisanej  
w 1585 r. Możliwym źródłem mogła być dla Norwida florencka edycja: Le Ma-
schere e Il Samaritano. Commedie di Gio. Maria Cecchi, ora per la prima volta 
pubblicate per cura d'un accademico della Crusca, Firenze 1818, s. XXV-
XXVI). Autor otwierającej edycję biografii Cecchiego, Luigi Fiacchi, cytuje 
obszerny fragment wspomnianego prologu, w którym – w kontekście dłuższych 
rozważań autora o farsie jako formie pośredniej między tragedią a komedią – 
znajdują się przywołane przez Norwida słowa (z pominięciem frazy wyżej przez 
nas uzupełnionej). Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że Norwid zmienił archaiczną 
formę: dugent’anni na zmodernizowaną: ducent’anni. (dugento = ducento, du-
ecento) Błędna forma drugiego imienia Cecchiego pojawia się w „Indeksie”: 
Mario (t. III, s. 79) zamiast Maria.  

Str. 331. Rysunek św. Cecylii opatrzony jest podpisem: „Napis na rysunku: 
«Catacomby – Sca Cecilia»”. Występuje tu – nieskomentowana przez Kalendarz 
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– niepoprawna forma skrótu: Sca – zamiast Sta (Santa). Można wątpić, by takiej 
formy użył Norwid.  

Str. 332. Dwie postaci „żydowskie” na rysunku Norwida z cyklu Awantury 
arabskie (1848-1849) określone zostały przez artystę jako: „Jankiel 1848 Rzym” 
oraz „Schylok (of Schakespeare”). Przydałby się tutaj komentarz „genetyczny”  
i kontekstowy, nie objaśniono też osobliwej formy imienia: Schylok (por. oryg.: 
Shylock). Forma użyta przez Norwida jest identyczna z formą spotykaną współ-
cześnie w piśmiennictwie niemieckim (zob. np. Heinrich Theodor Rötscher, 
Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur, Berlin 1848, t. I, s. 212). Po-
szlakowo na ślad niemiecki wskazuje też błędna, zniemczona forma nazwiska 
Stratfordczyka. Rzecz jasna, nie można wykluczyć jakiegoś niezidentyfikowane-
go źródła polskiego.  

Str. 336. Poprawna forma pierwszego członu nazwiska szwajcarskiego myśli-
ciela brzmi: Jean Charles Léonard Simonde (nie: Simone) de Sismondi.  

Str. 339. „Stary, zacny Drogoń”, z którym Norwid wraz ze swym bratem 
Ksawerym odwiedził w paryskim hotelu (między końcem stycznia a początkiem 
marca 1849 r.) Aleksandra Niewiarowskiego, został rozpoznany hipotetycznie 
jako Innocenty Drogoń, ale z odesłaniem do zapisków Seweryna Goszczyńskie-
go, gdzie występuje on jako Dragoń. Dodatkowe światło na tę postać rzuca Mi-
chał Czajkowski, który Innocentego Drogonia wymienia w szkicu o Henryku 
Służalskim (służącym Adama Mickiewicza z ostatnich lat życia poety). Pisze  
o nim: „Potem nastąpiła wyprawa Sabaudzka czy Szwajcarska, w której Inocenty 
[!] Drogoń był pierwszym grenadierem, a Heniek Służalski Fligielmanem – na 
to, żeby Drogoń mógł defilować przez Służalskiego, jak defilowały niegdyś 
okręta przez kolos Rodyjski [...]” (M. Czajkowski, Dziwne życia Polaków i Po-
lek, Lipsk 1862, s. 181). Zagadkowość tej osoby powiększa fakt, iż postać Inno-
centego Drogonia, fikcyjna lub rzeczywista – występuje także w powieści histo-
rycznej Michała Czajkowskiego Stefan Czarniecki (1840; wyd. 2, Lipsk 1863,  
s. 66 i passim).  

 Str. 349. Antoni Czarkowski, ziemianin z guberni kijowskiej, prześladowany 
przez carat w sprawie dekabrystów i za inne działania patriotyczne, z którym 
Norwid utrzymywał kontakty w Paryżu w 1849 r., ma swój biogram w słowniku 
Wiktorii Śliwowskiej Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej poło-
wie XIX wieku (Warszawa 1998, s. 112). Jego osobę wśród skazanych „na różne 
odpokutowanie” wymienia Joachim Lelewel (Polska. Rzeczy i dzieje jej rozpa-
trywane przez..., t. VII: Polska odradzająca się, czyli dzieje polskie od roku 
1795, wyd. 3, Poznań 1859, s. 52).  

Str. 349-350. „Hr. Skórzewskiego”, adresata dedykacji Norwida, wypisanej 
ręką poety na dwukartkowym druku wiersza Jeszcze słowo (Czyniącym pokój 
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przypisane), rozpoznano w Kalendarzu hipotetycznie (bez wskazania jakichkol-
wiek przesłanek tej decyzji) jako Arnolda Skórzewskiego. Tymczasem treść 
wiersza, religijno-moralistycznej medytacji o historycznych ograniczeniach Kró-
lestwa Bożego na ziemi, pozwalałaby wziąć pod uwagę także inną osobę, a mia-
nowicie brata Arnolda, Heliodora Jana Stanisława hrabię Skórzewskiego (1792-
1858), działacza Wielkiej Emigracji, od 1841 r. deputowanego sejmu krajowego 
w Berlinie, autora wielu prac publicystycznych (m.in. Wyznanie wiary wychodź-
ca znad Sekwany [...], Paryż 1838; Zjednoczenie emigracji oraz uwagi nad pro-
jektami do tegoż zjednoczenia, 1839; Wiara, nadzieja i miłość, czyli Polacy na 
tułactwie w roku 1840, Paryż 1840; Pięćset razy czemu, Poznań 1846; Społe-
czeństwo, które siebie nie rozumie, jest w anarchii, czyli Urywek z dziejów za-
szłych w W. Ks. Poznańskim, Poznań 1848). Ponadto ze swym bratem Arnoldem 
ogłosił on broszurę polemiczną Tentui, cel, pal! czyli Odpowiedź na atak swoich 
przeciwników, 1848. Biografię Heliodora Skórzewskiego (i wzmiankę o Arnol-
dzie) podaje Leopold von Zedlitz-Neukirch, Neues preussisches Adels-Lexicon, 
oder Genealogische und diplomatische Nachrichten, t. IV, Leipzig 1837, s. 218-
219. Wskazane tu przesłanki nie przesądzają dyskutowanej sprawy, ale wskazują 
osobę bardziej czynną w sporach o sprawy polskie, tak bliskie Norwidowi.  

 Str. 351. Poprawna forma imienia filozofa chrześcijańskiego z II w. brzmi 
Atenagoras (nie Antenagoras). W „Indeksie nazwisk” (t. III, s. 73, 74) od formy 
błędnej odesłano do poprawnej. W komentarzu do wzmianki w liście Norwida 
zabrakło jednak informacji o czytanym przez poetę dziele Atenagorasa. Była to 
(nie wiadomo w jakiej edycji dostępna) Apologia, czyli poselstwo za chrześcija-
nami, które autor, pogański filozof nawrócony na chrześcijaństwo, „był podał 
Markowi Aureliuszowi i synowi jego, Luc. Aurel. Kommodowi, cesarzom. Żąda 
tam, aby chrześcijanie byli sądzeni na mocy takich samych praw jak zbrodniarze 
(tj. aby im wprzód jakiej zbrodni dowiedziono, a nie karano za samo wyznanie), 
i zbija fałsze przeciw nim rozsiewane. Odznacza się spokojnym i umiarkowanym 
tonem” (Encyklopedia kościelna [...], wyd. przez ks. Michała Nowodworskiego, 
t. I, Warszawa 1873, s. 461). Zob. Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami, 
O zmartwychwstaniu umarłych, przeł. Stanisław Kalinkowski, Warszawa 1985. 

 Str. 361, 363. Poprawna nazwa opactwa, w którym przebywał ks. Semenen-
ko, brzmi Solesmes (Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, nie Solemes). Formę 
błędną powtórzono w „Indeksie nazw geograficznych” (t. III, s. 206).  

Str. 363. Paryski adres Ksawerego Norwida, autora listu do Lenartowicza, to 
prawdopodobnie rue d’Ulm nr 12 (nie d’Ullin, jak w Kalendarzu; nb. ulica  
o takiej nazwie w Paryżu nie istnieje), ulica znajdująca się w pobliżu Panteonu.  

Str. 364. Błąd literowy: winno być: Dorpatczycy (nie: dorpatyczycy). 
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Str. 403. Komentarza wymagałaby opinia Władysława Bentkowskiego o „wa-
dzie Norwida” (wyrażona w liście do Augusta Cieszkowskiego) na marginesie 
jego Psalmów-psalmu: „Jak go zobaczysz, staraj się wpłynąć na niego, żeby nie 
odzywał się jak Pytonissa z trójnoga, ale jak wieszcz polski [...]”. Szczegółowe 
informacje o mitologicznej wieszczce greckiej Pytii, zwanej też Pytonissą  
(a często utożsamianej z Sybillą), przy świątyni Apollina w Delfach zawiera 
hasło Delfy w Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda (Warszawa 1861, t. VI,  
s. 925-927). Notabene porównanie to pozwala wskazać kontekstowo także dwie 
akwaforty Norwida: Pytię (Pyhonissę) oraz Sybillę.  

Str. 451. Błąd literowy: unguibus et rostro zamiast unuguibus [...].  
Str. 480-528. W roku 1852 Kalendarz nie odnotował faktu umieszczenia 

Norwidowego dziełka Pieśni społecznej cztery stron (Poznań 1849, [W.] Stefań-
ski) w Katalogu książek polskich drukowanych od roku 1830. do 1850., czyli za 
lat dwadzieścia jeden. Z oznaczeniem formatu, miejsca i roku wyjścia, nakładcy, 
ceny pierwotnej oraz z dodaniem Podziału Naukowego książek niniejszym spisem 
objętych. Zebrał i wydał W. R., Lipsk 1852. W komisie u F. A. Brockhausa,  
s. 152. Autorem tej bibliografii jest Walenty Rafalski (1824?-1894). Zob. jego 
biogram autorstwa Jana Bujaka: http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/walenty-
rafalski.  

Str. 495 (i passim według „Indeksu osobowego”). Szerszej prezentacji wyma-
gałaby postać Władysława Dzwonkowskiego (1817-1880), któremu Norwid 
udzielił w Paryżu schronienia po tym, jak z powodów politycznych został on 
wypędzony z Poznańskiego. Nota na stronie 49 nie zawiera żadnych informacji  
o jego pracach publicystycznych. Tymczasem szczególnie wyrazisty związek 
ideowy między Norwidem a Dzwonkowskim można zaobserwować w okresie 
przed powstaniem styczniowym, gdy po 8 kwietnia 1861 r. powstają w Paryżu 
Żydowie polscy. 1861, a nieco później moralitet publicystyczny drugiego z wy-
mienionych: Uwagi w kwestii włościańskiej, ruskiej i żydowskiej z powodu obec-
nych wypadków (Paryż 1862, zob. uwagi o Żydach s. 63-70).  

Str. 504. W tytule eseju Norwida, będącego polemiką z broszurą F. Overbec-
ka (z 1840 roku, objaśniającą treści jego wielkiego malowidła: Der Triumph der 
Religion in den Künsten, 1831-1840, zwanego też Das Magnificat der Kunst) 
zakradł się błąd literowy: winno być osservazione zamiast osservatione. Być 
może należało też przyjąć pisownię wielką literą dwu wyrazów w tytule: Illustre 
Autore zamiast illustre autore. Rozstrzyganie tej kwestii chyba jednak nie mieści 
się w formule Kalendarza (a więc i niniejszej recenzji). Norwid (jeśli wierzyć 
przekazowi Przesmyckiego, skoro nie zachował się rękopis) podał przyjęty przez 
współczesnych włoski tytuł obrazu Magnificat delle arti zamiast dell’arte  
(w liczbie pojedynczej, nie mnogiej, tak jak w umownym tytule niemieckim). 
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Zob. http://www.goethezeitportal.de/digitale-bibliothek/forschungsbeitraege/aut 
oren-kuenstler-denker/overbeck-friedrich/jutta-assel-und-georg-jaeger-friedrich-
overbeck-der-triumph-der-religion-in-den-kuensten-teil-i.html.  

Str. 511. W objaśnieniu do raportu szpiega pruskiej policji, Jana Szultza,  
o Norwidzie i bohaterach planowanych przezeń utworów: generale Józefie Be-
mie i Szamilu potrzebny byłby komentarz do pierwszego z wymienionych, 
przywołujący wcześniejszy wiersz poety Bema pamięci żałobny rapsod. Z kolei 
wręcz konieczna jest informacja o Szamilu (1797-1871), imamie, przywódcy 
kaukaskich ludów islamskich Dagestanu i Czeczenii, walczących o niezależność 
od Rosji. Stał się on postacią niezwykle popularną na Zachodzie, w publicystyce 
i w literaturze. Także w Polsce, w kraju i na emigracji, Szamil należał do wzor-
cowych bohaterów walki narodowowyzwoleńczej, z którą solidaryzowali się 
zarówno liczni polscy rekruci w armii carskiej uczestniczący (z normalnego po-
boru lub karnie) w walkach przeciw niemu, jak i dezerterzy z tejże armii walczą-
cy u jego boku przeciw Rosji. Ze świadectw literackich po 1852 r. można wska-
zać powieść historyczną Jakuba Gordona (Maksymiliana Jatowta) Kaukaz, czyli 
Ostatnie dni Szamyla (Lipsk 1865) oraz poemat Gedeona Giedrojcia (Kilka 
wspomnień z kaukaskiego wygnania 1867 roku, Lwów 1867).  

Str. 520. O Wiktorze Sidorowiczu, w którego towarzystwie Norwid udał się 
do Ameryki, a także o Franciszku Olayu (Ołaju), który z polecenia zmartwych-
wstańców pomagał poecie w przygotowaniach do podróży, drobne, ale ważne 
informacje, poszerzające stan wiedzy o tym epizodzie, znajdują się w niewyko-
rzystanej przez autorki Kalendarza korespondencji ks. Piotra Semenenki. (Zob. 
tenże, Listy, t. VIII 1846-1856, red. L. Dróżdż, Rzym 2002, s. 202, 204, 258, 
259). W liście do Jana Koźmiana (z Passy, 25 paźdz.[iernika] 1852 [r], rkps 
(ACRR 1479) Semenenko pisał: „Karteczki do Norwida i Niewęgłowskiego ks. 
Karolowi natychmiast poleciłem, bo sam jeszcze jestem w Passy”, (tamże,  
s. 202-203). Warto odnotować wzmianki ks. Semenenki (w liście do ks. A. Jeło-
wickiego, z Rzymu, 4 grudnia 1852 r.) o Franciszku Olayu (określanym jako 
Ołaj), ks. Karolu Kaczanowskim i Wiktorze Sidorowiczu, towarzyszu podróży 
Norwida za ocean, a więc osobach z grudnia 1852 r., mogące mieć pośredni 
związek z wyjazdem Norwida i pomocą dla poety ze strony zmartwychwstańców 
(s. 202-203).  

Str. 537. Chyba błędem literowym jest forma imienia Griswolda: Jeo (za-
miast: Joe?). 

 Str. 550. Także literówką jest imię jednej z sióstr Fox: Marquerite zamiast 
poprawnej formy Marguerite.   

Str. 551. Błąd literowy we francuskim tytule dzieła Cycerona: Sur la nature 
[nie: natur] des dieux.  
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Str. 563. Informację o nagrobku Franciszka Hankowskiego na cmentarzu  
w Londynie podaje Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu, 
t. I, Kraków 1995. 

Str. 566. Bez komentarza pozostawił Kalendarz wspomniany w liście do ks. 
Piotra Semenenki (z 12 września 1852 r.) plan Norwida odbycia pielgrzymki „do 
Ś[więtego] Jakuba do Compostelli”. Do rozpoznania są okoliczności tego planu 
(związki z Semenenką) oraz szerszy, europejski kontekst odrodzenia camino.  

Str. 567. W liście Stanisława Romana Lanckorońskiego (vel Romana Prac-
kiego) do Teofila Lenartowicza (z Nowego Jorku 28 września 1854 r.) obok 
przybyłego do „Nowego Świata” Norwida wzmiankowany jest „p[an] Jan L. [...] 
Żydziak-introligator”, który w przeciwieństwie do żyjącego w nędzy poety „jest 
przedsiębiorcą rozmaitych spekulacyj handlowych, ma piękny ekwipaż i śliczną 
dziewczynę”. Kalendarz określa tę drugą postać jako „osobę bliżej nieznaną”. 
Informacje podane przez nadawcę listu pozwalają przeprowadzić poszlakową 
(hipotetyczną) próbę rozpoznania tożsamości „Żydziaka-introligatora”. Polskie  
(i zarazem „chrześcijańskie”) imię Jan wskazywałoby na przynależność do war-
stwy zasymilowanej, a może nawet neofickiej. Zawód introligatora był profesją 
często uprawianą przez Żydów. Wśród żydowskich neofitów, którzy się ochrzcili 
w czasowym sąsiedztwie z zaatlantycką podróżą, w źródłach kościelnych odno-
towany jest Jan Krystian Leibowicz (Lejbowicz) – „introligator w Warszawie, lat 
29, syn Lejby Ickowicza i Szyfy Kaszriel z Kroży w guberni kowieńskiej, w roku 
1853” (T. Jeske-Choiński, Neofici polscy. Materiały historyczne, Warszawa 
1904, s. 257). Podróż do Ameryki rozpoczęła się w grudniu 1852 r., więc data 
roczna przyjęcia chrztu (1853) przez Leibowicza (1853) w zasadzie wyklucza 
jego identyczność z osobą „Żydziaka-introligatora”. „W zasadzie”, gdyż nie 
można wykluczyć pomyłki w datacji aktu konwersji (zapewne nie na katolicyzm, 
lecz protestantyzm: „Nie kościół rzymsko-katolicki pociągał Żydów postępo-
wych. Którzy byli w istocie oświeconymi lub uważali się za oświeconych, garnę-
li się przeważnie do wyznań protestanckich, do augsbursko-ewangelickiego  
i augsbursko-reformowanego” – T. Jeske-Choiński, Neofici polscy, s. 173) ani 
tego, że data ta mogła być postdatowana (ze względu na wyjazd lub okoliczności 
z nim związane, np. paszportowe). W spisie mieszkańców Warszawy na rok 
1854 Jan Krystian Lejbowicz nie figuruje (zob. Skorowidz mieszkańców miasta 
Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Poli-
cji, Warszawa 1854).  

Str. 583. Najprawdopodobniej błędna (bo niezgodna z poprawną pisownią ro-
syjską obu wyrazów) jest odczytana z urzędowego rękopisu rosyjskiego fraza 
„польских выходцтов и бегельцов”. Poprawna forma to „польских выходцев 
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и беглецов”. Jeśli forma błędna występuje w źródle (w co można wątpić), to 
komentarz winien był ten błąd wskazać i podać brzmienie poprawne.  

Str. 613. Błąd literowy: jest defensor fideia, zamiast defensor fidei.  
Str. 627 – Poprawna forma nazwiska rodowego cesarzowej Eugenii brzmi 

Montijo, nie Montjio.  
Str. 648. W autorskim opisie Studium męskiego aktu: „Rysował z ana[?] Mi-

chała Anioła Cyprian Norwid 1856” niezrozumiały człon „ana” Kalendarz opa-
trzył znakiem zapytania. Można z niemal całkowitą pewnością stwierdzić, że 
artysta urobił ten skrót od wyrazu anaglif (lub włoskiej formy anaglifo). „Termin 
o niezbyt sprecyzowanym znaczeniu, odnoszący się do reliefów (np. płaskorzeź-
by dekorujące naczynia, gra świateł i cieni dająca wrażenie reliefu)” (Słownik 
terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1976, s. 22-23) 
w czasach Norwida występuje stosunkowo często (ang. anaglyph, wł. anaglifo) 
w piśmiennictwie poświęconym sztuce egipskich hieroglifów, w metaforycznych 
zastosowaniach w literaturze pięknej (np. u Bulwer Lyttona), a także w pracach  
o Michale Aniele i jego anaglifach zastosowanych w medalionach (zob. „E se  
è vero che in un Anaglifo messo in luce dal Buonarroti ne’suoi Medaglioni [...] si 
vede realmente il Nilo con corno vuoto. [...] un altro anaglifo da lui prodotto 
[...]” – Il Progresso delle scienze, lettere ed arti, Napoli 1837, s. 106).  

Str. 685. Należało odnotować wariantową pisownię nazwiska Ludwika Bujno 
– Buyno. Forma ta występuje (w l.mn. Buynowie) w PWsz XI, 36. 

Str. 709. Warto dodać, że „pierwodruk w dwukartkowej ulotce wiersza Nor-
wida Na zgon śp. Jana Gajewskiego [...]” został odnotowany w dwóch francu-
skich periodykach bibliograficznych. Pierwszy to „Bibliographie de la France, 
ou journal général de l’imprimerie et de la librairie”, ser. 2, t. II, nr 33 z 14 
sierpnia, Paris 1858, s. 430. Tu opis bibliograficzny (pod numerem 8043) zawie-
ra błędną datę roczną śmierci Gajewskiego: 1828 (zamiast 1858). Format druku: 
in-8o, liczba stron: 4. W adnotacji: „Vers en langue polonaise. Signé: Cyprjan 
Kamil Norwid”. Drugi to „Courrier de la librairie” (1858, nr 33 z 14 sierpnia,  
s. 730; nr pozycji 7796). Tu datę zgonu podano poprawnie; zgodny z poprzednim 
opisem jest format, natomiast liczba stron wynosi 3. Identyczna jest też formuła 
w adnotacji.  

Str. 723. Nazwisko Pauliny Zbyszewskiej, której Norwid wedle J.W. Gomu-
lickiego ofiarował egzemplarz O sztuce (zob. PWsz VII, 572), znajduje się  
w gronie prenumeratorów książki wydanej przez Aleksandra Przezdzieckiego  
i Edwarda Rastawieckiego Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po 
koniec wieku XVII w Polsce, t. I, Paryż 1853-1855, s. 39. Z kolei w roku 1870 
figurowała ona w spisie mieszkańców Warszawy jako zamieszkała przy ul. Ma-
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zowieckiej 8 (zob. Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870, 
s. 425).  

Str. 772. W liście Norwida do Teofila Lenartowicza (prawdopodobnie z lute-
go 1860 r.) znajduje się zdanie: „[...] a wsie pana Jana Sobieskiego posiada Żyd, 
który się nazywa I m b r y c z e k [...]” (PWsz VIII, 409). Kalendarz osobę tę iden-
tyfikuje następująco: „Imbryczek – taką osobę wzmiankuje ‘Dzien. Warsz.’. 
1853 z 11 lutego”. W roku 1854 w Warszawie odnotowane zostały 3 osoby tegoż 
nazwiska: „handlarz fornirami” Icek Imbryczek, Moszek Imbryczek („utrzymuje 
magazyn mebli”) oraz Frejdla Imbryczek („utrzymuje magazyn mebli”) – wszy-
scy troje zamieszkali przy tej samej ul. Św. Jerzego, ale jako lokatorzy w trzech 
różnych domach różnych właścicieli (zob. Skorowidz mieszkańców miasta War-
szawy z przedmieściami na rok 1854). Wzmiankowany przez poetę żydowski 
właściciel polskiej niegdyś ziemi (należącej do krewnych poety) to prawdopo-
dobnie jeden z wymienionych wyżej przedsiębiorców. W tym samym liście pisze 
Norwid także o krawcu Dziekcińskim, który posiada „Głuchy i Wsebory, i Nie-
gów”. Kalendarz rozpoznaje tę osobę jako Stanisława Dziechcińskiego, właści-
ciela „magazynu mód”. Cytowany wyżej Skorowidz w roku 1854 odnotowuje tę 
osobę jako „majstra krawieckiego”, zamieszkującego przy ul. Miodowej nr 486a 
wraz z Błażejem i Janem, czeladnikami krawieckimi (zapewne synami). Można 
jednak wyrazić wątpliwość, czy majster krawiecki, nawet najlepiej z dwoma 
czeladnikami prosperujący, był w stanie nabyć aż trzy wioski (ściślej: grunty  
w trzech wioskach). Nie mamy pewności, czy Norwid był dobrze poinformowa-
ny o nowym właścicielu wymienionych dóbr. Nazwisko podał w brzmieniu: 
Dziekciński, być może – w kontekście uwagi o Żydzie Imbryczku – z intencją 
„odpodobnienia” nazwiska autentycznego (Dziechciński) poprzez konotowanie 
pospolitości lub odróżnienie od występującego współcześnie nazwiska szlachec-
kiego. Hipotezą alternatywną mógłby być imiennik osoby wskazanej przez Ka-
lendarz, a mianowicie Stanisław Dziechciński herbu Lubicz (ok. 1824-1904). Tu 
jedynie sygnalizuję taki kierunek poszukiwań, ale nie mam źródłowych przesła-
nek tego domniemania.  

Str. 776. W liście do Norwida, pisanym z Warszawy 3 kwietnia 1860 r., jego 
ciotka Teresa Sobieska pisze o swoim bracie: „Brat mój powiedział mi, że nie-
jedną bardzo miłą chwilę z Tobą spędził”. Komentując przytoczony tu fragment  
i następujące po nim pozdrowienia od obojga, Kalendarz w osobie brata rozpo-
znaje Józefa Czarnowskiego, do którego odnosi notatkę „Gazety Codziennej”  
z 12 marca informującą o przyjeździe z Paryża „sędziego pokoju” tegoż imienia  
i nazwiska. Data ta stanowi punkt odniesienia dla pytania o czas i okoliczności 
spotkania czy też spotkań Norwida z Czarnowskim w Paryżu. Prawdopodobnie 
jest to ta sama osoba, skazana zaocznie na konfiskatę mienia przez władze car-
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skie w Królestwie, którą wymienia urzędowy „Dziennik Praw” w 1852 r.: „Józef 
Czarnowski, który dopuścił się przestępstw politycznych, i brał czynny udział  
w wypadkach rewolucyjnych za granicą, za wygnańca z kraju uznany, ulega 
karze konfiskaty majątku, bądź już zajętego w sekwestr, bądź następnie wykryć 
się mogącego [...]. Tytuły własności dóbr nieruchomych, tudzież kapitałów  
i praw hypotecznych, należących do Józefa Czarnowskiego, winny być na mocy 
niniejszego postanowienia w właściwych księgach wieczystych na imię Skarbu 
Królestwa przepisane. Działo się w Warszawie, na posiedzeniu Rady Admini-
stracyjnej, dnia 2 (14) Czerwca 1852 roku. Namiestnik Generał-Feldmarszałek, 
(podpisano) Xiqże Warszawski [Iwan Paskiewicz]. «Dniewnik Zakonow. Dzien-
nik Praw»”, t. XLV, nr 173, 1852, s. 141. (tekst po rosyjsku i po polsku). Józef 
Czarnowski, „sędzia pokoju”, znajduje się także na liście prenumeratorów edycji 
pozgonnej Historii prawa polskiego J.W. Bandtkiego Stężyńskiego (Warszawa 
1850, s. XVII nlb. na końcu książki).  

TOM II 

Str. 19. Autorem cytowanej relacji o dyskusjach w Paryżu na temat szans po-
wstania zbrojnego w Królestwie jest Bolesław (nie Bronisław) Limanowski.  

Str. 30-31. Marian Sokołowski w liście do Norwida (10 lipca 1861) porównał 
pewne cechy stylu i myśli poety z wykładów O Juliuszu Słowackim z tekstami 
Thomasa Carlyle'a i Percy Bysshe Shelleya. Kalendarz bardzo lakonicznie obja-
śnia tożsamość pierwszego autora, natomiast twórcę Queen Mab pomija całko-
witym milczeniem. Wydaje się, że mamy tu do czynienia z kwestią zasługującą 
na obszerniejszy, bardziej wnikliwy, analityczny komentarz. Sposób, w jaki So-
kołowski formułuje swoją opinię („Przypominasz wtedy niektóre abstrakcyjne 
urywki Thomasa Carlyla [...]”), świadczy o jego przekonaniu, że Norwid ma 
wystarczającą znajomość dzieł obu angielskich autorów, by w pełni zrozumieć 
porównanie, jakie czyni nadawca listu. Norwid mógł się zetknąć z Carlylem jako 
autorem wstępu do esejów R. W. Emersona, którego pisma prawdopodobnie znał 
(zob. Essays, with Preface by T. Carlyle, London 1841).  

Str. 52. Cytowana autorka pracy Z tajemnic redakcyjnych księgi „Po ziarnie”  
to Cecylia (nie Celina) Gajkowska.  

Str. 53. W komentarzu do całostki 1861 F pojawia się niepoprawna forma an-
tydatowany zamiast poprawnej antedatowany (łac. ante – przed). Antedatowanie 
to termin stosowany w tekstologii i edytorstwie; niestety, często też zniekształ-
cany.  
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Str. 67. Komentując sprawę podatku emigracyjnego, wzmiankowanego w li-
ście J. B. Zaleskiego do Bronisława Zaleskiego (a płaconego także przez Norwi-
da), Kalendarz pozostawił bez objaśnienia ten oto passus: „Poczucie się Emigra-
cji do obowiązku płacenia podatku Ojczyźnie i do Izraelskiej solidarności mię-
dzy sobą rozproszeńców polskich może mieć nieobrachowane następstwa ku 
zjednoczeniu” (s. 67). Przekonanie o szczególnej więzi czy też solidarności Ży-
dów (ugruntowanej historycznie m.in. w płaceniu podatku świątynnego do czasu 
upadku Jerozolimy w 70 roku po Chr.) jest dość powszechnym faktem świado-
mości zbiorowej zarówno polskich emigrantów po powstaniu listopadowym, jak 
i samych Żydów, w Polsce, w Europie i w świecie. Tytułem przykładu wskażmy 
w omawianym okresie wypowiedź polskiego Izraelity, zwolennika asymilacji 
oraz pojednania Polaków i Żydów: „To są widome skutki podstawy historycznej 
naszych modlitw: solidarność interesów, miłość nieograniczona i dążenie do 
wyższości!” (Daniel Neufeld, Syfse Jeszenim, czyli Modły starożytne Izraelitów 
na cały rok [...], Warszawa 1865, s. 52). Pozytywny aspekt żydowskiej solidar-
ności jako wzorca dla polskich wygnańców pojawia się w listach i w publicysty-
ce wielu romantyków, u Mickiewicza, a nawet Krasińskiego. Ale przeważa, 
oczywiście, ocena krytyczna, jak w poniższej wypowiedzi anonimowego autora, 
zapewne z kręgów Wielkiej Emigracji: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jed-
nym; związani łańcuchem solidarności, tym niebezpieczniejsi, że przeciw tej 
asocjacji [...] nie ma żadnej między chrześcijanami kontr-asocjacji” (Galicja  
i Kraków pod panowaniem austriackim, Paryż 1853, s. 66). Norwid, pisząc  
o solidarności „izraelskiej” (a nie żydowskiej), użytym przymiotnikiem stara się 
owej cesze przywrócić wartość dawną, biblijną, usprawiedliwioną dziejowymi 
krzywdami narodu wybranego, a przez najeźdźców zniewolonego.  

Str. 75. Brat Anny K. Bałaszowej nosił nazwisko Bałaszow, nie Bałasz. Po-
prawna forma znajduje się natomiast w „Indeksie osobowym” (t. III, s. 74; nb.  
w tym miejscu „Indeksu” zakłócona jest kolejność alfabetyczna haseł od: Bała-
szow do Balzak).  

Str. 82. Bez komentarza zostawił Kalendarz dwa miejsca, dwie znaczące fra-
zy w liście Norwida do Konstancji Górskiej (19 maja 1862 r.).  

Fraza pierwsza brzmi: „[...] – Rotschild gra w bursę – [...]” (PWsz IX. 36). 
Owszem, w „Indeksie” rozpoznano tę postać jako bankiera Jamesa Rotschilda  
(t. III, s. 124), wzmiankowaną przez poetę także w liście do M. Sokołowskiego 
(po 14 listopada 1865 r.; PWsz IX, 200), a ponadto w relacji „Dziennika Poznań-
skiego” z aukcji obrazów w Paryżu z udziałem „starego [barona] Rotschilda”  
(s. 342). Taka identyfikacja osoby jest niewystarczająca, bo niejednoznaczna. 
Imię James nosili przynajmniej trzej paryscy przedstawiciele tego rodu: James 
Mayer de Rothschild (Jakob Mayer Rothschild) (1792-1868), jego syn Salomon 



 ______________________________________________________  PRZEGLĄDY 
 

205 
 

James de Rothschild (1835-1864) oraz Alphonse James de Rothschild (1827-
1905), znany pod pierwszym imieniem. Norwid mógł mieć na myśli zarówno 
któregoś z wymienionych, jak i Rotszylda „symbolicznego”, nazwisko, które  
w całej Europie stało się uosobieniem finansowej potęgi żydowskiego rodu. 
Wszystkich trzech łączyła profesja bankierska, której elementem było inwesto-
wanie na giełdzie, czyli „gra w bursę”, jak z francuska (la bourse; Bource de 
Paris) ujmuje to Norwid (nb. „bursa” została objaśniona wcześniej, w komenta-
rzu do listu Norwida do M. Sokołowskiego z 1861 r.; zob. Kalendarz, t. II,  
s. 39). Spośród trzech wyżej wymienionych najbardziej prawdopodobnym „bo-
haterem” wypowiedzi poety jest ostatni z nich, Alphonse James, uważany pod-
ówczas za najbardziej wpływowego Rotszylda we Francji, a może i w świecie.  

Fraza druga brzmi: „[...] pani Kalergi jeździ po bruku warszawskim z kaca-
pem na koźle [...]”. Przyszły autor Fortepianu Szopena (1863-1864), w którym 
pojawi się motyw bruku („ideał sięgnął bruku”), z gorzką ironią kreśli obraz 
niedawnej ukochanej, Marii Kalergis, która po Warszawie podróżuje karetą po-
wożoną przez rosyjskiego (lub pozostającego na służbie u Rosjan) woźnicę, ka-
capa, jak go Norwid pogardliwie określa słowem ruskim, ale zadomowionym  
w polszczyźnie.  

Str. 84. Józef Hornowski (młodszy), syn wuja Norwida, po powrocie z Sybe-
rii w 1869 r. pracował w biurze Jana Gotliba Blocha (1836-1902), nie zaś Bla-
cha, jak podaje Kalendarz (który tego nazwiska, ani w błędnej, ani w poprawnej 
formie, nie umieszcza w „Indeksie osobowym”). To Blochowi Józef Hornowski 
(starszy) sprzedał w roku 1858 część gruntów łochowskich pod budowę kolei 
warszawsko-petersburskiej.  

Str. 109. [Korespondencja króla Abgara z Jezusem Chrystusem] (Przez bie-
gacza Ananiasa) (określana też jako [List króla Abgara]), której przekładu do-
konał Norwid w 1862 r., wymagałaby bodaj próby komentarza objaśniającego 
tożsamość apokryfu oraz prawdopodobne źródło tłumaczenia. Wobec niezacho-
wania rękopisu i braku tekstu w przekazie drukowanym (lub innym) nie sposób 
określić szczegóły tej tożsamości. Kierunek poszukiwań wskazałem w pracy  
o Abgarowym Apokryfie Marii Konopnickiej: „Apokryf” (1895) Marii Konop-
nickiej – wiersz jako po-Słowie, [w:] Aluzja literacka. Teoria – interpretacje – 
konteksty, praca zbior., red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska, Toruń: Wyd. 
UMK 2007, s. 165-180. 

Str. 123. Ludwik Mierosławski poniósł porażkę w bitwie pod Krzywosądzem 
na Kujawach, nie -– Krzywosądem, jak podaje Kalendarz.  

Str. 127. Na kopercie w adresie listu Norwida do Mieczysława Pawlikow-
skiego (z 22 lutego 1863 r. PWsz I, 375-76; PWsz II, 372-73) ręką poety wpisa-
ne zostało określenie: „Szechinie per Medyka”. Stempel pocztowy podaje pierw-
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szą nazwę w brzmieniu: „Szechynie”. Kalendarz nie objaśnia nazwy miejscowo-
ści ani nie umieszcza jej w „Indeksie geograficznym”. Tu wystarczy powiedzieć, 
że we wsi tej, leżącej kilkanaście kilometrów na wschód od Przemyśla przy szla-
ku kolejowym do Lwowa i w pobliżu Medyki Pawlikowskich, adresat listu miał 
znaczną własność ziemską (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego,  
t. XI, Warszawa 1890, s. 884-885).  

Str. 130. W liście do Michała Kleczkowskiego (6 marca 1863 r.) Norwid, re-
ferując treść listu od brata Ksawerego, pisał: „[...] Ż y d e k, którego u siebie 
trzymał przez pryncypia równości-wyznań, okradł go na trzy tysiące franków” 
(PWsz IX, 83). Komentarza wymagałby, oczywiście, sam fakt kradzieży, ale  
z braku informacji źródłowych tymczasem nie jest możliwe wyjaśnienie szcze-
gółów tej sprawy. Można natomiast skomentować „pryncypia równości-wy-
znań”. Chodzi tu mianowicie o wzbierające na sile od początku manifestacji 
patriotycznych (od roku 1860) poczucie solidarności i wspólnoty między Pola-
kami a Żydami, szczególnie tymi, którzy reprezentowali nurt asymilacyjny. 

Str. 130. W liście Norwida do Michała Kleczkowskiego (6 marca 1863 r.) 
komentarza językowego wymaga fragment zawierający czasownik dziś nieuży-
wany, a w czasach poety rzadki: „[...] czy się gniewasz i s z u r z y s z? – czy po-
czciwie piszesz” (PWsz IX, 83). Szurzyć się – „unosić się gniewem, irytować się, 
złościć się” (Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. VIII: s-ś, War-
szawa 1966, s. 1204). Wśród współczesnych poety wyrazu tego w podobnym 
znaczeniu użył Leon Zienkowicz: „W emulacji, czyli współubieganiu się na ko-
niec o pierwszeństwo lub miejsce w szkole, nie okażą nic takiego uczniowie, co 
by zazdrość lub nienawiść we współuczniach wzniecać mogło; pomnąc: że to 
spółubieganie się nie przeto dozwolonym i zarządzonym jest, żeby się chełpić, 
szurzyć i osobiście wynosić, ale żeby nim jak najwięcej krajowi pożytecznych 
obywateli usposobić” (Wieczory Lacha z Lachów, czyli opowiadania przy ko-
minku starego literata polskiego, Lipsk 1864, s. 161). Rzadki ten wyraz nie tylko 
wzbogaca leksykę Norwida, lecz także może być wskazówką w poszukiwaniu 
jego stylistycznych filiacji z innymi autorami.  

Str. 133. W nazwie ulicy paryskiej rue Poissonnière winno być è zamiast é.  
Str. 135. W liście do Augusta Cieszkowskiego (po 5 kwietnia 1863 r.) referu-

jąc poglądy margrabiego Wielopolskiego na temat Rosji i potrzeby pozostawie-
nia jej „NIECO EUROPEJSKIEGO CHARAKTERU”, (PWsz VII, 130) Norwid 
dodawał od siebie: „[...] odepchnąć ją do Azji jest to zrobić ją czołem milionów 
Chińczyków, którzy zaleją świat”. Komentarza wymaga drugi człon tej opinii – 
dotyczący Chin. Pobrzmiewa w nim echo żywych już w Europie, także we Fran-
cji, obaw przed rosnącą potęgą Państwa Środka i zagrożeniem ze strony rasy 
żółtej. W takiej też formule: obrony przed „żółtym niebezpieczeństwem” (la pe-
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ril jaune) idea obrony przed Chińczykami pojawia się w prasie francuskiej. 
Ćwierć wieku po wypowiedzi Norwida myśl tę podobnie (choć niezależnie od 
niego) sformułuje Emil Barbé: „[...] en face du péril jaune, la civilisation blanche 
doit constituer une résistance permanente, un syndicat des civilisés aryens” (Une 
conférence européenne des affaires l’extrême Orient, Revue Bleue, politique et 
littéraire, 1900, nr 7, s. 211). 

Str. 163. Wśród prac plastycznych Norwida z tzw. Albumu Dybowskiego 
znajduje się rysunek z 1863 r. pt. Niewolnicy żydowscy przy budowie. Można 
rozważyć, czy twórca tego rysunku (i zarazem autor Quidama) koncypując jego 
temat mógł mieć na myśli Żydów uprowadzonych przez Rzymian (Wespazjana, 
Tytusa i Domicjana z dynastii Flawiuszów) po wojnie judejskiej roku 70 do sto-
licy Imperium i zatrudnionych m.in. przy budowie Koloseum (Amfiteatr Flawiu-
szów; Amphitheatrum Flavium). (Zob. też: Kalendarz, t. III, s. 29).  

Str. 172. W liście do Konstancji Górskiej (prawdopodobnie z początku marca 
1864 r.) pisze z ironią o Polakach w salonach paryskich: „[...] wejdą figury  
i przerwą, i kiwać się do siebie zaczną, bzdurząc serio o faribolach [...] (PWsz 
IX, 134)”. Ostatniego słowa Kalendarz nie objaśnił, a zasługuje ono na komen-
tarz językowy. Jak podaje Słownik Larousse'a faribole (rzeczownik r. żeńskiego, 
zazwyczaj używany w liczbie mnogiej) jest wyrazem gwarowym (mot dialectal, 
peut-être de l’ancien français falourde, tromperie) i znaczy: „Imaginations frivo-
les, vaines et plaisantes”. W 1856 r. w Paryżu jeden z najpopularniejszych akto-
rów komicznych Grassot (właśc. Paul-Louis-Auguste Grassot, 1800-1860) opu-
blikował zbiór swoich żartobliwych tekstów pt. Grassottiana. Recueil de calem-
bours, fariboles, jeux de mots [...]. Czy był on znany Norwidowi, z własnej lek-
tury albo ze źródeł pośrednich, czy współtworząc zasób dowcipów paryskiej 
codzienności, przenoszonych z wodewilowych teatrzyków na salony w takich 
okolicznościach jak wzmiankowane w liście – nie sposób tu ustalić. Warto jed-
nak odnotować samo użycie słowa, które rzuca światło na związki poety z języ-
kiem francuskim i kulturą Paryża połowy XIX w. 

Str. 174. W liście z 7 kwietnia 1864 r. M. Sokołowski zapytywał Norwida  
o jego opinię w sprawie podróży Garibaldiego. I dodawał: „Dwa te pytania robię 
Ci obcesem. Sądzę, że tak samo bym je robił Sybilli Kumejskiej” (PWsz IX, 
558). Kalendarz wymienioną przez poetę postać mitologiczną pozostawił bez 
komentarza, natomiast w „Indeksie osobowym” zidentyfikował ją jako „Sybillę, 
wieszczkę” (t. III, s. 130). W innym miejscu (w liście A.E. Koźmiana, w odnie-
sieniu do Deotymy) Kalendarz określa Sybillę (tu „bezprzymiotnikową”) jako 
„wieszczkę w starożytnej Grecji” (t. II, s. 6). Obie decyzje Kalendarza trzeba 
uznać za niezadowalające lub niewystarczające. W odniesieniu do Sybilli Ku-
mejskiej (Kumańskiej), znanej m.in. z Eneidy Wergiliusza i z fresków Michała 
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Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej, potrzebne jest wyjaśnienie precyzyjne i bardziej 
szczegółowe, wiążące jej tożsamość z Kume (Cumae) pod Neapolem i zarazem 
tłumaczące, dlaczego Norwid, zastanawiający się nad skutkami działań Garibal-
diego dla Italii, gotów byłby o to pytać tę Sybillę, która Eneaszowi przepowie-
działa przyszłość ludu italskiego. W drugim przypadku potrzebna byłaby infor-
macja o Sybillach greckich i rzymskich z wyszczególnieniem najbardziej zna-
nych. Pomocne byłoby też wskazanie akwaforty Norwida Sybilla oraz dość licz-
nych motywów sybillińskich w jego utworach literackich (np. „Sybilla dziejów” 
w wierszu Sariusz. 1862; uwagi w Notatkach z mitologii). 

Str. 192 i nn. Rok 1865. Kalendarz nie odnotował dwóch wzmianek o Norwi-
dzie w książce Aleksandra N. Pypina i Włodzimierza D. Spasowicza Obzor isto-
rii sławianskich litieratur (S.-Pietierburg 1865, s. 488, 489). Wzmianki te znaj-
dują się w napisanym przez Spasowicza rozdziale szóstym („Literatura polska”). 
Oto one: „Изъ второстепенныхъ поэтовъ и прозаиковъ эмиграціи, старой  
и новой, заслуживаютъ быть упомянутыми: легіонистъ баснописецъ Анто-
нъ Горецкій, Стефанъ Витвицкій, другъ Красиньскаго, Константинъ Гаши-
ньскій, Эдмундъ Хойецкій, мистикъ секты Товяньскаго Карлъ Балиньскій, 
Сигизмундъ Милковскій, Кипріанъ Норвидъ. [...] Здѣсь начали въ сороко-
выхъ годахъ свое поприще эмигрировавшіе впослѣдствіи Ленартовичъ, 
Норвидъ, Хойецкій, а изъ оставшихся Романъ Зморскій, Владиміръ Воль- 
скій, Антонъ Чайковскій” [uwaga: zachowuję pisownię oryginalną – BB]. Oba 
fragmenty znalazły się w przedruku opracowania (jako Obzor istorii polskoj 
litieratury) w książce Spasowicza Za mnogo let (S.-Pietierburg 1872, s. 299).  
W Kalendarzu ten wybitny krytyk został odnotowany tylko jeden raz, dopiero 
pod rokiem 1880 jako autor wzmianki o jednym wierszu Norwida w artykule 
zamieszczonym w Książce jubileuszowej dla Kraszewskiego (zob. Kalendarz,  
t. II, s. 719). 

Str. 200-201. Poprawne brzmienie imienia włoskiego dyplomaty i poety to 
Costantino (nie Constantino) Nigra. Wzmiankowany przez Norwida w liście do 
M. Sokołowskiego sonet Imperatrice bionda może być aluzją do szczególnych 
względów, jakimi francuska cesarzowa Eugenia darzyła urodziwego ambasadora 
Włoch w Paryżu.  

Str. 238. Wśród wydawców polskich działających w Brukseli był Zygmunt 
Gerstmann (nie Gertsmann – jak podaje Kalendarz i powtarza w „Indeksie oso-
bowym”, t. III, s. 89).  

Str. 238. Referując historię poszukiwań egzemplarzy zaginionego tomu Gro-
my i pyłki za źródłami Kalendarz wymienia „profesora gimnazjum w Buczaczu” 
Sandla. Dziś nazwisko Sandel można (za Słownikiem badaczy literatury polskiej, 
red. J. Starnawski, t. V, Łódź 2002, s. 249-250) uzupełnić o imię – Jakub. Był on 
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autorem rozprawy Zagadnienie patriotyzmu w „Kazaniach sejmowych” Skargi 
(XIV Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum w Buczaczu za rok szkolny  
1913, Buczacz 1913, s. 3-3. Tu znajduje się informacja, że w roku szkolnym 
1912/1913, po przeniesieniu z c.k. gimnazjum w Sokalu, został mianowany  
zastępcą nauczyciela w gimnazjum buczackim, gdzie uczył języka polskiego,  
niemieckiego i łaciny, s. 35, 37.  

Str. 260-261. „Powstanie syberyjskie”, o którym Norwid rozmawiał z Karo-
lem Ruprechtem (o czym wiemy z listu poety do B. Zaleskiego, przed 10 listo-
pada 1866 r.), zwane było w epoce i później także powstaniem zabajkalskim.  

Str. 263. W liście do J. Kuczyńskiej Norwid pisząc o swej aktualnej pracy 
malarskiej, wtrącił zdanie o Michale Aniele, który „wtedy rzeźbił groby Medy-
ceuszów, kiedy fortyfikował San Miniato”. Kalendarz nie objaśnia ostatniej na-
zwy własnej, florenckiej Bazyliki San Miniato al Monte, którą obwarowywał 
Michelangelo w czasie oblężenia miasta w 1530 r.  

Str. 269. Komentarza wymaga porównanie, jakiego Norwid użył odpowiada-
jąc (w lipcu lub sierpniu 1866 r.) na list Konstancji Górskiej: „Cała Epoka jest 
małpa sprzedająca wszystko za pieniądze i nikczemna ze wszech miar. [...] – oto 
obraz tej małpy” (PWsz IX, 254). Słyszeć tu można echo Darwinowskiej roz-
prawy O pochodzeniu gatunków (1860), która zrewolucjonizowała myślenie  
o człowieku jako ostatnim ogniwie w procesie ewolucji, poprzedzonym przez 
małpy człekokształtne (apes). Porównanie do małpy, szczególnie po głośnej 
debacie oksfordzkiej z 30 czerwca 1860 r., weszło na stałe do arsenału światopo-
glądowych sporów „całej Epoki”.  

Str. 282. Norwid w liście (prawdopodobnie z 1866 r.) do Mateusza Gralew-
skiego wyrażał uznanie dla jego zasług patriotycznych: zesłania na Kaukaz  
i udziału w powstaniu styczniowym („[...] dwakroć zdobyłeś historyczną God-
ność!”; PWsz IX, 271). W komentarzu obok faktów i dat z jego życia i działal-
ności Kalendarz wymienia Kaukaz. Wspomnienia [...], ale pomija, ideowo bliską 
poglądom Norwida, broszurę publicystyczną: Myśli o naszych działaniach  
w kraju i za granicą (Lipsk 1865).  

Str. 358. W liście do Ludwika Nabielaka (6 października 1866 r.) Norwid 
dziękuje za dwie pożyczone książki: „książkę o J e r o z a l e m i e” (PWsz IX, 
371) i Oberona Wielanda (w przekładzie W. Baworowskiego, wydanym we 
Lwowie w 1853 r.). Tożsamości pierwszej Kalendarz nie podaje. Poszlakowo (ze 
względu na miejsce wydania i bliskość czasu edycji) można wskazać jako lekturę 
prawdopodobną Oblężenie i zburzenie Jerozolimy według opisu Józefa Flawiu-
sza, wydane w lwowskiej oficynie Kornela Pillera w 1856 r. Osłabia tę hipotezę 
fakt, że Józef Flawiusz (głównie jako autor Starożytności żydowskich) w pismach 
Norwida pojawia się rzadko (w Quidamie, w Notatkach z mitologiii). Spośród 
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innych tytułów w grę może wchodzić Pielgrzymka do Jerozolimy i na górę Sinai 
roku 1831, 1832 i 1833 odbyta przez ks. M.J. Geramba, (1847). Jednakże należy 
raczej wykluczyć książki poświęcone całej Ziemi Świętej, jak Pielgrzymka do 
Ziemi Świętej ks. Ignacego Hołowińskiego (1843) czy Podróż na Wschód (1855) 
Maurycego Manna.  

Str. 359. Błąd zapewne literowy zakradł się do wyrazu określającego Norwi-
da jako „akwaforystę”. Poprawna forma występuje w innych miejscach, a także 
w odpowiedniku francuskim.  

Str. 363. W komentowanym tekście listu Norwida do Karola Ruprechta 
(PWsz IX, 377-378) nie został zaznaczony przypis 3.  

Str. 437. Tytuł czwartego rysunku Norwida z 1869 r. Kalendarz podaje w za-
pisie niepełnym i częściowo (chyba) błędnym: „P...ma assai, spera poco, nulla 
chiede”. Pierwowzorem tego zdania (z trzecią, nie pierwszą osobą liczby poje-
dynczej jak w źródle) jest sławna fraza z Tassa: „Bramo assai, poco spero,  
e nulla chiedo” („Pragnę wiele, spodziewam się mało i o nic nie proszę”).  
T. Tasso, Gerusalemme liberata, canto secondo, 16. (wyd. T. Tasso, Gerusa-
lemme liberata e l’Aminta, Torino 1857, s. 23).  

Str. 438. Błąd literowy występuje w nazwie paryskiej ulicy: winno być rue 
Louis-le-Grand (zamiast Luis). Forma poprawna występuje w tekście dalszym. 

Str. 465. Rozbieżna pisownia w tytule czasopisma paryskiego: winno być  
„Le Patriote” (nie La).  

Str. 476 i nn. Rok 1871. Kalendarz nie odnotował biogramu Norwida  
w książce Leona Rogalskiego Historia literatury polskiej, Warszawa 1871, t. II, 
s. 476 (data cenzury: 26 listopada 1870). to ten biogram in extenso: „CYPRIJAN 
NORWID. Poeta, artysta, rytownik i rzeźbiarz. Kiedy w r. 1840, piśmiennictwo 
polskie ożywiło się w Warszawie, należał do owego młodego pokolenia litera-
tów, którzy odznaczali się egzaltacją umysłową i dążnością zerwania wszelkich 
stosunków z przeszłością. Pisywał on wtedy rozbiory dzieł i drobne poezye 
umieszczane po czasopismach, Później udał się do Francji i zamieszkał w Pary-
żu, gdzie dotąd bawi i pisze w rozmaitym rodzaju poezje, niektóre z prawdzi-
wym talentem, inne pełne mistycyzmu. Wyszły one razem w Lipsku 1863 r. 
Osobno zaś drukowane są Pieśni cztery, (Poznań, 1849 r.); O sztuce, prozą (Pa-
ryż, 1858 r.); Promethidion, (tamże, 1851 r.); Autodafe i Szczęsna [sic!], powieść 
(Petersburg, 1859), Zwolon (1851 r.), Wigilija, (1869 r.); i w. i. [wiele innych]. 
Przy wydaniach ilustrowanych Poznańskich i Warszawskich są ryciny jego ryl-
ca”. Dodajmy, że nota o Norwidzie znajduje się pomiędzy biogramami Karola 
Balińskiego i Edwarda Żeligowskiego.  

Str. 476 i nn. Rok 1871. Drobny ślad włoskiej recepcji Norwida znajdujemy 
w (niedostrzeżonej przez Kalendarz) wzmiance o nim w wyborze poezji florenc-
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kiego przyjaciela autora Quidama: Poesie polacche di Teofilo Lenartowicz, reca-
te in versi italiani da Ettore Marcucci, Firenze 1871. Tłumacz we Wstępie wy-
mienia Norwida w gronie kilkunastu poetów młodszej generacji romantycznej  
(s. XII).  

Str. 507. Można wątpić, czy uzasadniona jest propozycja zidentyfikowania 
„K. Kirkpatricka” jako Katherine Aurory (Kitty) Kirkpatrick, muzy Thomasa 
Carlyle’a. Nota bene: w komentarzu na s. 507 Kirkpatrick występuje jako męż-
czyzna, podczas gdy na s. 564 jako kobieta, wspomniana Kitty.  

Str. 510 i nn. Rok 1872. „Norwid Garstka piasku legenda, 8 Paryż, 1859” – 
tak publikacja została odnotowana w Catalogue du Musée National polonais  
à Rapperswyl. Imp. J. Kossobudzki, Zurich 1872, s. 33.  

Str. 538. Wśród jurorów krakowskiego konkursu, na który Norwid posłał 
Pierścień Wielkiej-Damy, był Henryk Lisicki, nie Lisiecki.  

Str. 569. Autorem rozprawy Homer w Polsce był profesor Hugo Zathey (nie 
Zathej). NIepoprawna jest też forma dopełniacza jego imienia i nazwiska („pro-
fesora Hugo Zathej”).  

Str. 598. Uszczypliwy komentarz Norwida (w liście do Bronisława Zaleskie-
go) o powieściach Kraszewskiego („[...] Kraszewski [...] niepoliczone łokcie i sta 
łokci s o l i t e r a - p o w i eś c i  ciągle roni w literatury naczynie”; PWsz X, 53) 
Kalendarz objaśnia informacją o rozpoczętym Starą baśnią cyklu powieści  
z dziejów Polski, ale pomija owego solitera wplecionego w aluzję mało eleganc-
ką, bo przywołującą obraz naczynia nocnego, które zbiera aż setki („sta”) łok-
ciowych odcinków namnażającego się pasożyta. Fraza ta to rzadki u Norwida 
przykład posłużenia się ekwiwokacją nacechowaną trywialnie.  

Str. 635. Współwydawcą (z S. Konwickim) Kalendarzyka paryskiego na rok 
1877 był K. Zabieha, nie Zabiela (jak niepoprawnie podaje Kalendarz). Błędną 
formę powtarza także „Indeks osobowy” (t. III, s. 137). W części adresowej Ka-
lendarzyka (s. 51) wymieniony jest on wraz z imieniem (którego Kalendarz nie 
odnotował): „PP [państwo] Zabieha Konstanty z żoną, 5, rue Delambre”. Nieści-
sła jest też informacja, jakoby w Kalendarzyku Norwid był wymieniony tylko 
„dwukrotnie – jako mieszkaniec ulicy Chaillot i jako literat” (s. 635). Faktycznie 
wymieniony został także (w dziale „Artyści i artystki”) jako malarz (s. 80). 
Określenie „jako literat” jest skrótem myślowym, gdyż w omawianym źródle 
występuje szersza kwalifikacja tej grupy zawodowej: „dziennikarze, literaci  
i pisarze” (s. 81).  

Str. 654-655. Bronisław Zaleski, pisząc do Norwida o kłopotach z wysłanymi 
przez siebie z Paryża do Florencji jego pakami, wymienia spedytora o nazwisku 
Zebaume. Źródło z epoki pozwala ustalić tożsamość owego przedsiębiorcy. 
„Dom komisowy. Zalecić możemy: Jacques Zebaume, Transports par terre et 
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par mer. Rue de Trevise No 35 bis. Korespondencyja i w języku polskim”. Prze-
wodnik dla podróżujących za granicę, Warszawa 1873, s. 269. Warto odnotować 
prawdopodobny ślad polski, ściślej – polsko-żydowski, w tożsamości Zebau-
me’a, który nazwisko w brzmieniu tu podanym nosił od urzędowej decyzji władz 
francuskich z 1872 r. „M. Zweigbaum (Jacques) est autorisé à substituer à son 
nom celui de Zebaume” (Bulletin de lois de la République française, ser. XII,  
t. IV, nr 80, Paris 1872, s. VIII, 100). „Jacques Zébaume, commissionnaire 
exportateur, né le 15 Novembre 1838 à Varsovie (Pologne russe), naturalisé 
Français par décret du 13 octobre 1870, demeurant à Paris (Seine), est autorisé  
à substituer à son nom patronymique celui de Zébaume, et à s’appeler, à l’avenir, 
Zébaume au lieu de Zweigbaum”. Postać Zweigbauma / Zebaume’a powiększa 
grono osób żydowskiego pochodzenia znanych Norwidowi i wplecionych w jego 
biografię.  

Str. 656. Zabrakło objaśnienia drobnego szczegółu w liście Norwida do Wła-
dysława Czartoryskiego (i kilku innych adresatów; PWsz X, 98-99). Tłumacząc 
opóźnienie wysyłki swego księgozbioru z Włoch do Paryża, autor listu wskazy-
wał florencką „garę” (od fr. la gare), czyli tamtejszy dworzec kolejowy: „[...] we 
Florencji na garze nieco czasu paka leżała”. Wyraz ten – obok takich jak bursa 
(giełda) – świadczy o postępującym procesie włączania słów francuskich do 
zasobu leksyki użytecznej w codziennej komunikacji językowej nie tylko Nor-
wida, ale – zapewne – także szerokich rzesz polskich emigrantów we Francji. 

Str. 661. W wykazie książek wypożyczonych dla Norwida z Biblioteki Pol-
skiej przez Bronisława Zaleskiego znajduje się edycja Owidiusza: Opera, Bipon-
ti 1783, t. III. Kalendarz – nie wiadomo dlaczego – opatrzył miejsce edycji (Bi-
pontium, niemieckie miasto Zweibrücken) znakiem zapytania. W innych źró-
dłach edycja ta, w trzech tomach (zob. Catalogue des livres de la bibliothèque de 
feu A.-A. Barbier, Paris 1828, s. 32 (poz. nr 468).  

Str. 665. Niejaki Moczydłowski w liście do Teofila Lenartowicza wśród 
wspólnych „naszych znajomych rówieśników” obok Norwida wymienia nieżyją-
cego już Mściewojewskiego. Być może chodzi tu o dawnego legionistę, podpo-
rucznika Mściewojewskiego (Kazimierz Władysław Wójcicki, Cmentarz Powąz-
kowski oraz cmentarze katolickie i innych wyznań pod Warszawą i w okolicach 
tegoż miasta, Warszawa 1858, tom III, Dodatki, s. XXVII).  

Str. 702. Objaśniając uszczypliwe uwagi Norwida o przekładach Ksawerego 
Korczak Branickiego (bądź przez niego inspirowanych) dzieł dotyczących Tal-
mudu, Kalendarz wymienia przykładowo dwie prace: Bramę pokuty (1879) 
Herszla Schossburga i Kol kore (1879) Eliasza Sołowiejczyka. Pierwsze dzieło 
nie dotyczy Talmudu; jest zabytkiem literackim z roku 1651, poetycką lamenta-
cją nad żydowskimi ofiarami wojny kozackiej z 1648 r. Dzieło drugie rzeczywi-
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ście traktuje m.in. o Talmudzie, o czym świadczy jego pełna tytulatura, w szcze-
gólności zaś podtytuł: Kol Kore (Vox clamantis). Biblia, Talmud i Ewangelia, 
przez ... Ewangelia św. Mateusza, przekład [Antoniego Wagi?] dokonany pod 
kierunkiem K. Korczak Branickiego, Paryż 1879, Drukarnia Polska Adolfa  
Reiffa.  

Str. 710. Sprawca zamachu bombowego na cara Aleksandra II to Stiepan 
Chałturin, nie Stafan – jak w Kalendarzu; w „Indeksie osobowym” imię to spol-
szczono do formy: Stefan (zob. Kalendarz, t. III, s. 79). Autorki Kalendarza ob-
jaśnienia tego detalu słusznie nie wikłają w spór o to, czy odpowiednikiem rosyj-
skiego Stiepana jest polski Stefan czy (może raczej) Szczepan.  

Str. 730. Komentując list Norwida pisany po zabójstwie cara Aleksandra II  
w zamachu, szczególnie zaś zdanie: „Owacje miast rosyjskich dla Cara są ku 
temu” (PWsz X, 158), Kalendarz trafnie, lecz nieprecyzyjnie odnosi opinię poety 
i użyte przezeń aluzyjne określenia do „zamieszek, które rozpoczęły się ok. po-
łowy lipca 1881 r. w zachodniej i południowej Rosji przeciw Żydom [...]”. Bar-
dziej właściwe niż termin „zamieszki” byłoby słowo z epoki: pogromy. Zaczęły 
się one jednak nie w lipcu, lecz 15 kwietnia (w Jelizawietgradzie). Na marginesie 
warto podkreślić, że cały list Norwida zasługuje na osobne opracowanie. Stano-
wi bowiem jedno z kilku świadectw (publicystycznych i literackich) żywej reak-
cji poety na wydarzenia, które rozpoczęły nowy rozdział w kwestii żydowskiej 
nie tylko w Rosji, lecz także w Polsce i w Europie.  

Str. 733. Bez komentarza pozostawił Kalendarz obszerne przytoczenie z listu 
Norwida do Konstancji Górskiej na temat Mickiewicza. Tymczasem przynaj-
mniej dwie sprawy należałoby wyjaśnić w następującym fragmencie: „Jak sam 
[Mickiewicz] mówił, »mecheska« przybyła podzielić jego życie i wygnanie. 
Żydzi nawet raz w gazecie augsburskiej, wyliczając swych znakomitych ludzi, 
zapisali: »Mośkowicz Adam«” (PWsz X, 157). Pierwsze zdanie cytacji dotyczy 
najprawdopodobniej żony Mickiewicza Celiny Szymanowskiej, która wywodziła 
się z rodziny frankistowskich konwertytów żydowskich i dlatego w oczach kry-
tyków tego związku była mecheską. W drugim zdaniu Norwid powtarza (nie 
wiadomo za kim lub za jakim źródłem pisanym) informację chyba nieprawdzi-
wą, gdyż kwerenda przeprowadzona na użytek niniejszej recenzji okazała się 
daremna: w dostępnych online rocznikach „Augsburger Zeitung” nie znalazłem 
inkryminowanego faktu.  

Str. 738. Trudno zgodzić się z określeniem Modlitwy, krótkiego tekstu proza-
torskiego z 1882 r., jako „notatki”. Bez wątpienia jest to utwór literacki, ale uza-
sadnienie jego kwalifikacji gatunkowej oraz pełniejsze niż w Kalendarzu obja-
śnienie genezy i interpretacja przekraczają ramy niniejszej recenzji, dlatego na 
tej konstatacji recenzent zmuszony jest poprzestać. Z kolei informacja o war-
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szawskim pogromie Żydów mogłaby być poszerzona o daty zdarzenia: 25-26  
(a nawet i 27) grudnia 1881 r. Przydatna dla zrozumienia szczegółów „fabuły” 
oraz idei utworu jest także data dzienna pożaru wiedeńskiego teatru: 8 grudnia 
tegoż roku, to jest w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny (ustanowioną 8 grudnia 1854 r. wraz z ogłoszeniem przez papieża Piusa 
IX dogmatu uznającego za prawdę wiary tytuł święta). Dla Norwida, podobnie 
jak dla wielu współczesnych, znacząca mogła być koincydencja pożaru i święta, 
którego powagę w opinii katolickich środowisk konserwatywnych naruszał fakt 
premierowego wystawienia w wiedeńskim teatrze 7 grudnia 1881 r. frywolnej 
opery Jakuba Offenbacha Opowieści Hoffmanna. Pożar wybuchł tuż przed roz-
poczęciem przedstawienia w dniu świątecznym. 

Str. 753. Informację o sławnym filantropie żydowskim Mosesie Montefiore 
(Montefiori), wzmiankowanym przez Norwida w liście do J.I. Kraszewskiego  
(z dołączonym artykułem „ Żydy” i „mechesy”), warto uzupełnić o fakt, który 
poecie mógł być znany (z prasy lub relacji znajomego, malarza Jana Rosena, 
który w 1879 r. namalował w Londynie portret filantropa). Otóż, w kwietniu  
i maju 1846 r. Montefiore wraz z małżonką Judytą w drodze powrotnej z Rosji 
odwiedził gminy żydowskie w Polsce, m.in. w Wilnie, Warszawie, Krakowie  
i Poznaniu. (zob. Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore, comprising their 
life and works as recorded in their diaries from 1812 to 1883, ed. Louis Loewe, 
Chicago 1890, vol. 1, s. 340-357). Zob. D. Kandel, Montefiore w Warszawie, 
„Kwartalnik Poświęcony Badaniu Przeszłości Żydów w Polsce” 1912, nr 1,  
s. 74-94. Por. Józef Goldszmit, Wizerunki wsławionych Żydów XIX wieku. I. Sir 
Moses Montefiore, Warszawa 1867.  

TOM III 

Str. 15, przypis 7. Nazwiska niejakiego Mitk’evicza (poprawniej byłoby: 
Mitkiewicza), któremu Antoni Norwid wypłacił określoną sumę, nie podano  
w „Indeksie osobowym”. Prawdopodobnie błędna (w stosunku do źródła) forma 
występuje w wyrazie sumky („na sumky”); pisownia poprawna to sumku. 

Str. 15, przypis 19. Prawdopodobnie błędna jest nazwa majątku Wasilewska 
(nb. pominięta w „Indeksie geograficznym”, t. III, s. 209); w źródłach notowane 
są dwie nazwy miejscowe: Wasilewka (zob. Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego, t. XIII, Warszawa 1893, s. 127) oraz Wasilówka (białoruska Wasilo-
uka) (tamże, s. 130).  
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Str. 16, przypis 25. Wymieniony jako anonimowy Pamiętnik anegdotyczny  
z czasów Stanisława Augusta (Poznań 1867) ma autora: jest nim Ludwik Ciesz-
kowski.  

Str. 20-21. Wśród podpisów do rysunków Norwida w albumie Michaliny 
Dziekońskiej na karcie 24 są miejsca albo nieczytelne, albo wątpliwe w odczyta-
niu. Jednym z takich dubiów jest „heunista”. Na takie odczytanie wyrazu trudno 
przystać, gdyż nie można wskazać żadnego punktu odniesienia, nazwy własnej 
lub potocznej, od której osobliwy ten wyraz mógłby być urobiony. Można jednak 
hipotetycznie zapytać, czy Norwid nie ma (nie miał) na myśli „hedonisty” jako 
jednego z pięciu skarykaturowanych typów Gallów, przedstawionych na oma-
wianym rysunku? Bez wglądu do źródła trudno tę wątpliwość rozstrzygnąć na 
korzyść przedstawionej tu propozycji.  

Str. 23, 24. W podpisie rysunku (z „Książki pamiątek” Norwida): „Wołodarka 
/ powiat kwirski / gubernia kijowska [...]” zakradł się błąd w nazwie powiatu: 
zamiast kwirski winno być skwirski (ta właśnie forma znajduje się w t. I, s. 177 
oraz w „Indeksie geograficznym”, t. III, s. 206). W przypisie objaśniającym toż-
samość Kazimierza Podhorskiego (którego „dat nie ustalono”) podano, że to 
„malarz amator”. Informację tę można poszerzyć o daty życia: 1831-1898 (zob. 
Marek Jerzy Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, http://www. 
sejm-wielki.pl/u/7.779.146). Kazimierz Podhorski w 1858 r. (w bliskim sąsiedz-
twie czasowym z „Książką pamiątek” Norwida) został sportretowany na obrazie 
olejnym przez Józefa Simmlera (https://www.podgorski.com/library/Referen-
ces/Portrait_Kazimierz_Podhorski.htm). Warto dostrzec pośredni związek mię-
dzy Norwidem i Kazimierzem Podhorskim z jednej strony a Józefem Simmlerem 
z drugiej, także jako bohaterem artykułu Wojciecha Gersona w „Bibliotece War-
szawskiej” (1868; zob. Kalendarz, t. II, s. 345). Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, 
iż rysunek Podhorskiego sygnowany jest w Wołodarce, która podówczas była 
własnością Leopolda Abramowicza (syna Ludwika). Jak podaje Kalendarz (t. II, 
s. 732), Wołodarkę i jej właściciela odwiedził Edward Chłopicki, który w artyku-
le Wędrówka po guberni kijowskiej („Tygodnik Ilustrowany” 1881, nr 306) 
wzmiankował oglądany tam album Leopolda Abramowicza. Znalazł w nim kilka 
rysunków Artura Grottgera i Napoleona Ordy, a także „parę ślicznych poezji 
Cypriana Norwida i Edmunda Chojeckiego”. Odpisał z albumu „śliczny” wiersz 
Norwida W pamiętniku L. A. (przedrukowany we wspomnianym artykule). Se-
kwencja tych faktów pozwala wskazać właśnie Leopolda Abramowicza jako 
ukrytego pod inicjałami adresata wymienionego utworu.  

Str. 25-26. Spośród „słuchaczy ostatniego wykładu Norwida O Juliuszu Sło-
wackim, podpisanych na ofiarowanym poecie egzemplarzu [...] Anhellego Sło-
wackiego” Kalendarz nie ustalił szczegółów tożsamości niektórych osób. 
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Wskażmy jedną, o której można powiedzieć coś więcej, nawet jeśli tylko w try-
bie hipotetycznym. Otóż, Konstanty Wzdulski, brat Bolesława, ziemianina  
z kaliskiego, to prawdopodobnie przyszły publicysta, działający w Królestwie 
Polskim, autor licznych publikacji (Szkice ekonomiczne, Warszawa 1869 – tu 
m.in. studia: Chrześcijanizm i Ekonomia polityczna, Adam Smith; Żydzi polscy  
w świetle prawdy, Warszawa 1887).  

Str. 58. Błędnie, niezgodnie z „porządkiem” nazwiska, umieszczono w Bi-
bliografii autora książki o paryskiej Wystawie Powszechnej – zamiast Camp 
Maxim du winno być Du Camp Maxime.  

Str. 59. Z kolei nazwisko rosyjskiego badacza Włodzimierza Djakowa raz na-
pisano poprawnie, a w linijce poniżej w formie niepoprawnej (Dijakow).  

Str. 61. Tytuł artykułu J.W. Gomulickiego z 1935 r. o Ludwiku Norwidzie 
brzmi Zbłąkany pielgrzym (nie: Zabłąkany [...]). 

Str. 71. Poprawne imię Aury (Aurelii) Wyleżyńskiej podano błędnie jako  
Anna w „Indeksie” (t. III, s. 137).  

INDEKS OSOBOWY 

Autorki deklarują nieuwzględnienie w „Indeksie osobowym” postaci mitycz-
nych. Tymczasem, wbrew deklaracji, umieszczają na przykład mitologiczną 
wieszczkę Sybillę (t. III, s. 130). Dla czytelnika chyba lepsze byłoby kryterium 
szersze, włączające wszystkie osobowe nazwy własne (oczywiście, bez postaci 
literackich).  

Str. 73. Akefaliński nie jest (jak podano) pseudonimem Ignacego Hołowiń-
skiego, lecz żartobliwym zniekształceniem jego rzeczywistego pseudonimu: 
Kefaliński (nb. tego hasła w „Indeksie” brak; podano je natomiast przy haśle: 
Hołowiński, s. 93). Potrzebne jest ustalenie tożsamości (imienia i nazwiska) 
Ambasadora pruskiego w Warszawie w 1788 r. Nieuzasadniona jest pisownia 
wielką literą nazwy funkcji. Obrazek dramatyczny W.L. Anczyca nosi tytuł Łob-
zowianie, nie Łobozowianie. Poprawna kolejność członów hasła to: Andriolli 
Michał Elwiro (nie Elwiro Michał). Nazwisko Davida d’Angers zaczyna się od 
przedimka de (d’), a nie od litery A, winno być zatem umieszczone w „Indeksie” 
pod literą d. 

Str. 74. Winno być Achremowiczowa zamiast Archemowiczowa (Wanda). Ot-
czestwo Anny Bałaszowej brzmi: Konstantinowna, nie Konstantina. Imię Barrota 
to Odilon, nie Odilion.  

Str. 75. Tytuł zbioru poezji Baudelaire’a brzmi Les Fleurs du Mal, nie Fleure 
de Mal. Poprawne brzmienie podano natomiast w t. II, s. 11, 27. Tytuł obrazu 
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P.J. Baudry’ego brzmi: Glorification de la loi (nie: Gloryfication [...]). Benjamin 
Disraeli, umieszczony pod literą B jako Beaconsfield ze względu na tytuł lor-
dowski, winien mieć odesłanie do nazwiska, a miejsce pod literą D. Hasło Beato 
Angelico (nie Angeliko) odsyła do hasła Giovanni da Fiesole, ale czytelnik nie 
otrzymuje informacji, że chodzi tu o malarza zwanego Fra Angelico – i to wła-
śnie sławne imię winno być hasłem głównym. Błąd literowy zakradł się w na-
zwisku francuskiego poety Bérangera (forma błędna: Bérangere) jako składnika 
tytułu jego „ostatnich pieśni”. Komentator Boskiej komedii Dantego, Niccolò 
Giosafatte Biagioli, otrzymał w „Indeksie” imię o inicjale P. Tymczasem w cy-
towanej w Kalendarzu edycji dzieła w przekładzie Juliana Korsaka (Warszawa 
1860) inicjał ten przed nazwiskiem oznacza pana. Niewłaściwe, niezgodne  
z tradycją edytorską i piśmienniczą jest spolszczenie imion rosyjskich: Teodora 
(lepiej: Fiodora) Berga, Mikołaja Wasilewicza (lepiej: Nikołaja Wasiljewicza) 
Berga oraz (na s. 76) Aleksego (lepiej: Aleksieja) Bogolubowa.  

Str. 77. Francuski malarz Bouguereau miał dwa imiona: William-Adolphe. 
Autorem Bramy pokuty, wydanej w Paryżu (1879) pod auspicjami Ksawerego 
Korczak Branickiego, jest siedemnastowieczny pisarz żydowski dwojga imion 
Gabriel syn Jozuego Herschel Schossburg (zob. t. III, s. 126).  

Str. 78. Nazwisko włoskiego architekta brzmi Brunelleschi, nie Bruneleschi. 
Błędnie zmieniono rodzajnik w tytule książki Emila Burnoufa L’éloquence et la 
[nie: le] liberté. Błąd literowy jest też w tytule książki Ph. Burty’ego.  

Str. 78. Pierwszy wyraz w tytule wiersza Byrona winien brzmieć: Farewell! if 
ever fondest prayer.  

Str. 79. Nazwisko rodowe papieża Grzegorza XVI brzmi Cappellari, nie 
Cappelari. Imię Cecchiego brzmi Filippo, nie Filipo.  

Str. 81. Włoski patriota Angelo Brunetti zwany był Ciceruacchio, nie zaś  
Ciceraucchio, jak podano w tym miejscu Kalendarza. Jednakże w miejscu ode-
słanym (t. III, s. 78) jest forma poprawna.  

Str. 82. Błąd gramatyczny występuje w tytule książki Jana Bauduina de Cour-
tenay: winno być O drewnie-polskom [...], nie zaś O drewnie-polskim [...]. Pomi-
jam tu kwestię sposobu transkrybowania tekstu rosyjskiego. Błędy polegające na 
skontaminowaniu form polskich i francuskich występują w nazwisku księżny 
Orleańskiej Małgorzaty Adelajdy Czartoryskiej (fr. Marguerite Adélaïde d’Orlé-
ans) (tu podajemy tylko pisownię poprawną).  

Str. 83. Niepoprawne zarówno jako forma spolszczona jak i forma oryginalna 
rosyjska jest imię warszawskiego cenzora Czestilina: Gawrył (winno być Gaw-
riił). Bł ędem literowym z kolei jest brak nosówki w nazwisku Dąbrowski (Jaro-
sław). Także literówka, lecz większego kalibru, występuje w nazwisku Dalrym-
ple (powinno być Dalrympe).  
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Str. 84. Badaczem literatury był Stefan Demby, nie Dembe, jak podaje  
Kalendarz.  

Str. 85. Przydomek włoskiego malarza brzmi Domenichino, nie Dominicchi-
no. Opera Donizettiego nosi tytuł Łucja z Lammermooru, nie Lamermooru.  
W tytule książki Henri Dunanta Un souvenir de Solférino nazwa słynnej miej-
scowości brzmi Solferino, nie Solverino, jak w Kalendarzu.  

Str. 87. Niemiecki pisarz Everbeck nosił imię Hermann, nie Herman. Sekreta-
rzem stanu papieża Piusa IX był kardynał Gabriele Ferretti, nie Ferreti, jak poda-
je Kalendarz (ponadto błędna forma nazwiska jest w t. I, s. 279). Feyrnet, krytyk 
paryski piszący o sztuce w latach 60. XIX w., nosił imię Xavier (Kalendarz po-
daje tylko inicjał: X.).  

Str. 88. Francuski „bankier Ministerium Spraw Zagranicznych” (zob. Kalen-
darz, t. II s. 193) Fleury-Hérard miał na imię Paul. Włoski malarz cytowany  
w liście Norwida to Pietro Freccia (zob. PWsz VIII, 13; X, 424; por. Kalendarz, 
t. I, s. 160), nie Freccio (jak w „Indeksie”, gdzie ponadto pominięto jego imię).  

Str. 89. „Indeks” powtarza błąd w nazwisku emigracyjnego wydawcy Zyg-
munta Gerstmanna (nie Gertsmanna; zob. Kalendarz, t. II, s. 238). 

Str. 91. Drukarz poznański, niemieckiego pochodzenia, Gube nosił imię Her-
man.  

Str. 92. Błędy literowe: Habsburgowie, zamiast Habsurgowie; w tytule książ-
ki E. du Hailly, w imieniu Mieczysława Haimana.  

Str. 93. Horzyca miał na imię Wilam, nie William. Ten przykry błąd pojawił 
się wcześniej, w komentarzu (zob. Kalendarz, t. II, s. 284). 

Str. 94. Niepoprawny jest zapis: Jan święty, Chrzciciel. Winno być: Jan 
Chrzciciel, św. Podobnie jest w przypadku św. Jana Ewangelisty.  

Str. 96. Zakłócony porządek alfabetyczny od hasła Jeż do hasła Jeziorański.  
Str. 96. Figurujący tu „Julianes, św.” identyfikuje osobę czy też postać okre-

śloną w opisie z Norwidowego Album Orbis w szkicu [III]: „Sca Julianes”. 
Święty tego imienia nie jest znany; rzecz zatem wymaga wyjaśnienia, ale – nie  
w tym miejscu recenzji.  

Str. 98. Zakłócony porządek alfabetyczny od hasła Kleczkowski Adam do ha-
sła Kleczkowski F. 

Str. 99. Błąd literowy w tytule drugiej książki Józefa Komierowskiego.  
Str. 100. Zofia Kossak (żona Juliusza) była z Gałczyńskich, nie Gałczeńskich. 

Poprawną formę podaje Kalendarz, t. I, s. 630. Błąd literowy w nazwisku (wła-
ściwie pseudonimie) pisarza Wacława Koszczyca, nie Koszyca. Kozakiewicz, 
współautor paryskiego nekrologu Norwida, miał na imię Bronisław. 

Str. 101. Zabrakło wskazania stron przy Psalmie miłości Z. Krasińskiego. 
Tłumacz literatury indyjskiej Krasnosielski nosił imię Teofil.  
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Str. 103. Zakłócony układ alfabetyczny w obrębie nazwiska Lanckoroński. 
Str. 104. Wymieniony jako bezimienny, Lasocki, poeta, to zesłaniec-sybirak 

Wacław Lasocki. Starozakonny Boruch Lejbo Cejtlin został umieszczony w „In-
deksie” pod swoim drugim imieniem uznanym przez autorki Kalendarza za na-
zwisko (hasło: Lejbo Boruch Cejtlin). W rzeczywistości jego nazwisko to Cej-
tlin, i dlatego winno się znaleźć pod literą C.  

Str. 105. W przypadku królów, takich jak Stanisław Leszczyński, pozycję ha-
słową determinuje imię, nie nazwisko. Hasło to winno być zatem umieszczone 
pod literą S, nie L. Autorem cytowanych w Kalendarzu kilkakrotnie Pamiętni-
ków jest Bolesław, nie Bronisław Limanowski.  

Str. 107. Błędy literowe: w nazwisku badaczki literatury: Małgorzaty Łuka-
szuk, nie Łukaszczuk; w imieniu i nazwisku: Niccolo Macchiavelli (pisownia 
poprawna: Niccolò Machiavelli). Z kolei Aleksander Macedoński winien być 
umieszczony w „Indeksie” pod literą A, nie zaś M, gdyż określenie to nie jest 
jego nazwiskiem. Szpieg na służbie Rosjan przed powstaniem listopadowym  
to Henryk Mackrott (Makrott; pisownia Macrott, przyjęta w „Indeksie”, jest 
rzadka).  

Str. 109. „Maria Panna (Mariam)” to bardzo osobliwe, nie w duchu Norwida, 
określenie Maryi, Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej, Matki Jezusa. Usterki 
są w tytułach: książki X. Marmiera – jest pologne, winno być Pologne; Ch. de 
Mazade – jest Aleksander, winno być Alexandre. Eustachy Marylski występuje 
bez imienia, gdyż w cytacji z Pamiętnika F. Wrotnowskiego został niewłaściwie 
postawiony przecinek, zniekształcający rozumienie tekstu oraz identyfikację 
osób. (Kalendarz, t. II, s. 470: „[...] Marylski, Eustachy z panną Leokadią [...] – 
tu przecinek jest zbędny). 

Str. 110. Przy nazwisku Józefa Mejznera należy dodać formę podstawową: 
Meyzner i ją uczynić hasłem. Erraty wymaga Felix Mendelssohn-Bartholdy (za-
pisany błędnie: Mendelson Barthold). Hasło Metternich kanclerz winno mieć 
formę pełniejszą – Metternich Klemens, kanclerz. Niejasna jest zasada porządku-
jąca Dziady (w obrębie hasła Mickiewicz Adam).  

Str. 111. Błędy literowe: w tytule dzieła Mickiewicza Mémorial de la Légion 
polonaise de 1848 crée en Italie (jest créée, winno być crée); w tytule dzieła  
L. Mierosławskiego jest dan’s, winno być dans; drugie imię Millina brzmi Ar-
mand, nie Armaud. Ponadto zakłócony jest porządek alfabetyczny w obrębie 
trzech osób o nazwisku Mieroszewski.  

Str. 112. Nie zostało uwzględnione nazwisko Mintra (Mintera), w którego 
warszawskim domu pracownię malarską miał January Suchodolski, którego ob-
razy Norwid mógł poznać w 1837 r. (zob. Kalendarz, t. I, s. 58; tu: inicjał imie-
nia – M.).  
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Str. 112. Hasło Molier zawiera błędy w prawdziwym imieniu (Jena, zamiast 
Jean) wielkiego komediopisarza. Literówki są też we francuskim nazwisku Mon-
teskiusza, natomiast hasło Moraczewski Kazimierz winno być przesunięte niżej  
o dwie pozycje.  

Str. 113. Poprawną formą nazwiska jest Morgulec, nie Morgulc. Mozart zo-
stał pozbawiony imienia Wolfgang. Erratum: jest Józef Muczowski, winno być 
Muczkowski. Hasło Musset [...] winno mieć postać: Musset Alfred de; król babi-
loński to Nabuchodonozor, nie Nabuchodomozor.  

Str. 118. Obaj malarze: Henryk i Ksawery nosili nazwisko Pilatti, nie Pillati. 
Poprawny zapis jest w Kalendarzu, t. I, s. 675; niepoprawny – tamże, t. II, s. 705. 
W haśle Piotrowski Filip Wiator potrzebne jest uzupełnienie do formy pełnej: 
Piotrowski Filip Jakub, imię zakonne Wiator (zob. Kalendarz, t. I, s. 14). Po-
prawna pisownia imienia Pisaniego to Niccolò, nie Nicolo. 

Str. 120. Literówka w imieniu Pope’a: winno być Aleksander (lub Alexander).  
Str. 121. Badaczka literatury to Maria Prussak, nie Prusak.  
Str. 122. W tytule książki Rogera Raczyńskiego winno być Le marquis za-

miast Le marguis. Hasło Rafael (Rafaelo Santi) powinno mieć formę poprawną: 
Rafael (Raffaello Santi lub Sanzio). „Radzki, właściciel drukarni” to pseudonim 
Józefa Radomińskiego (zob. Kalendarz, t. II, s. 364, 481. (Rozwiązanie pseudo-
nimu: Librarium, t. XXVIII, 1985, s. 169).  

Str. 124. Mieczysława Romankówna otrzymała błędne imię Maria. Warszaw-
ski bankier i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia nazywał się Mathias 
Rosen, nie Matias Rozen. Prawdopodobnie błędne jest nazwisko Kazimierza 
Rumockiego (zob. Kalendarz, t. I, s. 357). Wśród emigrantów był Kazimierz 
Romocki (1826-1879; zob. M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu 
Wielkiego, http://www.sejm-wielki.pl/b/10.720.223). To zapewne on został 
członkiem paryskiego Komitetu Nowej Emigracji.  

Str. 125. Resortarski A. to błędna forma nazwiska A. Rzeszotarskiego. Maria 
Sadowska pochodziła z Brezów, nie z Brzeźnów. Nauczyciel z Buczacza Sandel 
nosił imię Jakub.  

Str. 126. Francuski pisarz to Jean François Sarrazin, nie Sarrasin. Autor ży-
dowski Schossburg miał dwa imiona: Gabriel Herschel. Trzecie imię francuskie-
go archeologa to Louis (nie zaś żeńskie Louise): Jean Baptiste Louis George 
Seroux D’Agincourt. Ostatni człon jest nazwiskiem właściwym; hasło zatem 
winno było się znaleźć pod literą D. Francuski autor Sénac miał na imię August.  

Str. 127. Nazwisko Sismondiego jest niepełne.  
Str. 129. Imię Schouvaloffa (Szuwałowa) brzmi: Grigorij, nie Griegorij. Od 

tego hasła (umiejscowionego niezgodnie z porządkiem alfabetycznym) winno 
być odesłanie do dublującego je hasła Szuwałow (zob. s. 131). Sterbini, uczestnik 
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manifestacji patriotycznych we Włoszech w 1847 r., miał na imię Pietro. Stroj-
nowski, tłumacz Dantego, miał na imię Stanisław.  

Str. 132. Błędy literowe: w tytule dzieła A. Thiersa – Histoire zamiast Histo-
rie; Thurneyssen Georg, nie George; Tommaseo Niccolò, nie Nicolo. Teniers  
(i Starszy, i Młodszy) nosił imię David. 

Str. 133. Błąd literowy w imieniu św. Trofimusa (Trofima), nie Trfimusa (ten 
sam błąd w Kalendarzu, t. I, s. 322).  

Str. 134. Błędy: w tytule opery G. Verdiego – I Lombardi alla prima crociata 
zamiast Lombradi alla prima cruciata; w imieniu Volneya – Constantin-
François, nie Constantin-Françoise. Francuski autor Verneur był dwojga imion: 
Jacques-Thomas. 

Str. 135. Król Henryk Walezy winien mieć swoje miejsce w „Indeksie” pod 
literą H, nie W. Rzeźbiarz krakowski Wawrzecki miał na imię Aleksander. 

Str. 136. Wilczewski, tłumacz Dantego, miał na imię Karol. Bliższej informa-
cji o nim, szczególnie w kontekście uwag Kraszewskiego o przekładach Boskiej 
komedii, brak w Kalendarzu, t. II, s. 297. Król Michał Korybut Wiśniowiecki 
winien być umieszczony w „Indeksie” pod literą M, nie W.  

Str. 137. W haśle Wolter błędnie podano nazwisko filozofa: Aronet zamiast 
Arouet. Literówka zniekształca nazwisko Konstantego Wzdulskiego. Zamiast 
Zabiela winno być Zabieha.  

Str. 140. Hugo Zathey, nie Zathej. Dwa hasła Zawadzki należy ułożyć alfabe-
tycznie według imion nosicieli. Zbrożek miał na imię Piotr.  

Str. 148. W „Indeksie utworów literackich Norwida” niewłaściwa jest kwali-
fikacja gatunkowa prozatorskiej Modlitwy jako „notatki”. W tytule wiersza Nad 
grobem Julii Capulletti w Weronie niepoprawna jest pisownia nazwiska Julii:  
w tekście utworu jest forma spolszczona: Kapuleti. Formę Capulletti (oraz wa-
riantowe, także błędne: Capulleti, Capuletti) podaje Kalendarz, passim (liczne 
strony wyszczególnione w „Indeksie utworów”). Z kolei w „Addenda [...]” po-
jawia się – jako poprawiona przez autorki – forma, łącząca imię i nazwisko bo-
haterki dywizem: Julii-Capulleti.  

 
Dwie uwagi ogólniejsze warto poczynić na temat „Indeksu prac plastycznych 

Norwida”. Inaczej niż w przypadku tytułów utworów literackich, pisanych kur-
sywą, autorki zdecydowały się na zapis tytułów prac plastycznych drukiem pro-
stym. Tymczasem w tekście Kalendarza (t. I-II) zdecydowana większość tych 
tytułów została wyróżniona kursywą. Osobny problem, tu tylko sygnalizowany 
jako przedmiot ewentualnej dyskusji, to sposób odróżniania tytułów autorskich 
od umownych, zaproponowanych przez edytorów i badaczy spuścizny plastycz-
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nej Norwida. Sprawa jest skomplikowana i nie może tu być rozważana. Uwagi 
szczegółowe podaję w poniższym przeglądzie kolejnych stronic.  

Str. 161. W „Indeksie prac plastycznych Norwida” błędnie podano tytuł Con-
finance zamiast Confidance; ponadto nie wskazano stron(y) – tak jest też  
w przypadku prac: Faust w pracowni i Femme devant l’âtre.  

Str. 162. Nie podano stron przy pracach: Jankiel i Shylock oraz Krakus. Por-
tret żołnierza. 

Str. 163. Kontrowersyjny jest zapis tytułu pracy: Marii Kalergis szkic postaci. 
Być może zdecydowało sąsiedztwo z inną pracą przedstawiającą tę samą osobę. 
Nie podano stron przy pracach: Norwid rysownik i Norwid „z papierosem”. Błąd 
literowy (jest: dla nic, ma być: dla nich) zniekształcił tytuł akwaforty: Nie było 
dla nich miejsca w gospodzie. Jeśli się przyjmie sformułowaną wyżej propozycję 
odmiennego niż w Kalendarzu odczytania włoskiej napisu na obrazie Norwida 
(zob. wyżej uwagi recenzenta do t. II, s. 437), to umowny tytuł tegoż obrazu  
(w „Indeksie”: „P... ma assai, spera poco, nulla chiede”) mógłby być bliski owej 
cytacji (z Tassa, ze zmianą pierwszej osoby l. poj. na osobę trzecią i nieco inny 
szyk wyrazów): „Brama assai, spera poco, nulla chiede”. Konsekwentnie trzeba 
by umieścić ten tytuł pod literą B, nie P.  

Str. 164. W tytule rysunku Penelopa [...] chochlik drukarski przestawił litery 
w imieniu Laertesa. Z kolei tytuł Prissonier winien mieć poprawną formę: Pri-
sonnier; formę błędną powtórzono na s. 165 po haśle / tytule Sforza w więzieniu.  

Str. 165. Uporządkowania alfabetycznego wymagają hasła Samotność i Salon 
[...]. Poprawny tytuł akwareli to Zdjęcie z krzyża, nie Zdjęcia z krzyża (forma 
poprawna – zob. Kalendarz, t. II, s. 51).  

  
W „Indeksie czasopism [...]” sąsiednie hasła: „Le Monde Illustré” oraz „Le 

Monde” (s. 172) należy ułożyć alfabetycznie. Tytuł czasopisma rosyjskiego  
lepiej chyba transkrybować jako „Wpieriod” niż „Wpierod” (s. 176). 

W „Indeksie instytucji i czasopism” występuje kilka błędów. Prawdopodob-
nie niepełna jest nazwa: Compagne Collins de la (s. 178). Winno być: Księgarnia 
Orgelbranda (nie: Olgebranda, s. 182); Salon Wiktorii, nie Woktorii (s. 184); 
Segretaria della [nie: dello] Sa Consulta (s. 184); Stowarzyszenie [...] Szkoły 
Polskiej na Batignolles [nie: na Batignolskiej] (s. 185); Szkoła Wojska nie poja-
wia się w t. III, s. 25; w nazwie Zakon Miłosierdzia Wincentego [zamiast: Vin-
centego] [...] (s. 189).  

 
„Indeks geograficzny i nazw miejscowych” zawiera dość liczne błędy. Poni-

żej wymieniam i koryguję tylko te, które mogą czytelnika Kalendarza dezorien-
tować. Rzeka przepływająca przez Florencję to Arno, nie Arna (s. 190; mimo że 
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cytowana w t. I, s. 163 K. z Tańskich Hoffmanowa pisze o „wylewie Arny”). 
„Indeks” mógłby podać i tę osobliwą formę, ale nie jako hasło główne. W haśle 
Berlin zamiast Branderburska (Brama) (s. 191) winno być Brandenburska (ta 
właśnie forma jest w t. I, s. 199, 202); Bischofswerda zamiast Bischofswerd  
(s. 191); w haśle Bruksela winno być rue des Cerfs (nie: rue de Cerfs, s. 191).  
W haśle Florencja zamiast Piazza del Duono (s. 193) winno być Piazza del Du-
omo. Zamiast Góra Kalwarii (s. 194) winno być: Góra Kalwaria. W haśle Rzym 
jeden z adresów Norwida to Via Quattro (Nie Quatro) Fontane (s. 204); na s. 205 
ten sam błąd występuje w nazwie kościoła S. Carlo alle Quattro Fontane (oraz 
Piazza). Poprawna nazwa kościoła to S. Paolo fuori le mura (nie [...] fiori le mu-
rie, s. 205). Zamiast „grób Cecylii i Metelii” (s. 205) winno być: grób Cecylii 
Metelli. Zamiast „Karakali termy” (s. 205) winno być: Karakalli termy. Zamiast 
„Scala Santa Sanctorum” (s. 205) winno być: Scala Santa, Scala Sancta Sancto-
rum. Zamiast Solemes (s. 206) winno być Solesmes. Zamiast St. Mande (s. 206) 
winno być St. (Saint)-Mandé. Zamiast Vincenza (s. 207) winno być Vicenza. 
Brak jest hasła Wasilewska (s. 209; zob. t. III, s. 15) (które, choć błędne – jak 
wykazałem to w komentarzu – winno być umieszczone w „Indeksie”). W haśle 
Wenecja zamiast Monte di Chilato (s. 209) winno być Monte di Pilato; zamiast 
Piazetta – Piazzetta; zamiast Rivia – Riva.  

Także w „Addenda et corrigenda” znalazł się błąd: zamiast Cordier napisano 
Corodier (s. 212). W „Indeksie osobowym” (t. III, s. 81) podano poprawne imię  
i nazwisko autora książki o Chinach: Henri Cordier; tak też jest w części kalen-
darzowej (t. I, s. 613, 643 – tu jednak w tytule owej książki zmieniono rodzajnik 
na niepoprawny: Le). Ponadto tytuł książki jest niepełny (skrócony do formy: La 
Chine, Paris 1921); pełne brzmienie: Histoire générale de la Chine et de ses 
relations avec les pays étrangers.  

Słusznie, z troską o wygodę czytelnika, autorki zaopatrzyły tom III w Spis 
treści obejmujący całość dzieła, zrezygnowały natomiast z umieszczania go  
w obu tomach zawierających Kalendarium.  

Tom III zawiera trzy tablice genealogiczne (s. 8, 11, 13). W „Indeksie oso-
bowym” nie uwzględniono jednak, niestety, stron z „personalną” zawartością 
tych tablic, w hasłach osób tam wymienionych.  

 
* 
 

Autorkom Kalendarza w toku ich pracy przyświecała mądra myśl z Assunty: 
„Kto nazbyt o d k r y ł, pewnie gdzieś z a s ł o n i”. Recenzent dzieła, mimo po-
lemicznych uwag wyżej spisanych, chciałby wyrazić przekonanie, że dzięki ich 
wysiłkowi Norwid, tak systematycznie i gruntownie, z tak wielką historycznoli-
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teracką akrybią „przemyślony” (Quidam, PWsz III, 184) „wedle rozmaitości 
zmiennej kalendarza” (Skała-Bolmirowej, PWsz II, 235), odsłonił przed czytel-
nikami znacznie więcej prawdy o sobie i swoim dziele niż ta, jaką znaliśmy 
przed rokiem 2007.  
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“ACCORDING TO THE CHANGING CALENDAR”. NORWID “RETHOUGHT”  
[KALENDARZ ŻYCIA I TWÓRCZOSCI C. NORWIDA  

(NORWID’S LIFE AND WORK CALENDAR) VOLS. 1-3, POZNAŃ 2007] 

S u m m a r y 
 

The article is a critical appraisal of one of the most vital publications concerning Norwid 
and his biography: Kalendarz życia i twórczosci Cypriana Norwida [Norwid’s life and work 
calendar], published by Wydawnictwo Poznańskie in 2007. This ample publication has 141 
publication sheets that is 1816 printed pages (vol. 1 – pp. 800, vol. 2 – pp. 800, vol.  3 –  
pp. 216). It constitutes an enormous achievement of the Poznan-based Polish Studies milieu.  
It is a collective publication, developed by a research team headed by Professor Zofia Troja-
nowiczowa (co-authors being as follows: Elżbieta Lijewska, Zofia Dambek and Małgorzata 
Pluty, Jolanta Czarnomorska and Iwona Grzeszczak). The author of the review makes a num-
ber of corrections as regards dates and facts, yet he approaches the results of the huge collec-
tive research effort with a great deal of researcher’s humility, indispensable in pursuit of his-
torical facts. In his analyses, the author employs the contextual apparatus: historical and phi-
lological. The author proves that Norwid’s Calendar is an undeniable source of invaluable 
knowledge, yet he shows that in this kind of research there is always “endless work of History” 
waiting ahead. 
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Wojciech  K r u s z e w s k i  –  REWOLUCJA W PÓŁ DROGI 
O EDYCJI PROZY ARTYSTYCZNEJ 
NORWIDA W OPRACOWANIU 
ROŚCISŁAWA SKRĘTA 

 
 
Edycja krytyczna daje okazję do niezwykłej lektury. Oczywiście, przede 

wszystkim służy kontaktowi z dziełem, udostępnia jego tekst w postaci możliwie 
jak najlepszej, zgodny z twórczą wolą autora, poprawny, będący owocem niekie-
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dy wieloletniego namysłu badacza nad dokumentacją literacką. Właściwie skon-
struowane wydanie krytyczne dostarcza także wielu dodatkowych informacji:  
o dziele, jego genezie i wydawniczych losach, o decyzjach, które podejmowali 
autor i jego wydawcy. Można więc czytać materiały publikowane w edycji kry-
tycznej w sposób nieco pokrętny, interesując się nie tylko tym, co w niej naj-
ważniejsze – utworami literackimi, ale równocześnie śledząc kunszt pracy edy-
torskiej. Można sięgnąć po edycję krytyczną i czytać dzieło w kontekście biogra-
fii autora, innych ważnych dzieł, prądów artystycznych i myślowych, ożywiają-
cych daną epokę; można je czytać egzystencjalnie, ale można też widzieć w nim 
przedmiot działań edytorskich. Ze względu na pieczołowitość opracowania tek-
stu dzieła, wydanie krytyczne nadaje się do takiej lektury lepiej niż każde inne. 
A ponieważ często zdarza się również, że przygotowany krytycznie tekst jest 
odmienny od znanego dotychczas szerokim rzeszom odbiorców, korzystanie  
z takiej publikacji może doprowadzić i doprowadza nieraz do rewizji sądów hi-
storycznoliterackich, a także do weryfikacji zasad sztuki edytorskiej. Wydania 
tego typu nie pojawiają się w Polsce zbyt często. Tym samym rzadko mamy 
okazję dowiedzieć się nie tylko, co nowego w stanie wiedzy o Norwidzie, ale też 
co nowego w filologii, w organizujących ją tendencjach metodologicznych, co 
nowego odkryto w zasobach archiwalnych, którymi dysponują badacze od czasu 
poprzedniej ważnej (jeśli nie krytycznej) edycji. 

Sięgając po Norwidową prozę w opracowaniu Rościsława Skręta, próbowa-
łem przede wszystkim odnaleźć odpowiedź na pytanie o warsztat edytora. Mniej 
interesowało mnie dzieło Norwida, a bardziej sposób jego przygotowania do 
druku. 

Mojej lekturze siódmego tomu Dzieł wszystkich Cypriana Norwida towarzy-
szyły dwa założenia. Pierwsze, o charakterze negatywnym, sprowadzało się do 
przekonania, że nie powinny mnie interesować edytorskie deklaracje. Kilkana-
ście lat temu, na początku prac Komitetu Redakcyjnego Norwida Dzieł wszyst-
kich ukazała się na łamach „Roczników Humanistycznych” instrukcja wydawni-
cza1. Nic prostszego niż spróbować dziś porównać założenia leżące u podstaw 
prac zespołu edytorskiego z tym, co faktycznie zostało zrobione. Ciekawsza wy-
dała mi się jednak metoda wyczytująca decyzje z konkretnego tekstowego 
kształtu dzieła i z towarzyszącego mu aparatu. Wyjściowe deklaracje, choćby 
najsłuszniejsze i najlepiej przemyślane, muszą ulec modyfikacji pod ciśnieniem 
konkretnych problemów wydawniczych. Dlatego próby „rozliczania” edytorów  
z konsekwencji wobec sformułowanych przed laty założeń nie mają sensu.  
(W ogóle kategoria konsekwencji, wbrew temu, co się o tym sądzi w środowisku 

                                                           
1
 „Roczniki Humanistyczne” 51(2003), z. 1. 
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redaktorów, niezbyt często jest w edytorstwie przydatna. Problem ten powróci 
jeszcze w niniejszej recenzji). Nie interesowało mnie też rygorystyczne rozlicza-
nie decyzji wydawcy ze związku z decyzjami podjętymi przez redaktorów pozo-
stałych tomów, które ukazały się do dziś w Dziełach wszystkich. Jedyna spójność 
i jedyna konsekwencja, jakiej szukałem, wyczerpywały się w granicach tomu 
siódmego Dzieł. To w samych prozach artystycznych Norwida próbowałem od-
naleźć rację dla konkretnych rozstrzygnięć zaproponowanych przez Rościsława 
Skręta. 

Drugie założenie, natury pozytywnej, polegało na wyborze kategorii, która 
ukierunkowała moją refleksję nad tym tomem. Zapoznając się z Norwidowską 
prozą, szukałem śladów dialogu edytora z wielkim pisarzem. Dialog ten dokonu-
je się w polu napięcia między dwoma biegunami: między tendencją do narzuce-
nia poecie przez edytora swojego głosu, swojego języka (edytor zadaje twórcy 
gwałt i każe mu mówić to i tak, jak chce wydawca), a tendencją przejawiającą 
się w absolutnej bierności, kapitulacji wydawcy przed skomplikowaną materią 
literacką. Szukałem śladów zmagania się z tymi pokusami, wskazujących na to, 
że w edycji ma miejsce prawdziwy dialog. Tworząc tę przestrzeń dialogu w od-
niesieniu do dzieł istotnych dla kultury narodowej, zagospodarowywanych już 
edytorsko wielokrotnie, wydawca naukowy musi być wyjątkowo uważny.  
W takich wypadkach (a jest to też casus Norwidowego dzieła) oddziałuje bo-
wiem na wydawcę presja tradycji edytorskiej. To z powodu tradycji edytorskiej 
Pan Tadeusz ukazuje się do dziś z Epilogiem; nawet wówczas, gdy edytor 
expressis verbis kwestionował przynależność tego utworu do epopei narodowej. 
Po prostu: oddziaływanie tradycji jest często trudne do przezwyciężenia. Jak 
dotąd nikt w stanie badań nie podjął refleksji na tą ważną kategorią. A przecież 
tradycja edytorska jest, i doświadcza jej każdy, kto próbował ustalić tekst dzieła. 
Wydawca zmaga się nie tylko z autorem i jego dziełem, ale nader często (i są to 
bardzo bolesne zmagania) z tradycją jakiejś obecności dzieła w piśmiennictwie 
narodowym. Samo wejście na drogę edycji jest przecież spowodowane rozpo-
znaniem jakiejś luki właśnie w tradycji edytorskiej. Wiele decyzji podejmowa-
nych jest w jej kontekście, nie zawsze przeciw niej; niekiedy w sposób bezre-
fleksyjny przyjmują edytorzy jakieś ustalenia swoich poprzedników. To tradycja 
edytorska zagłusza niekiedy głos autora, zmienia dialog w chór unisono. Starając 
się rozpoznać przestrzeń dialogu między poetą i jego wydawcą, szczególną uwa-
gę zwracałem na obecną w tej relacji tradycję wydawniczą, przede wszystkim na 
ślady wchodzenia z nią w konflikt. 
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1. KORPUS UTWORÓW 

Problemy natury edytorskiej pojawiają się już na etapie ustalenia, które utwo-
ry Norwida powinny znaleźć się w tomie. Redaktor zupełnie słusznie starał się 
uniknąć sytuacji, w której obok siebie znalazłyby się dyskursywny traktat o mil-
czeniu i gęsto okraszona rysunkami anegdota o niedoszłym samobójstwie starej 
panny, oba utwory (było nie było) mające charakter prozatorski. Głównym wy-
zwaniem dla wydawcy naukowego jest uporządkowanie spuścizny autora. Zada-
nie to tym ważniejsze, im wyższa ranga pisarza w kulturze. Właściwe ułożenie 
materii literackiej pozwala dostrzec istotne wymiary danego piśmiennictwa, jego 
rozmach, wielonurtowość lub jego wyjątkową kondensację. Problem polega jed-
nak na tym, że wraz ze wzrostem tej rangi (zależnej wszak między innymi od 
pisarskiej biegłości i artystycznego nowatorstwa) podziały międzyrodzajowe  
i międzygatunkowe stają się od XIX w. coraz mniej oczywiste. 

Dotychczasowi wydawcy Norwida mieli z jego prozą kłopot, wynikający  
z konieczności odpowiedniego zakwalifikowania wielu utworów. Dla osób słabo 
zorientowanych w twórczości autora Vade-mecum mogą to być kwestie zdumie-
wające, bowiem te dylematy dotyczą tak podstawowych (wydaje się) spraw.  
A więc: co w ogóle jest Norwidową prozą? Garstkę piasku Gomulicki opubliko-
wał jako poemat prozą (w części edycji zbiorowej z innymi poematami). Prze-
smycki [Archeologię I] dał do druku w tomie korespondencji Norwida. Podobnie 
rzecz się ma z [Dwiema powieściami]. Podstawą pierwszych trzech (z okresu 
dwudziestolecia) wydań tego utworu był list Norwida do Teofila Lenartowicza. 
Już jednak w pierwszym druku (1935) Gomulicki podał go jako prozę. Dwóch 
kolejnych wydawców (Pigoń i Przesmycki) widziało w tym zapisie po prostu 
list. Włączając [Archeologię], Garstkę piasku oraz [Dwie powieści] do przygo-
towanego przez siebie zbioru, Rościsław Skręt w sposób praktyczny dał odpo-
wiedź na pytanie o tożsamość tych utworów: jest to proza artystyczna. Decyzje  
o nieepistolarnym charakterze [Archeologii] i [Dwóch powieści] (choć utwory 
mają epistolarną genezę) oraz o niepoetyckiej proweniencji Garstki piasku (choć 
dzieło to ma wyraźnie liryczne znamię) są ważne, bo kategorycznie porządkują 
Norwidową spuściznę. 

Jeszcze ważniejsze, bardziej fundamentalne są problemy wynikające z po-
trzeby rozpoznania dziełowego charakteru tych utworów. Granice dzieła rozu-
miem w tym wypadku jako wiązkę trudno definiowalnych cech, dzięki którym 
edytor rozpoznaje w jakimś elemencie spuścizny (w zapisie) pisarza dzieło. Nie-
łatwo to postępowanie ująć w zespół określających je norm, bo też wola autorska 
w tym zakresie jest niełatwa do uchwycenia, kapryśna, a i zależna od wielu ze-
wnętrznych czynników. Łatwo jednak dostrzec konsekwencje postępowania 
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badawczego, którego celem jest odróżnienie dzieła od tego, co dziełem nie jest. 
W siódmym tomie Dzieł wszystkich Norwida rzecz tę widać wyraźnie na przy-
kładzie Archeologii. Norwid prozę opatrywaną dziś tym tytułem załączył (bo 
tytuł [Archeologia I] pochodzi od wydawców) do listów skierowanych do dwóch 
różnych adresatek: do Konstancji Górskiej i do Joanny Kuczyńskiej, pomijając 
problem, czy to proza artystyczna, czy list (rozstrzygnięty przez wydawcę tak, 
jak ukazano powyżej), z czym mamy do czynienia? Czy istnieje jeden utwór  
w dwóch redakcjach, czy też rozbieżności między tymi zapisami są tak duże, że 
możemy mówić już o dwóch dziełach, o dwóch Archeologiach Norwida? Rości-
sław Skręt opowiedział się za tą drugą możliwością. Rzeczywiście, lektura obu 
Archeologii pozwala odnaleźć argumenty przemawiające za tezą, że są to dwa 
osobne utwory: różnice są tak znaczne, iż trudno byłoby zestawić klasyczny re-
jestr wariantów. Jednak mam zasadniczą wątpliwość co do takiego rozstrzygnię-
cia problemu. Moim zdaniem nie ma żadnych podstaw, aby przyjmować przeko-
nanie o dwóch utworach. Archeologią zasilił Norwid swoją korespondencję. 
Gdyby jednak myślał o jej druku, to znając jego obyczaje wydawnicze oraz jego 
estetykę pisarską (w skrócie: Norwid nie był pisarzem ani wielowariantowym, 
ani tym bardziej piszącym kolejne wariacje na dany temat) – zadajmy to pytanie 
– czy drukowałby niemal jednocześnie dwa razy dwa różne utwory na ten sam 
temat i w wielu aspektach łudząco do siebie podobne? Oczywiście, nie. Decyzja 
o podwójnym druku Archeologii jest wyrazem ograniczeń warsztatu edytorskie-
go. Żeby było jasne: nie jest to, moim zdaniem, wyraz edytorskiej bezradności 
czy ignorancji. Wydaje mi się, że w tej świadomej decyzji widać pierwszy istot-
ny element odsłaniający obecność w omawianej edycji presji tradycji edytor-
skiej. W tym wypadku okazuje się ona istotniejsza od napięć artystycznych or-
ganizujących Norwidowe pisarstwo. Decyzja wydawcy odpowiada dynamice 
pisania, ale nie logice dzieła. 

Kolejna sprawa wiąże się z uporządkowaniem tych próz. W recenzowanym 
tomie przyjęto klucz chronologiczny. Zrezygnowano z zaproponowanego przez 
Gomulickiego układu genologicznego, a to ze względu na arbitralność i mgli-
stość przyjętych kryteriów. Ta decyzja ma charakter właściwy. Oczywiście, gdy-
by zastosować inny podział, może udałoby się ustrzec pewnych dwuznaczności. 
Włączenie [Wymiany listów] do zbioru (choćby i jednoelementowego) przekła-
dów prozatorskich mogłoby dać lepszy wgląd w tę część dorobku pisarskiego 
Norwida. Jednak układ chronologiczny ma i tę zaletę, że pozwala dostrzec dy-
namikę danego nurtu pisarskiego, jego nasilenia i słabnięcia. Trudno tu o jedno-
znaczne przesądzenie, która struktura byłaby właściwsza. Z pewnością można 
stwierdzić, że zaproponowana kompozycja jest prosta, klarowna i przez to do-
brze służy lekturze, nie wikłając jej w niepotrzebne interpretacyjne założenia już 
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na samym początku. Wątpliwości może budzić jedynie wspomniane umieszcze-
nie w tym tomie [Wymiany listów]. Nie jest to oryginalna proza Norwida (co 
może sugerować kompozycja tomu, pozbawiona wewnętrznych podziałów). Jest 
to tłumaczenie, na dodatek takie, którego podstawa jest doskonale znana, nicze-
go tutaj nie trzeba się domyślać. 

Jeśli chodzi o wybór tekstów do korpusu Norwidowych próz, muszę zadekla-
rować jeszcze jedną rzecz. Razem z edytorem żałuję, że do dziś nie udało się 
odnaleźć dziennika będącego owocem podróży Norwida do Ameryki. Tym sa-
mym żadnych nieznanych dotąd utworów Norwida w recenzowanym tomie nie 
ma. Jest za to nowa propozycja prozatorskiego kanonu, jego nowe uporządko-
wanie, co nie jest sprawą bez znaczenia. Ta nowość nie ma charakteru rewolu-
cyjnego, ale stanowi raczej korektę (jak decyzja w sprawie Garstki piasku). Ko-
rektę trafną. Wątpliwości co do „podwójnej” Archeologii nie mogą ostatecznie 
zmienić oceny tego aspektu wydawniczej roboty. 

2. PODSTAWA DRUKU 

W metryczkach tekstów często pojawiają się zdania w rodzaju: „Atg się nie 
dochował” (Łaskawy opiekun, s. 259), „Atg zaginął” ( Menego, s. 263). Dlaczego 
się nie dochowały? Niektóre z tych informacji powinny być obowiązkowo od-
czytywane studentom filologii polskiej, coraz częściej nierozumiejącym związku 
między historią a literaturą. Fragment noty wydawniczej do [Wymiany listów]  
(s. 288): „Atg, który znajdował się wśród papierów po Zaleskiej, przepadł  
w 1920 w Grodnie”. Urywek z metryczki [Dwóch powieści] (s. 289): „Atg, który 
znajdował się w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie wśród kore-
spondencji Lenartowicza [...], spłonął w 1944”. Cytuję te zdania, bo może się-
gnie do mojej recenzji jakiś (przyszły?) nauczyciel polonista, ktoś, kogo intere-
suje samo dzieło, ale niekoniecznie towarzyszący dziełu aparat. Jeśli metryczki 
tekstów wykonane są solidnie (jak solidnie wykonał je Rościsław Skręt), także 
one mogą dostarczyć czytelnikom pożywnej strawy. 

Taka sytuacja archiwalna piętrzy przed wydawcą kolejne trudności. W tomie 
opublikowano dwadzieścia utworów. Zachowały się autografy tylko ośmiu dzieł. 
Co więcej, tylko siedem utworów było drukowanych za życia Norwida. Po roku 
1862 (po lipskiej edycji Poezji) żadna proza Norwida nie została już przez twór-
cę opublikowana. A były wśród tych utworów dzieła ważne, np. cała prozatorska 
tetralogia z ostatnich lat życia (Stygmat, „Ad leones!”, Tajemnica Lorda Singel-
worth, Ostatnia z bajek). Sytuacja jest więc skomplikowana i wymaga zaniecha-
nia mechanicznych rozstrzygnięć w zakresie wyboru podstawy edycji. Poniżej 
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przedstawię dwa przykłady, dwa odmienne problemy, które wymagały różnego 
postępowania. 

Zupełnie wyjątkowa (ze względu na „obfitość” dokumentacji) jest sytuacja 
Garstki piasku. Zachowały się dwa druki sporządzone za życia i pod kontrolą 
Norwida: pierwodruk paryski z roku 1862 i druk ze wspomnianej już powyżej 
edycji lipskiej. Edytor poszedł za dominującą we współczesnym edytorstwie 
szkołą i podstawą druku uczynił drugą publikację. Poezje z roku 1862 miały być 
dla Norwida książką ważną, przełomową. Twórcy zależało na właściwym przy-
gotowaniu do druku tego tomu. Edytor kontrolował jednak tekst pochodzący  
z brockhausowskiego wydania, porównując go z pierwodrukiem, co umożliwiło 
mu m.in. uznanie emendacji Gomulickiego w 35 wersie II części tej prozy:  
„A ten cierpiał wiele lat za ojczyzną” (nie, jak w edycji lipskiej: „za ojczyznę”). 
Jak więc widzimy, w takim postępowaniu daleko od automatyzmu, a wybór pod-
stawy edycji rozumiany jest właściwie, jako ten etap pracy, który nie jest równo-
znaczny ze wskazaniem poprawnego tekstu. Podkreślam to, bo nie dla wszyst-
kich jest to oczywiste. 

Trudna sytuacja związana jest z [Dwiema powieściami]. Nie zachował się ża-
den przekaz autentyczny, a dwie pierwsze edycje (Gomulickiego i Pigonia, obie 
z roku 1935) znacznie się od siebie różnią2. Rościsław Skręt porównał obie wer-
sje z kolejną edycją – wykonaną przez Przesmyckiego w roku 1939. Wszystkie 
trzy wydania powstawały w sytuacji, gdy autograf dzieła był jeszcze dostępny. 
Wnioski z porównania skłoniły edytora do wyboru jako podstawy dalszych edy-
torskich działań pierwodruku (edycja Gomulickiego). Studium tego akurat casu-
su przekonuje, że edytor traktował tradycję jako źródło, któremu należy się kry-
tyczny namysł, a nie bezwzględne posłuszeństwo, że dysponował narzędziami 
pozwalającymi mu na waloryzację tej tradycji i wykorzystanie jej do własnych, 
oryginalnych ustaleń. 

3. USTALENIE TEKSTU 

Relację edytora do tradycji wydawniczej widać najlepiej na przykładzie usta-
lania tekstów dzieł. Do rangi fundamentalnych nazwisk w tej tradycji z pewno-
ścią urastają Juliusz Wiktor Gomulicki oraz Zenon Przesmycki. Ich ingerencje  

                                                           
2
 Na marginesie: studium wariantów tego utworu pozwala zaobserwować rzecz, która dla 

współczesnych wydawców, przekonanych o absolutnym arcymistrzostwie Stanisława Pigonia 
na niwie edytorstwa, może być nieco zaskakujące. Okazuje się, że [Dwie powieści] były przez 
niego przygotowane do druku albo niestarannie, albo dość dowolnie. 
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w tekst dzieł zostały jednak przez Rościsława Skręta zweryfikowane, a nie po 
prostu przyjęte. Część melioracji Gomulickiego i Przesmyckiego została przez 
niego zaakceptowana i włączona do tekstów w najnowszej edycji zebranej Nor-
widowych próz (np. emendacje kalendarza na kalendarze, nie zważali na nie 
zważały – oba przykłady z Łaskawego opiekuna, s. 260). Warto jednak zwrócić 
uwagę na te, które zostały odrzucone. Odsłaniają one bowiem ciekawy rys 
warsztatu zarówno samego Skręta, jak i jego poprzedników. 

W notach towarzyszących tekstom widzimy, że Gomulicki zmieniał mostu na 
mostku, najprzód na naprzód (drugi casus razem z Przesmyckim, oba przykłady 
z Menego, s. 263), podarek na podarunek (Bransoletka, s. 279), posądzany na 
posądzony (Cywilizacja, s. 285); także w wielu innych miejscach Gomulicki 
zmieniał tekst dość dowolnie. Można odnieść wrażenie, że z wydawcy naukowe-
go niejednokrotnie zmieniał się w redaktora wydawniczego. Co odsłania rewizja 
ustaleń tekstowych Gomulickiego i Przesmyckiego? Spójrzmy na ten przykład 
dotyczący Bransoletki, s. 279: „[...] uznano za nieuzasadnione emendacje Gomu-
lickiego, zmieniające formę pdr [edycja lipska – W. K.] »pędzla« (I 6) i »pend-
zel« (I 73) na »pęzla« i »pęzel«”. Polszczyzna z epoki Norwida dopuszczała obie 
formy: i pęzel, i pędzel. Skręt słusznie więc zrezygnował z ujednolicania form, 
które były poprawne. Dalej w tym samym zdaniu edytor zaznaczył, że zrezy-
gnował także z emendacji podarek na podarunek, „chociaż forma »podarunki« 
pojawiła się w pdr wcześniej”. To dla mnie jeszcze ważniejsze miejsce. Edytor 
deklaruje wyraźnie, że nie stosuje do form językowych zasady konsekwencji, że 
pozwala, by język Norwida był taki, jak w podstawie druku, tak długo, jak długo 
jest to język poprawny. A że rozchwiany, że niekonsekwentny? Cóż z tego? Ten 
wybór Rościsława Skręta uważam za właściwy. Więcej, w obliczu tego, co się 
dzieje we współczesnym edytorstwie, w którym coraz więcej edycji ma charakter 
adaptacji, uważam, że wart jest osobnego namysłu. Żałuję jednak, że zasada ta 
nie została zastosowany na wszystkich etapach pracy nad zbiorem. Najlepszym 
przykładem tego są modernizacje pisowni, o czym dalej. 

Jeśli chodzi o ustalenie tekstów, Rościsław Skręt oprócz zweryfikowania tra-
dycji edytorskiej w tym zakresie wprowadził wiele zmian w stosunku do dotych-
czasowej postaci tekstu. Są to zawsze zmiany uzasadnione i dobrze służące teks-
towi. Nowa delimitacja tekstu Estetyczne poglądy, do którego wprowadzono 
numerację zabezpieczającą dzieło przed błędnym odbiorem (zob. s. 307), jest 
tego najlepszym przykładem. 

Trudno mi jednak zrozumieć wszystkie działania na tytułach utworów. Prze-
kład Norwida z francuskiego został przez wydawcę siódmego tomu Dzieł 
wszystkich opatrzony tytułem [Wymiana listów między królem Abagarem i Jezu-
sem Chrystusem]. Gomulicki w Pismach wszystkich wydrukował to pod nazwą 
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[Korespondencja między królem Abagarem i Jezusem Chrystusem]. Wydawca 
wyjaśnia (s. 288): „Wydaje się, że przyjęta w tym wyd. w tytule »Wymiana li-
stów« bardziej odpowiada zawartości tekstu”. Moim zdaniem – ani lepiej, ani 
gorzej, jest ona bez znaczenia. W [Dwóch powieściach] sytuacja jest odmienna. 
Wydawca podaje tekst dzieła za pierwodrukiem (druk z 1935), ale przyjmuje 
tytuł za Pismami wszystkimi i Gomulickiego. Wydaje się, że ta z kolei operacja 
na tekście jest zasadna, jako że podtrzymuje pewną tradycję obecności tego 
utworu w kulturze polskiej, tradycję bardzo wpływową, a jednocześnie pójście 
za pierwodrukiem (tytuł Powieści dwie) niewiele by zmieniało. 

Dawałem już powyżej wyraz przekonaniu, że tradycja edytorska nie powinna 
być balastem, a jedynie punktem odniesienia. Kryterium relacji do niej powinna 
jednak być wyłącznie poprawność, rozumiana zgodnie z ogólnie przyjmowanym 
znaczeniem tego słowa oraz z zasadami edytorskimi. Jeśli tytuł jest poprawny, 
po co go zmieniać? Tradycja funkcjonowania tego tekstu już jakaś jest. Jeśli nie 
wprowadza ona czytelnika w błąd – po co w nią ingerować? Podany przeze mnie 
przykład [Dwóch powieści] ukazuje, że Rościsław Skręt to rozumie, jednak nie 
zawsze udawało mu się ustrzec przed pokusą zbędnej oryginalności. 

4. MODERNIZACJE 

Modernizacja językowa to wbrew dość powszechnym przekonaniom jedna  
z najtrudniejszych operacji na tekście. Pozornie czysto mechaniczna czynność, 
polegająca na zastąpieniu pisowni dawnej przez tę obowiązującą współcześnie 
(zgodnie z jakąś instrukcją modernizacyjną), rozbija się jednak zawsze o deta-
liczne, acz fundamentalne problemy edytorskie, o drobnostki, wobec których 
wydawca jakże często okazuje się bezsilny, skazany na arbitralne decyzje. Ko-
nieczność rozpoznania funkcji danego elementu językowego, przypisania go 
właściwej instancji nadawczej (autorowi, zecerowi...), potrzeba ujrzenia go we 
właściwym kontekście, na tle szerokiego materiału porównawczego – wszystko 
to sprawia, że modernizacja staje się najczęściej sprawdzianem jakości pracy 
wydawcy naukowego. To zarazem właśnie na tej płaszczyźnie najłatwiej o po-
lemiki, tutaj najczęściej i najpiękniej mogą się edytorzy różnić. Tak jak ja różnię 
się od wydawców Norwida Dzieł wszystkich. 

Jest w najnowszej edycji Norwida pewna klasa działań na tekście, z którą się 
nie zgadzam. W nocie edytorskiej czytamy (s. 257): „Staranie o poprawność 
tekstów Norwida nie wyklucza modernizacji niektórych form jego języka, 
zwłaszcza fonetyki i pisowni. Modernizując je, brano pod uwagę wiedzę o języ-
ku polskim w w. XIX i o języku Norwida, a także późniejsze zmiany dotyczące 
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ich nacechowania stylistycznego”. Trudno mi się zgodzić z dwoma zawartymi tu 
przekonaniami. Przede wszystkim uważam, że modernizacje są dopuszczalne 
jedynie w zakresie pisowni (ortografii i interpunkcji), o ile te cechy nie są  
w dziele funkcjonalne, jakoś artystycznie w tym dziele „nie grają”. Jestem głę-
boko przekonany, że warstwa brzmieniowa utworu literackiego (fonetyka,  
o której napisał Skręt) jest integralnym elementem utworu, bez względu na to, 
czy brzmienia te są przez autora sfunkcjonalizowane, czy nie. I właśnie dlatego 
uważam ingerencję w fonetykę za niedopuszczalną (przynajmniej w edycji kry-
tycznej). Co więcej, kryterium zmiennego nacechowania stylistycznego uważam 
za niewłaściwe. Nie tylko pisownia i fonetyka zmieniają swoje stylistyczne na-
cechowanie. Wyraz kobieta był kiedyś nacechowany stylistycznie zupełnie ina-
czej niż dzisiaj. A mimo to nikt z powodu tej różnicy stylistycznej nie szuka 
zamiennika dla słowa w najnowszych edycjach dzieł literatury dawnej. Uważam, 
że dokładnie tak samo powinna być traktowana fonetyka. 

Z tego powodu z przykrością przyjąłem decyzję o zmianach nareście na na-
reszcie, źwierzęcego na zwierzęcego, wreście na wreszcie, trwoźliwie na trwożli-
wie, ślachetny na szlachetny, śrebrna na srebrna. Właśnie na przykładzie tych 
modernizacji najlepiej widać, co zostało zaprzepaszczone i dlaczego. Mam takie 
wewnętrzne przekonanie, że nie pozwolono Norwidowi mówić „po Norwido-
wemu”, w przyrodzonej mu polszczyźnie, tak, jak się osłuchał w ojczyźnie, 
zgodnie z tym skarbem, lokalną polszczyzną, którą wywiózł ze sobą na obczy-
znę. Zabroniono Norwidowi powrotu na płaskie, nudne, ale swoje Mazowsze. 
Dlaczego dzisiaj zabraniają mu jego edytorzy mówić „po mazursku”? Dlaczego 
mazowieckie twarde koketeria (wers 26 w III części Bransoletki) zmieniono na 
kokieteria, a mystyka (forma podana w pierwodruku przez Gomulickiego) zmie-
niono na mistyka ([Dwie powieści] w. 88)? 

Przyczyny takich decyzji edytorskich sięgają dalej niż dyskusje w gronie 
Komitetu Redakcyjnego Dzieł wszystkich i charakteryzują najgłębsze przyzwy-
czajenia współczesnych Polaków: poddanych od szkoły treningowi językowej 
standaryzacji, niechętnie mówiących w towarzystwie w języku swojej wsi, swo-
jego regionu, pilnujących się wręcz, by im się coś nie wymknęło. Mi jednak 
takie osobliwości smakują. Dzięki dobrej konstrukcji Dzieł wszystkich, dzięki 
rozbudowanemu inwentarzowi odmian mogę obcować z polszczyzną Norwida 
(zgoda: z tym, co ja skłonny jestem uznać za polszczyznę Norwida). Jednak ze-
pchnięcie tych form fonetycznych do pozycji nietekstowej (bo do rangi odmian) 
uważam za błąd. (Inna sprawa, że nie wszystkie takie interwencje mają charakter 
wyłącznie fonetyczny. Zmiana domówiał na domawiał jest odmiennej natury). 

Oczywiście, zakonserwowanie w sposób bezwzględny fonetycznych cech ję-
zykowych z pierwodruków i autografów Norwida może doprowadzić do tego, że 
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niektórzy czytelnicy będą tym formom nadawali walor stylistyczny niezgodny ze 
stanem faktycznym. Nie można wykluczyć, że ktoś zobaczy stylizację tam, gdzie 
nie ma po niej śladu, gdzie po prostu odcisnął swój ślad język epoki, regionu, 
środowiska. Jednak po to są inne części edycji naukowej, temu służą noty i ko-
mentarze, dodatki edytorskie, żeby zabezpieczyć czytelnika przed błędnym ro-
zumieniem dzieła. Tekstu z jego dystynktywnymi cechami (a za takie uważam 
fonetykę) zmieniać nie wolno. 

Rościsław Skręt miał świadomość wagi warstwy językowej. Dlatego zostawił 
formę niedoperz (s. 65), nie zmienił słowa na nietoperz. Dlaczego jednak z po-
dobną konsekwencją nie zostawił słów podanych przeze mnie powyżej? 

Osobną sprawą są problemy interpunkcyjne. Kolejnym edytorom przestan-
kowanie Norwida sprawiało wiele kłopotów. W tym zakresie decyzje wydawcy 
uważam za roztropne, choć w kilku detalicznych rozstrzygnięciach przyjąłbym 
odmienne rozwiązania. Przede wszystkim ucieszyło mnie zachowanie wielu 
osobliwości interpunkcyjnych, kombinacji znaków, które dzisiaj nie są po-
wszechnie stosowane, na przykład ?? (na s. 136), ??!!... (na s. 152) czy wyjąt-
kowych sytuacji jak ta na s. 105: „one są sprzętami! – – Wszakże”. Na ile znam 
dziewiętnastowieczną literaturę (np. pisarstwo starszego od Norwida ks. Stani-
sława Chołoniewskiego czy niemal rówieśnego autorowi Assunty Józefa Kra-
szewskiego), to, co z dzisiejszego punktu widzenia jest interpunkcyjną osobliwo-
ścią, w XIX w. było zjawiskiem powszechnym. Nie mam wątpliwości, że ów-
czesna interpunkcja miała charakter retoryczny, niewiele ją łączy ze współcze-
snymi zasadami przestankowania, ufundowanymi na rozpoznaniu struktury skła-
dniowej wypowiedzeń. 

Te osobliwości interpunkcyjne były dla edytora istotne na tyle, że zachował 
sygnały, z których – moim zdaniem – można bez straty dla dzieła zrezygnować, 
jak z myślników kończących niektóre całostki Garstki piasku. 

5. TEKST I OBRAZ 

Absolutnym novum jest w tej edycji sposób podania do druku Klary Nagnio-
szewskiej samobójstwa. Anegdotyczna historia została przez poetę obudowana 
rysunkami korespondującymi z tekstem. Powstała wyjątkowa tekstowo-graficzna 
hybryda, a wraz z nią powstał problem edytorski: jak to wydawać? Dotychczas 
tekst był drukowany osobno i osobno informacje o rysunkach (Gomulickiego 
Pisma wszystkie), choć w historii edycji była też drukowana podobizna autogra-
fu. W publikacji przygotowanej przez Rościsława Skręta utwór ten potraktowano 
po raz pierwszy tak, że nie ma wątpliwości, iż integralnym dziełem jest właśnie 
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ta hybrydowa całość, że warstwa graficzna nie jest dodatkiem do tekstu, ale są to 
dwie warstwy ściśle ze sobą powiązane. 

Godna najwyższego uznania pieczołowitość zespołu redakcyjnego (bo nie 
tylko edytora) posunęła się tak daleko, że inicjalne N w wyrazie Niektórzy na  
s. 158 zostało zastąpione podobizną tego inicjału z rękopisu. Nie tylko same 
obrazy, ale i topografia strony, wzajemne relacje między poszczególnymi ele-
mentami zostały oddane w druku z całą należną temu cymelium uwagą i staran-
nością. 

Nie sposób jednak nie zauważyć, że takie rozwiązanie stanowi też pewien 
problem. W tomie znajduje się duży materiał ikonograficzny. Jedną z ilustracji 
jest wklejka z podobizną autografu Pamiętnika podróżnego. Wygląda on bardzo 
podobnie do Samobójstwa; jest to również – moim zdaniem – tekstowo-graficzna 
hybryda. Dlaczego więc tego dziełka nie potraktowano identycznie? Dlaczego  
w wypadku Pamiętnika wydawca „rozkleił” jeden dokument i na mocy konkret-
nych wydawniczych decyzji do rangi dzieła podniósł tylko warstwę tekstową?  
W edycji brak odpowiedzi na to pytanie. 

 
* 
 

W roku 2004 nakładem Biblioteki Śląskiej w Katowicach ukazał się tom 
wierszy Józefa Czechowicza zredagowany przez prof. Tadeusza Kłaka. Tytuł tej 
publikacji: Wiersze liryczne w układzie własnym poety. Takiego tomu Czecho-
wicz nigdy nie wydał. W jednym z jego brulionów zachował się jednak plan 
takiej publikacji, projekt nakreślony własnoręcznie ręką autora nuty człowieczej. 
Zachował się plan publikacji, ale nic ponadto. Zaproponowana przez prof. Kłaka 
książka jest więc edytorską wizją kanonu tekstów lubelskiego poety. (Nawet jeśli 
wiadomo, jakie utwory chciał tam pomieścić Czechowicz, nie wiadomo, w jakiej 
redakcji. To zjawisko bardzo istotne, jeśli pamiętać o skłonności Czechowicza 
do kolejnych redakcji utworów). 

Przypominam tę publikację, żeby podkreślić odmienność drogi wybranej 
przez Rościsława Skręta. Cztery ostatnie dzieła prozatorskie opublikowane  
w tomie dochowały się do naszych czasów jako jeden zespół archiwalny, tak 
zwana tetralogia epicka. Z listów Norwida wiadomo, że poeta planował druk 
tych utworów; miały one zabezpieczyć mu niezbędny dochód. Istnieje więc po-
kusa, żeby postąpić jak Tadeusz Kłak, jakoś ten zbiór wyróżnić od całości, spró-
bować podkreślić autorską intencję (widoczną nawet w dbałości o karty rękopi-
sów). Szczęśliwie edytor rozumiał swoje powołanie nie jako zastępowanie auto-
ra, ale jako wierność dokumentacji. 
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To problem trudny, ale i zapraszający do dyskusji. Jeśli edytorstwo naukowe 
ma być naukowe, to trzeba w nim znaleźć miejsce na hipotezę. Jaki charakter ma 
hipoteza stawiana przez wydawcę? Otóż przyoblekana jest ona w postać tekstu 
dzieła. Można powiedzieć mocniej: tekst dzieła jest w edytorstwie hipotezą na-
ukową. Zbiór próz artystycznych Norwida, wydany w Lublinie siedem lat temu, 
jest taką propozycją badawczą w zakresie kanonu tekstów i ich kształtu. Problem 
domniemanej tetralogii prozatorskiej (faktycznej jedynie w archiwum) jest gra-
nicą, której Rościsław Skręt w tej hipotezie nie przekracza, sygnalizując go je-
dynie w aparacie. 

Czego więc dowiadujemy się o dialogu z tradycją norwidowską, który w swo-
jej edycji prowadził badacz? Pomijam sprawy oczywiste, jak rewizję ustaleń 
poprzedników i eliminację ich błędów. 

Przede wszystkim – niektóre decyzje, jak ta dotycząca Samobójstwa Klary 
Nagnioszewskiej, mają charakter przełomowy. Nowy sposób edycji tego dzieła 
był możliwy prawdopodobnie między innymi dlatego, że coraz więcej wiemy  
o pisarstwie Norwida, więcej niż w latach, w których pracowali Przesmycki  
i Gomulicki. Uważam, że nie zapadłaby decyzja o takim potraktowaniu tego 
dokumentu, gdyby nie (na przykład) prace Piotra Chlebowskiego o albumie Or-
bis czy studia Edyty Chlebowskiej o plastycznych pracach Norwida. Prawdopo-
dobnie nie byłoby tego również, gdyby nie obecna we współczesnej polskiej 
humanistyce refleksja o relacji tekst–obraz, o kodzie bibliologicznym, o tekście 
jako układzie graficznym czy o liberackości. Bez względu na to, czy Rościsław 
Skręt sięgnął do takich prac, idee te były w humanistyce obecne, tworzyły okre-
śloną przestrzeń również dla prac edytorskich. Jednak taka edycja okazała się 
możliwa przede wszystkim z powodu rozwoju technik drukarskich i nowych 
technologii informacyjnych. Edytorzy mogą już realizować najśmielsze nawet 
pomysły badawcze – jeśli nie na papierze, to w formie elektronicznej. 

Jednocześnie nie zostały do końca wyciągnięte wnioski z tych decyzji (czego 
przykładem Pamiętnik podróżny). Nic nie stało na przeszkodzie (nic o tym nie 
wiem), żeby potraktować ten dokument podobnie jak Samobójstwo. Co więcej, 
skoro nie wydano go podobnie, to czytelnik uzyskuje od wydawców jasną wska-
zówkę, że te dwa utwory, pomimo uderzającego podobieństwa, są w istocie zu-
pełnie odmienne. Na czym jednak ta odmienność polega? Sposób wydania tych 
dzieł zdaje się dowodzić, że Samobójstwo jest tekstowo-graficzną hybrydą,  
a Pamiętnik to tekst z ilustracjami. 

Gdybym miał się pokusić o domysł (może nietrafny) co do przyczyn takiej 
decyzji, skłonny byłbym uznać, że uwzględniono przy jej podejmowaniu edytor-
skie wahanie, którego istotę da się sprowadzić do obawy przed zbytnim nowator-
stwem. To nie miała być rewolucja w obecności Norwida w literaturze polskiej. 
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Zmiana jest, i to zmiana znaczna. Nie jest to jednak rewolucja. Innym dowodem 
na to jest omówiona przeze mnie kwestia modernizacji. Czy Norwid mógł mó-
wić w tej edycji tak, żebyśmy usłyszeli jego mazowiecką przynależność? Mógł, 
ale nie mówi. Prawdopodobnie uznano, że czytelnicy nie są gotowi, że Norwi-
dowi można tym zaszkodzić.  

W ten sposób odkrywam w recenzowanym tomie dwie cechy: świadomość 
Norwidowych osobliwości (z jednoczesną gotowością do ich ujawnienia) oraz 
obawę przed rewolucją. Dlatego niniejszą książkę postrzegam jako rewolucję  
w pół drogi. 
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Michał  K u z i a k   –  W STRONĘ HERMENEUTYKI NORWIDA1 
 
 
Norwid hermeneuta – to kolejne określenie poety, które po lekturze książki 

Pauliny Abriszewskiej można dodać do przeprowadzonego kiedyś przez Krzysz-
tofa Trybusia inwentarza takich określeń, pojawiających się w norwidologii  
i trwale naznaczających myślenie o twórcy Vade-mecum (choć, wypada zarazem 
pamiętać, że Autorka deklaruje swoją niechęć do wprowadzania takich etykiet)2. 
Sprawa zdaje się oczywista. Norwid żył w czasach heremenutyki, zarówno ro-
mantycznej, jak i tej z okresu przełomu antypozytywistycznego; żył w czasach, 
w których kultura coraz wyraźniej stawała się wieżą Babel wielu różnych języ-
ków i tradycji kulturowych coraz szybciej modernizującego się świata, co sta-
nowiło niewątpliwie wyzwanie dla hermeneuty. Interesował się historią i kulturą. 
Był myślicielem stawiającym pytanie o rozumienie i nierozumienie (a te, dodam, 
stanowiły dla niego nie tylko kwestię poznawczą, ale i wiązały się ze sposobem 
istnienia człowieka), a więc hermeneutą filozoficznym; był last but not least 
hermeneutą filologicznym, rozważającym kwestię lektury i interpretacji.  

Autorka recenzowanej książki, udowadniając istnienie hermeneutyki Norwi-
da, wskazuje na kwestie bardziej szczegółowe: widoczną u niego semiotyczną 
wizję świata, koncepcję języka jako źródła poznania, koncepcję lektury jako 
zwrotu ku głębokiemu sensowi tekstu, dialogiczność oraz zainteresowanie ga-
tunkami alegorycznymi i symbolicznymi. Zagadnienia te splatają się z myśle-
niem poety o języku i literaturze, historii i kulturze, sacrum oraz życiu indywi-
dualnym i społecznym. Już sam ten splot ukazuje wagę podjętego przez Abri-
szewską problemu dla twórczości autora Milczenia. 

Jak wspomniałem, na pierwszy rzut oka to sprawy oczywiste, ale nie zapomi-
najmy, że Abriszewska jest autorką pierwszej i, jak dotąd, jedynej książki na 
temat hermeneutyki Norwida, choć wypada zauważyć, że wiele związanych z nią 
wątków pojawiało się m.in. w poświęconych poecie książkach Antoniego Dunaj-
skiego, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Arenta van Nieukerkena (tu muszę zazna-
czyć, że odczuwam deficyt odwołań do wywodów tego badacza w książce Abri-
szewskiej – wszakże jego formuła perspektywiczności i wykorzystanie we włas-
nych interpretacjach inspiracji Heideggerowskich zdają się istotnym ujęciem 

                                                           
1
 P. ABRISZEWSKA, Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida, Lublin 2011. Cytaty z re-

cenzowanej książki oznaczam w tekście, podając numer strony. 
2
 Zob. K. TRYBUŚ, Stary poeta. Studia o Norwidzie, Poznań 2000, s. 35. 
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problemu interesującego toruńską Badaczkę3), Piotra Chlebowskiego, Wojciecha 
Kudyby czy Włodzimierza Torunia. Dodam, że to wyliczenie (niepełne) nie ma 
na celu deprecjonowania wysiłku Autorki książki. Wprost przeciwnie – wielu 
badaczy krążyło wokół tematu, ale przecież nikt go nie sformułował jako osob-
nego problemu. Ponadto recenzowana książka nie ogranicza się do zebrania ist-
niejącej już wiedzy dotyczącej Norwida – hermeneuty. Abriszewska daje swoją 
konceptualizację tej kwestii i ta konceptualizacja pozwala jej na interesujące  
i oryginalne konstatacje. 

W jaki sposób Autorka książki określiła pole badawcze – związane z Norwi-
dem – hermeneutą? – myślę zarówno o polu tematycznym, jak i metodologicz-
nym. Cechą postępowania Abriszewskiej jest ostrożność, chyba zresztą niejed-
nokrotnie zbyt daleko idąca (temat wcale nie jest egzotyczny, jak chce to widzieć 
Autorka, i nie trzeba tak często tłumaczyć się z jego podjęcia…), nakazująca np. 
mówić o hermeneutyczności (nawet w cudzysłowie), a nie o hermeneutyce po-
ety; ostrożność ta prowadzi do opatrzenia rozważań w książce siecią metako-
mentarza, rozbudowanych, czasem powtarzanych, wyjaśnień i zastrzeżeń.  

Abriszewska nie rekonstruuje historycznego wymiaru hermeneutyki z czasów 
Norwida (na szczęście nie przedstawia również całości dziejów hermeneutyki), 
poprzestając na sformułowaniu ogólnych uwag na jej temat. Powiada przy tym, 
że nie interesuje jej kwestia wpływu hermeneutów na poetę – choć sprawa 
wpływu pojawia się przy omówieniu chrześcijańskich źródeł hermeneutyki po-
ety. Nadmienię tu tylko, że taka rekonstrukcja nie musi służyć ujęciu genetycz-
nemu, może natomiast pozwolić, do czego jeszcze powrócę, na lepsze uchwyce-
nie specyfiki twórczości Norwida. Podobnie nie interesuje Badaczki ukazywanie 
poety jako prekursora. Autorka nie przyjmuje też jakiegoś jednego modelu her-
meneutyki XX-wiecznej jako podstawy własnej konceptualizacji. Dostrzega  
w niej ślady romantyzmu, co jest prawdą na takim poziomie uogólnienia, nato-
miast przy bardziej szczegółowym przyjrzeniu się może okazać się zwodnicze, 
przypomnę choćby polemikę Ricoeure’a z hermeneutyką romantyczną4. Jednak 
w różnych odniesieniach do Norwida najczęściej pojawia się Gadamer5, niepo-

                                                           
3
 Myślę oczywiście o książce Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim roman-

tyzmie, Warszawa 2007. 
4
 Zob. P. RICOEUR, Wyjaśnianie i rozumienie, przeł. K. Rosner, [w:] Język, tekst, interpre-

tacja. Wybór pism, wybrała i wstępem poprzedziła K. Rosner, Warszawa 1989, s. 156 i nn. 
5
 Wypadałoby tu zresztą przypomnieć, że stosunek Gadamera do hermeneutyki roman-

tycznej jest dość ambiwalentny, przynajmniej w Prawdzie i metodzie. Z jednej strony filozof 
rekonstruuje jej początki, ważne w perspektywie rozwoju i zmian hermeneutyki, zmierzającej 
ku swojemu nowoczesnemu obliczu; z drugiej – powiada, że romantycy, odwracając nastawie-
nie oświecenia do przeszłości (traktując ją jako to, co inne, i zarazem jako źródło wiedzy, 
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trzebnie niekiedy z drugiej ręki, a podstawą przyjętej konceptualizacji zwykle 
okazuje się Ricoeur (m.in. w związku z definiowaną przez niego „hermeneutyką 
zaufania”, otwartą na sens czy hermeneutyką negatywną, przemieniającą her-
meneutę). Abriszewska deklaruje przy tym przyjęcie perspektywy historii idei.  

Postępowanie takie w moim przekonaniu ma dość ambiwalentny charakter. 
Można je uznać za kłopotliwe w związku z niejasnością odnoszącą się do defi-
niowania hermeneutyki; jest ona dzisiaj sama w sobie pojęciem workiem, a przy-
jęty tryb eksplanacyjny pogłębia to wrażenie. Ale zarazem, jak się zdaje, Autor-
ką kierowała chęć niezawężania jej formuły („Hermeneutykę rozumiem szero-
ko”, 13) – by można w związku z nią mówić o tak niekanonicznym hermeneucie, 
jak Norwid, by można dotrzeć do skomplikowania jego dzieła. Takie ustawienie 
perspektywy czyni z hermeneutyki słabą (jeszcze słabszą…) kategorię interpre-
tacyjną, pozwala wszakże na śledzenie u poety różnych motywów i wątków, 
jedynie naznaczonych śladem hermeneutyczności.  

W efekcie Autorka proponuje formułę literackiej hermeneutyki poety6, zbliża-
jącej literaturę i filozofię, hermeneutyki quasi-filozoficznej, będącej specyficzną 
postawą myślową, wyobraźniową i wrażliwościową, nastawieniem na fronezę 
związaną z przemianą rozumiejącego: „Główna teza niniejszej książki jest nastę-
pująca: N o r w i d o w s ką  p o s t a wę  m yś l o w ą  m oż e m y  o k r eś l i ć  
m i a n e m  » h e r m e n e u t y c z n e j « (9, podkr. w tekście); postawę, dodam, 
realizującą się w różnych dyskursach poety. 

Różne wątki hermeneutyczne wykorzystywane w książce ma uspójnić, jak już 
wspomniałem, często przywoływany Ricoeur, zwracający uwagę na znamienne 
dla hermeneutyki poszukiwanie głębokiego sensu, skrywającego się wewnątrz, 
pod powierzchnią przekazu: „Norwid postrzega świat jako wielowarstwowy, 
skomplikowany twór i próbuje dotrzeć do tego, co ukryte, do tego, co skrywa się 
»poza«, jak i »wewnątrz« słów; co znika z pamięci, co pozostaje nieprzeczytane, 
niedoczytane, niezrozumiane” (22). Tym, co pozwala Abriszewskiej na zebranie 
różnych aspektów Norwidowskiej hermeneutyki (dodam – raczej synkretycznej 
niż, jak pisze Autorka, eklektycznej, choć to m.in. Ricoeur proklamował „eklezję 

                                                          

starając się patrzeć na przeszłość za pomocą jej optyki), w istocie nie wyszli poza jego per-
spektywę braku przyjęcia dziejowego charakteru rozumienia. Nie nawiązali więc prawdziwie 
hermeneutycznej, dialogicznej, przezwyciężającej dystans czasowy relacji z tym, co było 
(Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 264). 
Przeprowadzona przez Abriszewską rekonstrukcja i interpretacja Norwidowskiej hermeneutyki 
przeczy takiemu sądowi, właśnie eksponując zmagania twórcy z dystansem czasowym. 

6
 Abriszewska wiele razy podkreśla, że Norwid nie był filozofem, choć interesował się fi-

lozofią, ale przecież, wypada dodać, status samej hermeneutyki również jest specyficzny, nie 
spekulatywny, a interpretacyjny, że tak to ujmę. 
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badań”) – „Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida to […] śledzenie elemen-
tów, wątków, motywów myślenia hermeneutycznego” (18) – jest także przyjęte 
założenie, że nadrzędną dla niej ramę sensu stanowi chrześcijaństwo: „rzeczywi-
stość jawi się poecie jako księga znaków, w której ukryty jest transcendentny 
sens, Boże Słowo. Zanurzony w kulturze pisarz próbuje dokonać wysiłku obej-
rzenia się na nią. Zanurzony w historii, próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie  
o jej ukryty sens” (22). 

Wypada przy tym dodać, że Abriszewska sama deklaruje zajęcie pozycji 
hermeneutycznej w swoim czytaniu Norwida. Chce rozumieć jego dzieło jako 
całościowe, spójne i naznaczone wewnętrznym sensem, podporządkowane myśli 
o poecie – obserwatorze współczesności, poszukującym jej transcendentnego 
sensu. Powiada, że taki zamiar jest odpowiedzią na Norwidowskie zaproszenie 
do rozmowy. Koło hermeneutyczne, które zaproponowała Autorka, obejmuje 
różne teksty Norwida związane z „żywiołem dyskursywności” (można by tu 
zaprezentować cały katalog omawianych w książce utworów), a także – jak 
wspomniałem – różne koncepcje hermeneutyki. Ma być spojrzeniem na Norwida 
przez pryzmat hermeneutyki, ale i spojrzeniem na nią w kontekście twórczości 
poety. W taką pracę koła hermeneutycznego zaangażowane są ponadto opraco-
wania twórczości Norwida, które Autorka traktuje jako warstwy hermeneutycz-
nie nadbudowującego się sensu. Takie nawarstwianie się ma miejsce również  
w dyskursie Abriszewskiej, która powraca wiele razy do głównych wątków swo-
jej refleksji, za każdym razem w nowej odsłonie. Autorka deklaruje przy tym, że 
chce pokazać odrębność Norwida na tle romantyzmu i zarazem poszerzyć my-
ślenie o romantyzmie, wpisując się w ten sposób w tradycję ujęcia tego proble-
mu przez Zofię Stefanowską7. 

Swoją lekturę Abriszewska zaczyna od pytania o Norwida filozofa. Jak za-
uważa, w literaturze przedmiotu można znaleźć wszelkie możliwe ujęcia tej 
kwestii – zarówno w związku z (nie)byciem przez poetę filozofem, jak z do-
mniemanymi kierunkami filozoficznymi, reprezentowanymi przez niego, czy 
takimi, ku którym zwracał się szczególnie chętnie. Autorka przyjmuje wersję – 
filozofującego poety, myśliciela programowo antyakademickiego i antysyste-
mowego, pozametodycznego poszukiwacza prawdy i dobra, dostrzegającego jed-
nostkowość oraz skomplikowanie fenomenów rzeczywistości i życia: „należało-
by po prostu powiedzieć, że był filozofującym pisarzem, bo artystą był przede 
wszystkim z wyboru, i to z wyboru właśnie natury światopoglądowej, filozoficz-
nej. Niemniej owa postawa, wyraźna i nierzadko dominująca w jego dziele, czy-

                                                           
7
 Zob. Z. STEFANOWSKA, Norwidowski romantyzm, [w:] TAŻ, Strona romantyków. Studia 

o Norwidzie, Lublin 1993. 
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ni je nie tyle ilustracją tez współczesnej mu myśli filozoficznej, ile jej uczestni-
kiem, aktywnym współautorem historii idei” (24). Jednocześnie Abriszewska 
wskazuje na specyfikę recepcji filozofii przez twórcę: wielostronnej, zróżnico-
wanej, często heterogenicznej – choć zarazem nierzadko trudno jest jednoznacz-
nie określić źródła koncepcji poety – fragmentarycznej i często niekonsekwent-
nej oraz twórczo przekształcającej źródło. Rozważania te, ukazujące poetę jako 
twórcę aktywnie dialogującego z tradycją filozoficzną, która stanowi hermeneu-
tyczny punkt wyjścia jego myśli, zostają zobrazowane szczegółowymi przykła-
dami nawiązań do filozofów i ich poglądów (jak się przy tym okazuje, twórcę 
interesują zwłaszcza myśliciele starożytni). 

Już w tym momencie pojawia się obraz Norwida hermeneuty, splatającego  
filozofię i literaturę, konstruującego swój przekaz jako palimpsest głosów. Jak 
zauważa Badaczka, poeta zmierza w kierunku filozofii praktycznej, nastawionej 
antykartezjańsko (choć kładącej nacisk na twórczy wkład i perspektywiczne 
umocowanie „ja”, które jednak przede wszystkim ma być podmiotem etycznym), 
mającej charakter fragmentarycznych przybliżeń i zwróconej na kategorię cało-
ści – tak podmiotu, jak i bytu. 

Kolejna kwestia, pojawiająca się w książce, to sprawa czytania księgi świata: 
„Takim, »czytającym świat hermeneutą«, patrzącym na rzeczywistość jako na 
zapis, księgę, jest również Norwid” (87). Abriszewska rozpoczyna swoje rozwa-
żania od toposu księgi natury, przedstawiając jego historię, skupiając się zwłasz-
cza na jej romantycznym fragmencie. Sprawa wydaje się jednak problematyczna, 
co zresztą zauważa Autorka. Twórca był bowiem przede wszystkim poetą kultu-
ry i poetą kulturowym. Oznacza to, że jego wizja świata (również wizja człowie-
ka) została zmediatyzowana kulturowo oraz historycznie. Nie mamy więc do 
czynienia u poety z ideą księgi natury – i nie chodzi wyłącznie o to, że już taka 
idea ma charakter kulturowy. Badaczka, jak wspomniałem, zdaje sobie z tego 
sprawę, świadomość ta ujawnia się m.in. w jej rozważaniach o tradycji u poety. 
Przykłady odczytywania księgi natury w jego twórczości, które zostają przywo-
łane w książce (np. w związku z Quidamem), należą do rzadkości: „Motyw księ-
gi natury znajdziemy u Norwida, ale jedynie akcydentalnie” (89). 

Jak zauważa Autorka, Norwidowska lektura księgi świata jest ukierunkowana 
religijnie; Słowo (Logos, Chrystus), wypełniające świat, okazuje się źródłem, ale 
i narzędziem oraz celem poznania. Stąd też, powiada Abriszewska, szczególną 
rolę u poety pełni język i literatura, stanowiące sposób zbliżania się do prawdy 
transcendentnej, sposób partycypowania w niej. Zagadnienie to wiedzie Autorkę 
do rozważań na temat Norwidowskiej koncepcji słowa (wewnętrznego i ze-
wnętrznego) oraz relacji słowa i rzeczy. Słowo okazuje się dla poety bytem par-
tycypującym zarówno w strukturze ontologicznej świata, jak i w transcendencji, 
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a ponadto w rzeczywistości kulturowo-społecznej, bytem historycznym, wielo-
postaciowym i różnicującym się, choć w swoim wnętrzu pozostaje jednorodne. 
Praktyka Norwida poety – znamienne dla niej zabiegi na języku, słynna ciem-
ność mowy – okazuje się w odczytaniu Autorki gestem hermeneutycznym, mają-
cym wydobyć ze słowa sens. 

Po takim wprowadzeniu Abriszewska przechodzi do kwestii fundamentalnej 
dla hermeneutyki, a mianowicie – do rozumienia, pojmowanego zarówno filolo-
gicznie (co ciekawe, Norwid myśli w sposób romantyczny o rozumieniu autora, 
ale także o rozumieniu tekstu, który jako pismo usamodzielnia się…) i szerzej – 
filozoficznie. Jak czytamy: „Oczywiście w dziele polskiego romantyka ‘rozu-
mienie’ nie pojawia się explicite, jednak znaczenie »czytania« u Norwida w wie-
lu kontekstach odpowiada zrozumieniu w znaczeniu hermeneutycznym. ‘Czyta-
nie’ jest wyrazem postrzegania przez Norwida świata jako struktury znaczącej. 
[…] chciałabym podkreślić, że rozumienie wyrasta z »semiotycznej wyobraźni« 
Norwida i przyjęcia słowa jako zasady świata” (141). Przedmiotem zaintereso-
wania Badaczki staje się Norwidowskie ujęcie lektury i interpretacji. Mają one 
polegać u poety na twórczej aktywności podmiotu. Nie jest ona wszakże nada-
waniem sensu, a jego zgłębianiem, wnikaniem w to, co ukryte, niepowiedziane 
(a konieczne), wielowymiarowe, migotliwe; zbliżaniem się do tajemnicy, tropie-
niem znaków transcendencji; to etyczne wyzwanie i zadanie o dialogicznym 
charakterze, związane z perspektywą, historycznym kontekstem, w której umo-
cowane jest „ja” i to, co rozumiane. 

Badaczka podkreśla, że Norwidowskie rozumienie oznacza nie tylko pozna-
nie, ale i działanie. Wynika z doświadczenia, staje się wcielaniem odkrytego 
sensu, praktykowaniem prawdy, przemianą człowieka. Ponadto przybiera cha-
rakter egzegezy, bliskiej alegorezie i paraboli, związanym z koncepcją znaczeń 
ukrytych. 

Abriszewska pisze dalej o Norwidzie poecie kultury (wielu kultur)8, o jego 
hermeneutycznym stosunku do tradycji i historii. Badaczka zwraca uwagę na 
umocowanie Norwidowskiego podmiotu w świecie kulturowym, historycznym  
i wynikający z tego charakter praktyk interpretacyjnych: „Podmiot Norwidowy 
to podmiot zakorzeniony w świecie kultury – konstytuuje się, czytając świat, 
interpretując dzieła sztuki, historię, losy ludzkie i tym samym nie jest już cogito, 
lecz bytem egzystującym” (197). Fundamentalną kategorią myślenia poety  
o człowieku i świecie okazuje się tradycja, a także związana z nią pamięć. Warto 
                                                           

8
 Autorka np. stawia tezę o próbie wyjścia twórcy poza europocentryzm, o otwarciu na in-

ność – tu przyznam, że sprawa jest dość skomplikowana i w moim przekonaniu takiemu 
otwarciu, co zresztą jest znamienne dla romantyków, towarzyszyło też zamknięcie, brak języka 
pozwalającego na fortunną komunikację z Innością. 
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podkreślić, że m.in. ten wątek sprawia, że hermeneutyka poznawcza twórcy staje 
się hermeneutyką ontologiczną. Abriszewska powraca w tym fragmencie rozwa-
żań także do kwestii rozumienia – tym razem już nie tylko tekstu czy ogólnie 
postawy, ale i do rozumienia przeszłości, historii, eksponując niechęć poety do 
martwego antykwaryzmu oraz zamiar odczytywania tego, co ukryte. 

Po takiej rekonstrukcji ram Norwidowskiej hermeneutyki Autorka przechodzi 
do twórczości literackiej poety, o której była mowa również wcześniej, tym ra-
zem osobno stawiając pytanie o Norwida – artystę – hermeneutę. Czytamy: „Li-
terackie deklaracje Norwida każą widzieć nam poezję jako pierwotną i najdo-
skonalszą formę wyrazu, poznawania i bycia przypisaną człowiekowi” (253), 
zarazem, dodaje Badaczka, nie wykluczają również znaczenia innych sztuk, tak-
że uprawianych przez twórcę. Abriszewska pisze o kwestii pisma i druku oraz 
żywego słowa u poety, zwracając uwagę na jego – dodam: nowoczesną – próbę 
przekroczenia tej opozycji oraz różne zabiegi związane z graficzną stroną tekstu 
oraz formą poetycką (zwłaszcza genologią, ale pojawia się też w wywodzie au-
torki: przemilczenie, lakoniczność i kondensacja znaczeń, ironia, intertekstual-
ność, alegoryczność i symboliczność), mające charakter twórczo hermeneutycz-
ny, związane są z poszukiwaniem sensu, z przybliżaniem się do niego. Zabiegi te 
nadają twórczości charakter epifanijny (w znaczeniu, jakie przypisuje temu zja-
wisku u poety van Nieukerken9). Poeta – hermeneuta okazuje się w ten sposób 
pośrednikiem między czytelnikiem – również mającym wejść na drogę her-
meneutyki – a sensem. 

Zwieńczeniem tej konstrukcji hermeneutyki – tak Norwidowskiej, jak i Abri-
szewskiej – okazuje się chrześcijaństwo. Stanowi ono, powiada Autorka, źródło 
hermeneutyki poety, jej przedmiot (religijność manifestuje się wszakże również 
w kulturze i historii; ponadto, jak zauważa Autorka, twórca jest myślicielem nie-
dogmatycznym, dialogicznym, akcentującym, że prawda ujawnia się stopniowo, 
w wielu różnych fenomenach i jako całość jest niedostępna człowiekowi), a tak-
że czynnik spajający, zakreślający horyzont sensu i drogę interpretowania zna-
ków transcendencji: „Fundamentalnym a priori Norwidowego poznawania i my-
ślenia o świecie, które zawarte zostało w jego poetyckiej refleksji, pozostaje 
w i a r a, wiara chrześcijańska” (307, podkr. w tekście). Jako takie pojawiało się 
już w rozważaniach Abriszewskiej na temat stosunku twórcy do filozofii, lektury 
księgi świata, rozumienia, wizji kultury i tradycji oraz Norwida poety. Chrześci-
jaństwo pozwala mu uspójnić wielość języków – zarówno przeszłości, jak  
i kształtującej się nowoczesności. 

                                                           
9
 Zob. A. van NIEUKERKEN, Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romanty-

zmie, Warszawa 2007, s. 101. 
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Jak już wspomniałem, badaczka nie umieszcza Norwida na tle określonej 
hermeneutyki, nie chce również badać jej źródeł. Jednocześnie jednak, wypada 
podkreślić, książka ma erudycyjny charakter, zarówno jeśli brać pod uwagę uru-
chamiane przez Abriszewską konteksty XIX-wiecznej hermeneutyki (a także jej 
chrześcijańskich źródeł), jak wykorzystywane opracowania. Książka stanowi 
przy tym precyzyjną konstrukcję, w której jedne wątki zapowiadają inne, niektó-
re z nich powracają, ukazane w nowej odsłonie. Jak konkluduje Badaczka, ujęcie 
myśli Norwida jako hermeneutycznej pozwala „na uspójnienie […] przeciw-
stawnych perspektyw”, jakie zarysowały się w norwidologii: „mowa o takich 
kwestiach, jak filozoficzność /niefilozoficzność dzieła Norwida, dalej: symbo-
lizm/alegoryzm, romantyczność /nieromantyczność, prekursorskie/archaiczne” 
(347). Rozważania o Norwidzie hermeneucie pozwalają ponadto zwrócić uwagę 
na ważny w moim przekonaniu, związany z kwestią stosunku poety do nowo-
czesności, wątek podmiotowości10. Hermeneutyka stanowi bowiem wymiar spo-
tkania podmiotu (pozwala, w znamienny dla nowoczesności sposób, położyć na-
cisk na jego znaczenie w procesie rozumienia) z tradycją, która ogranicza rosz-
czenia nowoczesnego „ja”, ale i przyznaje mu dużą wagę. Dzięki perspektywie 
hermeneutyki można zrozumieć paradoksy Norwidowskiego myślenia o pod-
miocie, związane z uwikłaniem w procesy nowoczesności i dystans wobec nich.  

Na zakończenie dwa problemy, które w moim przekonaniu warto postawić  
w związku z recenzowana książką. Pierwszy wiąże się ze sprawą indywidualne-
go, Norwidowskiego wymiaru hermeneutyki. Jak pamiętamy, Abriszewska 
sformułowała to zagadnienie jako przedmiot swojego zainteresowania. Odpo-
wiedź, którą znajdujemy w książce, sytuuje poetę pośród romantyków. I w zasa-
dzie trudno się nie zgodzić na takie ujęcie11. Wydaje się jednak, że tym, co wy-
prowadza poetę poza romantyzm, jest stosunek do materialnych artefaktów, sta-
nowiących przedmiot rozumienia (autorka akcentuje tę kwestię, pisząc o Notat-
kach z historii); materialność nie była bowiem zasadniczo uwzględniana w tym 
kontekście przez romantyków, a być może w ogóle nie stanowiła przedmiotu ich 
zainteresowania, czy też stanowiła taki przedmiot w ograniczonym stopniu.  

Druga kwestia wiąże się natomiast z przyjętym milcząco przez autorkę zało-
żeniem, że hermeneutyka – zwłaszcza umocowana w chrześcijaństwie – pozwala 
Norwidowi na dotarcie do sensu, oczywiście żmudne i skomplikowane, być mo-

                                                           
10

 Piszę o tym szerzej w artykule Norwid – zmagania z podmiotowością (wokół epifanii 
poetyckich autora „Vade-mecum”) [w druku]. 

11
 Dowodem na to może być choćby moja rekonstrukcja hermeneutyki Mickiewiczow-

skiej, przeprowadzona również wokół fundamentalnej dla poety kategorii tradycji (Mickiewi-
czowska hermeneutyka kultury (wokół wykładów lozańskich); Tradycja w myśli Mickiewicza, 
[w:] M. K UZIAK , Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006). 
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że, jak podkreślają dzisiejsi hermeneuci, nigdy niezakończone. Przekornie za-
uważę, że można widzieć to zagadnienie w takiej, że tak to ujmę, optymistycznej 
perspektywie poznawczej, oczywiście utwierdzanej przez wiarę religijną. Ale 
można również spojrzeć na nie odmiennie, w sposób bliższy dekonstrukcji. 
Hermeneutyka bowiem – kwestię tę podkreśla m.in. Gadamer – pracuje tam, 
gdzie pojawia się dystans i sens okazuje się nieoczywisty, staje się śladem12. 
Norwid pisze właśnie w czasach, w których takie doświadczenie jest szczególnie 
dotkliwe i poeta zdaje się je przeżywać. Może więc warto by spojrzeć na her-
meneutykę poety nie tylko jako na sposób radzenia sobie z kryzysem współcze-
sności, wiele razy diagnozowanym przez niego, ale i jako na element tej diagno-
zy, komplikującej i tak skomplikowany przekaz twórcy Vade-mecum, przekonu-
jącej, że Norwidowskie pragnienie całości jest pragnieniem niemożliwego? 
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 Zob. H.G. GADAMER, Semantyka i hermeneutyka, przeł. K. Michalski, [w:] Rozum, sło-
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TOWARDS NORWID'S HERMENEUTICS  
[PAULINA ABRISZEWSKA, LITERACKA HERMENEUTYKA CYPRIANA NORWIDA 

(CYPRIAN NORWID'S LITERARY HERMENEUTICS), LUBLIN 2011] 

S u m m a r y 
 

This article is a review of the book by P. Abriszewska Literacka hermeneutyka Cypriana 
Norwida [Cyprian Norwid’s literary hermeneutics]. The book discusses the previous research 
of the issue, taken in the context of the Romantic, the 19th-century and the 20-th century her-
meneutic thought. The review focuses on the reconstruction of the diversified and multilateral 
hermeneutic approaches to Norwid’s works proposed by the author of the publication. These 
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Arent  v a n  N i e u k e r k e n13– CYPRIAN NORWID  
– PETER GEHRISCH,  
ÜBER DIE FREIHEIT DES WORTES  
(RZECZ O WOLNOŚCI SŁOWA) 

1. 

Jednym z najważniejszych zagadnień w badaniach nad twórczością Cypriana 
Norwida jest jego miejsce w dynamice rozwojowej tradycji literackiej, zarówno 
polskiej, jak i europejskiej. Sprawa ta ma nie tylko istotne znaczenie dla historii 
literatury polskiej rozumianej diachronicznie i niejako w izolacji od innych lite-
ratur „narodowych”, lecz także dla prób umieszczenia twórczości autora Vade-

                                                           

Współpraca i przekłady analizowanych fragmentów z Rzeczy o wolności słowa na język 
niemiecki: Anna Wałkowicz. 
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mecum w szerszym obrazie literatury „europejskiej” (albo nawet „światowej”)  
w sensie czynnika współkształtującego literaturę polską jako „synchronię w dia-
chronii” (Jurij Tynianow, Janusz Sławiński), organizującą się wokół pewnej 
„tradycji kluczowej”. Wyniki tych badań, tzn. proces hierarchizacji kontekstów, 
ma duży wpływ na strategie translatorskie stosowane przez tłumaczy poezji 
Norwida. Szczególnie problematyczną kategorią okazuje się przy tym (pozorna?) 
asynchroniczność Norwidowskiej poetyki wobec współczesnej poecie tradycji 
literackiej. Tendencja zarówno krytyków literackich, jak i tłumaczy, by skon-
struować Norwidowską poetykę wokół modelu prekursorskiego, przeocza istotną 
dla poezji, prozy i nawet epistolografii Norwida ambiwalencję: z jednej strony 
pewne właściwości jego tekstów – ironia sytuacyjna, epifaniczność zarówno jako 
zabieg kompozycyjny, jak i sposób reprezentacji sacrum (w jego zdarzeniowo-
ści), skłonność do zagęszczania zabiegów stylistycznych – wskazują na pokre-
wieństwo Norwidowskiej poetyki z twórczymi poszukiwania modernizmu euro-
pejskiego; z drugiej zaś strony dyskursywność języka poetyckiego Norwida, 
archaiczność i retoryczność jego idiomu (chociaż niepozbawiona dysonansów; 
jest to jednak kolejny „retoryczny” chwyt, zakładający żywotność stylu „orator-
skiego”) odsyłają uważnego czytelnika do tradycji przedromantycznych. Nie 
ulega przy tym wątpliwości, że Norwid był również głeboko zakorzeniony  
w polskim romantyzmie i że żywo reagował na zagadnienia ideologiczne nurtu-
jące dzieła Mickiewicza, Słowackiego, a przede wszystkim Zygmunta Krasiń-
skiego. W nie mniejszym stopniu prowadził dialog z rówieśnikami takimi, jak 
Teofil Lenartowicz.  

Dodatkową inspirację do twórczych poszukiwań stanowił jeszcze kontekst 
współczesnej mu literatury francuskiej, nie tylko poezji, lecz także eseistyki, 
historiografii i publicystyki. Wydaje mi sie, że właśnie stosunek Norwida do 
literatury francuskiej jest przyczyną częstych nieporozumień w próbach usytu-
owania jego twórczości w tradycji literackiej. Ogólnie rzecz biorąc, można bo-
wiem powiedzieć, że w jego poezji tradycjonalistyczny światopogląd idzie  
w parze z tendencją do skrajnego zagęszczenia języka poetyckiego, przypomina-
jącego na pierwszy rzut oka podobną tendencję u niektórych francuskich symbo-
listów. Trudno zaprzeczyć, że język poezji (ale także prozy – dobrym przykła-
dem jest wciąż jeszcze zagadkowy tekst pt. Milczenie) Norwida jest czasami nie 
mniej hermetyczny niż język Mallarmégo. Istnieje jednak istotna różnica między 
poetyką autora Rzeczy o wolności słowa a – skądinąd świetnymi – artefaktami 
słownymi w rodzaju „Popołudnia Fauna”. Różnicę tę można tylko ująć w kon-
tekście sporów o rodowodzie i kształtach europejskiego modernizmu, tyle że 
kontekst ten nie decyduje o specyficznej naturze Norwidowskiego modernizmu 
(jeżeli w ogóle wolno użyć tego terminu). Istotna jest tu przede wszystkim rela-
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cja między podmiotem a światem. W poezji Norwida „przymierze między sło-
wem a światem” (por. uwagi George’a Steinera w słynnej książce Real presences 
[Prawdziwe obecności]) nie zostało jeszcze zerwane1. Zdaniem wielu historyków 
literatury właśnie zakwestionowanie oczywistości tej relacji stanowiło o rodo-
wodzie „tradycji kluczowej” w poezji europejskiej pod koniec XIX wieku. Pod 
tym względem nie ma różnicy między takim apologetą tej tendencji jak Hugo 
Friedrich, autor słynnej książki pt. Die Struktur der modernen Lyrik, a Georgem 
Steinerem, który podkreśla negatywne skutki zerwania przymierza między sło-
wem a światem. Autor książki Real Presences przyznaje wprawdzie, że radykal-
na decyzja modernistów, by stematyzować autoreferencjalność języka jako śro-
dek artystyczny, była skutkiem ogólniejszego procesu rozkładu semantycznego, 
spowodowanego przez złą literaturę i publicystykę, tzn. – przełóżmy to na poję-
cia Norwidowskie: wskutek dominacji „wulgaryzatorstwa” nad „autorstwem” 
„[...] SŁOWO / Pojęte jest technicznie, zamiennie2, wekslowo, / I tylko:  j a k o  
ś r o d e k  –  i o żadnej dobie / J a k o  c e l  [...]” (PWsz III, 596)3. Steiner, powo-
łując się na austriackiego pisarza, językoznawcę i filozofa, Fritza Mauthnera, 
jednego z ojców tzw. „Sprachkritik”, podkreśla feralne konsekwencje społeczne 
tego procesu: 

 
The uses of speech and writing in Western societies are fatally infirm. The discourse which 
knits social institutions, that of legal codes, of political debate, of philosophic argument and 
literary construct, the leviathan rhetoric of the public media – all are rotten with lifeless 
clichés, with meaningless jargon, with intentional or unconscious falsehood. […] Language 
has, according to Mauthner, become both cause and symptom of the senility of the West as it 
lurches towards the silencing catastrophes of war and barbarism. (Steiner, Real Presences,  
s. 110-111). 

 

                                                           
1
 Por. G. STEINER, Real Presences, London 1989, s. 93. 

2
 Gehrisch tłumaczy „zamiennie” niefortunnie jako „Alternative” zamiast „austauschbar”: 

„Drum ist heute das WORT,/ Technisch verstanden, als Alternative und Wechsel,/ Und eben: 
als Mittel – und an keinem der Tage/ Als Ziel…“ [C.N. NORWID/P. GEHRISCH, Über die Frei-
heit des Wortes, Leipzig, 2012, s. 139 (dalej cyt.: Norwid/Gehrisch]. Również tłumaczenie 
„wekslowo” jako „als Wechsel” budzi wątpliwości. Rzeczownik ma wprawdzie także znacze-
nie finansowo-bankowe, ale niemiecki czytelnik myśli przede wszystkim o podstawowym 
sensie „zmiana”, „przemiana”. 

3
 Cytaty z Norwida przywołuję za edycją, która stanowiła podstawę komentowanego tłu-

maczenia Rzeczy o wolności słowa: C. NORWID, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem 
i uwagami krytycznymmi opatrzył J.W. Gomulicki, t. I-XI, Warszawa 1971-1976. Cytaty 
lokalizuję w tekście głównym używając skrótu PWsz, cyfra rzymska oznacza tom, arabska 
stronę. 
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Wniosek wydaje się jasny. Wszystkie próby odrodzenia języka, albo – spró-
bujmy ten zamiar ująć w idiomie „literaturoznawczym”, „formalistycznym” – 
dezautomatyzacji stereotypów semantycznych (rosyjscy formaliści nie intereso-
wali się jednak relacją między rządzącymi literaturą i sztuką mechanizmami 
automatyzacyjnymi a szerszymi procesami społecznymi) zakładają separację 
języka „poetyckiego” od fałszujących naturę słowa dyskursów wytworzonych  
w społeczeństwie, które padło ofiarą procesu samowyobcowania się. Norwid 
uwydatnia zaś w swojej poezji ścisłą współzależność między procesami języko-
wymi a rozwojem społecznym, umieszczając je w kontekście chrześcijańskiej 
historii świętej. Połączenie tych trzech perspektyw decyduje o niepowtarzalności 
Norwidowskiego projektu poetyckiego na tle literatury drugiej połowy XIX w.  

Trzeba oczywiście zaznaczyć, że poetyki francuskiego symbolizmu nie wolno 
zredukować do czystej autoreferencjalności. W liście z jesieni 1864 r. do kolegi 
– symbolisty Henriego Cazalisa Mallarmé przedstawił twórcze intencje, którymi 
się kierował przy pisaniu słynnego poematu (albo może raczej niedoszłej trage-
dii) Hérodiade: 

 
J’ai enfin commencé mon Hérodiade. Avec terreur, car j’invente une langue qui doit nécessa-
irement jaillir d’une poétique très nouvelle, que je pourrais définir en ces deux mots: peindre 
non la chose, mais l’effet quel produit. 

 
„Nie malować rzeczy, lecz efekt, który ona wywołuje”. Trudno sobie wy-

obrazić poetycką zasadę bardziej oddaloną od Norwidowskiej koncepcji słowa. 
Język Norwida pozostaje bowiem dyskursywny w tym sensie, że dąży do tego, 
by „o d p o w i e d n i e  d ać  r z e c z y  –  s ł o w o” (PWsz II, 13). Trzeba 
wprawdzie przyznać (Mallarmé wspomniał o tym trzy lata później, w liście do 
tego samego Cazalisa), że intuicje co do statusu poezji są zakorzenione w pewnej 
koncepcji podmiotu, który nie jest wszechwładnym manipulatorem materiału 
językowego, lecz „kruchą” instancją, „jaźnią”, w której „wszechświat [...] odnaj-
duje swoją tożsamość”: 

 
Fragile comme est mon apparition terrestre, je ne puis subir que les développements absolu-
ment nécessaires pour que l’Univers retrouve, en ce moi, son identité. 
 

Taka koncepcja jest jednak utopijna, ponieważ zakłada unicestwienie kon-
kretnego „ja” człowieka”: „jestem teraz bezosobowy, a już nie tym Stefanem, 
którego znałeś, lecz pewną podatnością Wszechświata duchowego, by się prze-
glądać i rozwijać poprzez to, co było mną”. Sama forma tej wypowiedzi i sytu-
acja komunikacyjna, w której funkcjonuje (obecność konkretnego adresata), 
ujawnia utopijny charakter tej nowej poezji. Również w tym kontekście Malar-
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méański projekt poetycki znajduje się na przeciwnym biegunie Norwidowskiej 
koncepcji słowa, które „b y ł o  z  C z ł o w i e k a  w y w o ł a n e” (PWsz IV, 213), 
i w którym „dwie przyczyny [...] uczestniczyły: jedna w  s u m i e n i u4 człowie-
ka, druga w  h a r m o n i i  praw Stworzenia” (PWsz III, 559).  

Modernistyczno-symbolistyczny ideał autoreferencjalnego tekstu poetyckiego 
wynikał więc z całkowicie obcej Norwidowi epistemologii. Norwid wprawdzie 
nie stronił od najrozmaitszych gier formalnych, wykorzystujących wieloznacz-
ność materiału językowego, ale podstawą Norwidowskiej polisemii nigdy nie 
jest autoreferencjalność tekstu ani osłabienie podmiotowości autora. Ciemność 
Norwidowskiego idiomu wynika raczej z samej natury egzystencji nowoczesne-
go człowieka zagubionego wśród zjawisk, których relacja ze sferą „noumenalną” 
straciła swą oczywistość. Zdaniem autora Assunty warunkiem odzyskania więzi 
między obszarem zjawiskowym a Absolutem (tożsamym z chrześcijańskim Bo-
giem) jest odszukiwanie śladów transcendencji „tu i teraz”. Jest to zadanie za-
równo poznawcze, jak i etyczne. Specyfika najbardziej wartościowej części 
Norwidowskiej twórczości polega zaś na tym, by zorganizować materiał słowny 
w taki sposób, żeby stanowił on reprezentację aktów (a nie „efektów wywoła-
nych przez rzeczy”) człowieka (osoby) odnajdującego swoją wiarę w Boską pro-
weniencję świata. Stan zagubienia i zwątpienia jednostki wobec nieprzenikalnej 
masywności bycia przeobraca się nagle w swoje przeciwieństwo. Dzieje się tak 
dzięki nagłej iluminacji wiary, przypominającej „światłość”, która „już – już 
mniemasz, że zgaśnie, skoro z dołu / Ciecz rozgrzana światło pochłonie – – ”: 

 
Wiary trzeba – nie dość skry i popiołu... 
Wiarę dałeś?... patrz – patrz, jak płonie!... [  ]  

(PWsz II, 26) 
 
Innym przejawem ludzkiego zagubienia wśród zjawisk są fałszywe wierzenia. 

Norwid demaskuje je, umieszczając osoby padające ofiarą takiego rodzaju nie-
uzasadnionej pewności w kontekstach na pierwszy rzut oka jednoznacznych, ale 
– kiedy bliżej im się przyglądamy – podszytych ironią. 

W odróżnieniu od sytuacji w twórczości symbolistów poezja Norwida nie jest 
więc sprawozdaniem porażki w próbie artystycznej reprezentacji rzeczywistości 
ani aktem samounicestwienia jaźni, lecz ogniwem w rozwoju uzewnętrzniające-
go się słowa-logosu, które zawsze jest podmiotem. Właśnie podmiotowa istota 
aktów językowych każe zachować – i artystycznie uwydatnić – relację między 

                                                           
4
 Peter Gehrisch tłumaczy: „w sumieniu człowieka” jako „in der Seele des Menschen” 

[Norwid/Gehrisch, s. 73]. Można się oczywiście zastanowić, czy ludzka dusza jest energią 
etyczną, ale czy nie byłoby prościej przełożyć ten zwrot dosłownie: „Gewissen”? 



 ______________________________________________________  PRZEGLĄDY 
 

253 
 

językiem poetyckim a szerszym kontekstem społecznym. Składają się na niego 
historia, polityka, ekonomia itp., oczywiście w postaci „słów”, tyle że te słowa 
nie ograniczają się do kreacji autoreferencjalnego „labiryntu”. Niezwykłe, „dez-
automatyzujące” połączenia semantyczne, typowe dla Norwidowskiego języka 
poetyckiego, nie realizują postulatu stwarzania „czystego” języka poetyckiego, 
lecz stanowią raczej wyraz procesu samokrytyki językowej, ktory z istoty jest 
aktem podmiotu usytuowanego w konkretnym kontekście dziejowym. Stereoty-
py są zwalczane poprzez cytowanie ich i umieszczanie w nowych kontekstach. 
Utwór takiego typu pozwala odbiorcy zrekonstruować cały kontekst, tzn. zarów-
no to, co wydaje się innowacyjne i niepowtarzalne, jak i to, co jest utarte  
i „zautomatyzowane”. By umożliwi ć taką lekturę, twórca wykorzystuje najroz-
maitsze środki artystyczne, włącznie z milczeniem. W praktyce oczywiście nieła-
two zachować równowagę między tymi dwiema perspektywami, ale tłumacze 
Norwida – zwłaszcza tacy, którzy mają własne ambicje literackie – często skła-
niają się do wyeksponowania „oryginalności” tej poezji (innymi słowy: skupiają 
się na mechanizmach „dezautomatyzujących”), przy czym mimowolnie (a cza-
sami z premedytacją) ulegają pokusie upodobnienia Norwidowskiego języka 
poetyckiego do wzorców modernistycznych. 

2. 

Zrozumienie przesłanek egzystencjalnych Norwidowej twórczości ma więc 
wielkie znaczenie nie tylko dla jej interpretacji, lecz także dla wyboru właściwej 
strategii translatorskiej. Ciemność i wieloznaczność nie są bowiem dla Norwida 
celem, lecz raczej narzędziem, albo inaczej: znakiem „ikonicznym”, pozwalają-
cym ująć istotę ludzkiego statusu wobec otaczającej człowieka rzeczywistości. 
Nie stanowią również podstawy alternatywnej wobec świata zjawiskowego rze-
czywistości (w takich przypadkach nieprzejrzystość semantyczna utworu służy-
łaby uniemożliwieniu wszelkich prób, by odczytać go jako reprezentację świata 
zjawiskowego). Norwidowa poezja w ostatecznym rachunku pozostaje zawsze 
zakorzeniona w zjawiskach (tyle, że owe zjawiska są zakorzenione w sacrum  
i Norwidowi chodzi o to, by uobecnić właśnie tę relację poprzez reprezentację 
procesu, dzięki któremu podmiot wydobywa się ze stanu zapomnieniu o realnej 
obecności Boga w świecie; każdy wiersz stanowi więc pewne „cząstkowe” ob-
jawienie świętości bycia). Pod tym względem poezja ta jest również dyskursyw-
na, tzn. Norwidowski język poetycki nigdy nie przeczy – nawet w największym 
zagęszczeniu semantycznym – logice przyczynowo-skutkowej (inna rzecz, że 
czasami w mniej udanych utworach wysiłki czytelnika, związane z próbą odkry-
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cia reguł tej logiki, nie zawsze odpowiadają wadze tematu; wtedy taki utwór – 
albo fragment utworu – staje się swoistą „łamigłówką”). W odróżnieniu od sym-
bolistycznej odmiany poezji modernizmu można więc przekładać język Norwi-
dowej poezji na inne języki, w których dyskursywność nie idzie w parze z walo-
rami poetyckimi w wąskim tego słowa znaczeniu. Intelektualny kościec Norwi-
dowskiego światopoglądu daje się bowiem prawie zawsze wyłuskać z jego po-
etyckich realizacji. Prawie czterdzieści lat temu usiłował tego dokonać Rolf Fie-
guth w „reporterskim”5 przekładzie Vade-mecum. Oczywiście nawet wtedy łatwo 
jest o różne wpadki, ponieważ logika Norwida jest dosyć przekorna, a wymaga 
poza tym – ze względu na ogromną rozpiętości tematyczną jego twórczości – 
dokładnej rekonstrukcji kontekstu intelektualnego epoki. Rzecz w tym, że ów 
kontekst nastręcza wciąż wielu problemów. Zwłaszcza stanowisko Norwida wo-
bec dziewiętnastowiecznej nauki pozytywistycznej, a szczególnie wobec teologii 
krytycznej Davida Friedricha Straussa i Renana, wiele zawdzięczało antyscjenty-
stycznej polemice katolickiej, której rola (myślę tu m.in. o wielkim znaczeniu dla 
Norwida wielotomowego Dykcjonarza wydanego przez francuskiego redempto-
rystę Ojca Migne [1800-1875]) nie została jeszcze wystarczająco zbadana. 

„Reporterskie” podejście do przekładania poezji Norwida powoduje oczywi-
ście wiele strat, zubaża tekst (pamiętamy, że istotnym czynnikiem Norwidow-
skiego języka poetyckiego jest jego samokrytyczny charakter, właśnie na pozio-
mie wyborów stylistycznych na rozmaitych płaszczyznach: leksyki, morfologii, 
składni, prozodii, semantyki formatów wierszowych, konwencji gatunkowych 
itp.), ale przynajmniej nie fałszuje jego wymowy intelektualnej. Tymczasem 
próba znalezienia równoważników dla wszystkich warstw Norwidowej poezji 
często wyprowadzała tłumaczy na manowce. Wynika to przede wszystkim  
z niedocenienia wagi logiki przyczynowo-skutkowej dla tej poezji, która prze-
cież nieraz, np. poprzez wybór formy traktatu poetyckiego (zabieg, który w od-
różnieniu od Miłoszowskiej strategii traktatowej nie jest podszyty ironią), nawią-
zuje do tradycji poezji dydaktycznej, kwitnącej w oświeceniu. Niestety, właśnie 
tak się stało w przypadku nowego przekładu poematu Rzecz o wolności słowa na 
język niemiecki, pióra wielce zasłużonego dla polsko-niemieckich stosunków 
literackich (a także „ludzkich”) poety, powieściopisarza, tłumacza, wydawcy  
i krytyka Petera Gehrischa. Ambicja tłumacza, by odtworzyć wielowarstwowy 

                                                           
5
 O koncepcji „reporterskiego przekładu” w kontekście Norwidowskim zob. E. BALCE-

RZAN, Spotkanie tłumaczy Norwida, [w:] Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin, Warszawa 
1973, s. 225. Myślę zwłaszcza o następującej wypowiedzi Balcerzana: „Służba czytelnikowi 
nadaje niekiedy wysiłkom tłumacza charakter działalności reporterskiej. Troska o rozwój 
literatury rodzimej czyni zeń artystę”. 
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styl tego poematu w całej komplikacji i ambiwalencji6, w połączeniu z niewła-
ściwym usytuowaniem poetyki Norwidowskiej wobec tradycji literackiej powo-
duje wybór złej strategii translatorskiej, która potęguje ciemność i nieprzenikal-
ność języka poetyckiego autora Vade-mecum. Tłumacz uważa widocznie, że ów 
poemat historiozoficzny operuje językiem na podobnej zasadzie co poezja Mal-
larmégo, który – jak widzieliśmy – stronił w swojej twórczości programowo od 
dyskursywności i dążył do pisania całkowicie autoreferencjalnego utworu-
Księgi, chociaż skądinąd – na poziomie „teoretycznym” – Gehrisch zdaje sobie 
doskonale sprawę, że w światopoglądzie Norwida koncepcja słowa wiąże się 
przede wszystkim z chrześcijańskim Logosem i różnymi etapami historycznymi 
jego uzewnętrznienia się. Uderza jednak, że w swoim posłowiu Gehrisch unika 
tego określenia, może ze względu na jego „wyznaniowe” konotacje, które mo-
głyby niemieckim – „zachodnioeuropejskim” – czytelnikom przeszkodzić w do-
cenieniu „innowacyjnego” charakteru poezji Norwida. Gehrisch podporządko-
wuje więc (w odróżnieniu od Jadwigi Puzyniny, która we wstępie do tomu koja-
rzy „wolność słowa” z „głosem Boga rozbrzmiewającym w człowieku, w jego 
sumieniu”7) specyfikę Norwidowej twórczości, a zwłaszcza Rzeczy o wolności 
słowa, szeroko rozumianemu zagadnieniu języka poetyckiego (np. w postaci 
koncepcji języka poetyckiego jako swoistej pamięci języków narodowych; jest to 
nawet dosyć trafna intuicja!). Właśnie tu Norwid okazuje się godnym rywalem 
bardziej znanych na Zachodzie poetów „modernistycznych”:  

 
Rodzaj języka poetyckiego zahacza o dzieło artystów jego epoki, którzy stopniowo emancy-
powali się z tradycyjnego sposobu pisania, Baudelaire’a, Rimbauda, Mallarmégo itd. Nagle 
otworzono nowe drzwi, pojawiają się metody, nadmierna obfitość obrazowania, synestezje, 
niezwykłe związki składniowe, innowacje w interpunkcji i w akcentowaniu, zlewanie się 
temp, zacinanie się, milknięcie powodujące aporetyczne zdziwienie, jakby poeta, pisząc, 
dostrzegł bardziej odległe obrazy i jakąś nową współzależność powodującą olśnienie, coś  
w rodzaju obrazkowej zagadki, w której różne warstwy nakładają się, otwierając rozmaite 
pola wzrokowe i semantyczne, odświeżając ducha, zupełnie inaczej niż w przypadku różnych 
zatwardziałych filozofów języka, których się czyta „jak myśli archiwariuszy, archeologów  
i nekrofilów” [cytat pochodzi ze słynnej książki Julii Kristevej pt. La revolution du langage 
poétique]. 

                                                           
6
 Nie sposób odmówić Gehrischowi wyczucia dla historycznych niuansów języka nie-

mieckiego. Czasami używa w ciekawy sposób archaizmów, przy czym grozi jednak ryzyko, że 
czytelnik nie zdaje sobie sprawy z przedawnionego znaczenia jakiegoś słowa, zwłaszcza  
w kontekstach, w których również obecne znaczenie pozwala spójnie – ale błędnie – zrozu-
mieć dany passus (np. kiedy używa słowa „Menschheit” w starym znaczeniu „człowieczeń-
stwa” zamiast „ludzkości” [zob. niżej]). 

7
 Norwid/Gehrisch, s. 6. 
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Die Art der poetischen Sprache des Dichters tangiert das Werk von Künstlern seiner Epoche, 
im Begriff, sich von tradierter Schreibart zu emanzipieren, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé 
usf. Plötzlich sind neue Türen geöffnet, Methoden kommen ins Spiel, überbordende Bildge-
staltung, Synästhesien, außergewöhnliche Kombinationen der Syntax, neuartige Interpunk-
tion, Akzentuierung, Verschmelzen der Tempi, Stocken, Verstummen, aporetisches Stutzen 
erregend, so, als erblicke der Dichter beim Schreiben entferntere Bilder und einen neuen 
Zusammenhang, der eine Blendung erzeugt, ein Vexierbild in einer Art der Überlagerung, die 
neue Blick- und Sinnfelder öffnet, Frische des Geistes erregend, anders als etwa bei den ein-
gewurzelten Sprachphilosophen, die sich lesen „wie die Gedanken von Archivaren, Archäo-
logen und Nekrophilen”. (Norwid/Gehrisch, s. 189). 

 
Dytyrambiczność tej charakterystyki, nieprecyzyjność przywoływanych przez 

tłumacza kategorii i porównań określających Norwidowską poetykę (archeologia 
Norwidowi często pozytywnie się kojarzyło; pozwala bowiem unaocznić roz-
warstwienie słowa jako wyraz historyczności samego człowieka) znajdują odbi-
cie w krytycznej recepcji przekładu poematu na niemiecki. Znamienne przy tym, 
że recenzenci, którzy na ogół nie są znawcami literatury polskiej (próbują więc 
określić status Norwida w procesie historycznoliterackim, opierając się na usta-
leniach Gehrischa8), mają skłonność podchwycenia mniej trafnych (ale za to 
bliższych zadomowionemu obrazowi dynamiki histoyrcznoliterackiej w XIX 
wieku, kojarzącemu „postęp” z symbolizmem, naturalizmem, ekspresjonizmem 
itp.) charakterystyk stylu Norwida. W recenzji w Leipziger Internetzeitung Ralf 
Julke porównuje „wielki poemat Norwida” z twórczością poetów tak różnych, 
jak Walt Whitman („czy on może znał Whitmana? A może ową skłonność do 
wielkich gestów czuć było w powietrzu? Próba ujęcia świata w całości, w jego 
braku tchu i niepojętości” 9), Nietzsche i Strindberg („Obaj dokładnie tak samo 
srożyli się nad przestarzałymi gmachami intelektualnymi, dowodzą, przytaczają, 
odsyłają i odsądzają od czci i wiary”), Baudelaire („trudno zrozumiałe i przekor-
ne jak [utwory] Baudelaire’a, którego Kwiaty zła go kiedyś natchnęły” 10) i nawet 
Richard Wagner i Milton. 

Druga recenzja, napisana przez zamieszkałego w Niemczech poetę rosyjskie-
go Olega Jurjewa, przywołuje bardziej spójne konteksty, odróżniając – trochę 
skrótowo – dwie odmiany modernizmu w Polsce, jedną pochodzącą – zdaniem 

                                                           
8
 Ciekawe, że w tych próbach określenia statusu historycznoliterackiego Norwida na ogół 

nie krytycy korzystają ze wstępu Jadwigi Puzyniny. Interesują się prawie wyłącznie posło-
wiem Gehrischa.  

9
 http://www.l-iz.de/Bildung/B%C3%BCcher/2012/01/Cyprian-Norwid-Ueber-die-Frei-

heit-des-Wortes.html 
10

 Gehrisch akceptuje opinię Gomulickiego, że Norwid znał Kwiaty zła. Uważa więc, że 
Vade-mecum jest odpowiedzią na słynny zbiór Baudelaire’a, powtarzając jego kompozycję. 
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recenzenta – od literatury rosyjskiej (Tuwim, Gałczyński, Bruno Schulz), a drugą 
zakorzenioną w tradycjach zachodnich (jej naważniejszym reprezentantem oka-
zuje się Czesław Miłosz). Te dwa modernizmy przenikały się wzajemnie i ich 
wspólnym natchnieniem jest twórczość Norwida, który (Jurjew przywołuje tu 
świadectwo Josifa Brodskiego) był większym poetą niż Baudelaire (krytyk pod-
kreśla wprawdzie, że obecnie odrzuca takiego rodzaju zaszufladkowanie twór-
ców; tendencja ta była jednak typowa dla czasów jego młodości i poezja Norwi-
da „posiada rzeczywiście nadziemskie walory”). Ciekawa jest jednak jeszcze 
inna obserwacja rosyjskiego poety i krytyka: 

 
W długim poemacie Rzecz o wolności słowa [...] Norwid zwiedza wszystkie możliwe obszary 
filozofii, historii i religijny z pewnością somnambulika. Forma może się wydawać przestarza-
ła, przedromantyczna, nawet klasycystyczna. Jednakże czytelnik stopniowo rozumie, że cho-
dzi tu o wolność samego Słowa, a nie o wolność człowieka, który tego słowa używa

11
. 

 
Następnie Jurjew wspomina o nowym języku poetyckim, opierajacym się na 

„samodzielności słowa poetyckiego”, ale chyba nie w sensie artefaktu autote-
licznego, skoro ten język ma coś w rodzaju świadomości podmiotowej (por. tytuł 
recenzji: „jedes Wort hat sein Bewußtsein”), a zadanie poety polega na tym, by 
zagwarantować samorealizację słowa.  

Można się zastanowić, w jaki sposób Jurjew doszedł do takiej dosyć ade-
kwatnej charakterystyki Norwidowskiej poetyki wobec procesu historycznolite-
rackiego (zawieszonej między wzorcami przedromantycznymi, romantycznymi, 
a modernizmem poetów tworzących już po dominacji symbolizmu, takich jak 
Miłosz, Brodski i – w domyśle – Mandelsztam). Czy była ona wynikiem lektury 
przekładu Rzeczy o wolności słowa na język niemiecki, czy było może odwrot-
nie? W drugim przypadku zaproponowany przez Jurjewa model lektury poematu 
wywiódłby się z nowoczesnej rosyjskiej „poezji kultury”, która łączy w sposób 
trochę podobny do twórczej praktyki Norwida czas z urzeczywistniającym się 
przez słowo procesem rozwoju bytów cywilizacyjnych. Następująca próba Josifa 
Brodskiego, by ująć specyfikę wierszowania Mandelstama wydaje mi się – mimo 
wszelkich różnic – nienajgorszym komentarzem do praktyki Norwida, autora 
Quidama i Rzeczy o wolności słowa:  

 
[...] nie ma tu bynajmniej poszukiwania bezpowrotnie minionych dni, obsesyjnych prób po-
nownego uchwycenia i przemyślenia przeszłości. Mandelsztam rzadko spogląda wstecz  

                                                           
11

 http://www.tagesspiegel.de/kultur/jurjews-klassiker-jedes-wort-hat-sein-bewusstsein/ 
8621840.html 
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w wierszu; jest cały w teraźniejszości – w chwili obecnej, której każe trwać, zwlekać poza jej 
naturalne granice. [...] 
[...] 
Grecja była w nim zawsze obecna, tak samo Rzym, i tak samo biblijna Judea i chrześcijań-
stwo [ile ta charakterystyka poezji Mandelsztama zawdzięcza lekturze przez Brodskiego 
Quidama, niestety nie sposób ustalić – A.v.N.]. Te kamienie węgielne naszej cywilizacji są 
traktowane w poezji Mandelsztama mniej więcej tak, jak potraktował je sam czas: jako jed-
ność – i w ich jedności [Norwid powiedziałby „całość” – A.v.N.

12
]. Przypisywanie Man-

delsztamowi, że jest wyznawcą jednej z tych ideologii (zwłaszcza tej ostatniej), równa się nie 
tylko pomniejszaniu go, lecz zniekształca jego historyczną perspektywę, czy raczej histo-
ryczny krajobraz. Tematycznie poezja Mandelsztama powtarza rozwój naszej cywilizacji; 
płynie na północ, ale równolegle strumienie w tym nurcie zlewają się ze sobą od samego 
początku. (J. BRODSKI, Śpiew wahadła, Warszawa, 2014, s. 100, 101-102, esej Dziecko cywi-
lizacji). 

 
W pewnym sensie ta charakterystyka poezji Mandelsztama lepiej pasuje do 

samego Brodskiego (a także do Norwida) niż do Mandelsztama, który został tu 
przedstawiony jako nowoczesny „Quidam” cywilizacji. Czy zrozumienie Norwi-
da (myślę oczywiście o zdolności stwarzania szerszego kontekstu cywilizacyjne-
go, pozwalającego wytłumaczyć specyfikę jego poezji kultury; szczegółowe 
interpretacje mogą być mniej trafne) zakłada egzystencjalne doświadczenie emi-
granta z Europy Środkowo-wschodniej? 

3. 

Wydaje mi się, że to właśnie przywołanie przez Petera Gehrischa niezbyt for-
tunnych kontekstów historycznoliterackich oraz idąca z tym w parze niewłaściwa 
koncepcja Norwidowskiego słowa poetyckiego leżą u podstaw większości błę-
dów i nieporozumień w jego przekładzie. Gehrisch zdaje sobie sprawę, że orygi-
nalność poematu na tle epoki wynika z jego wielowarstwowości, przy czym te 
warstwy nie łączą się w gładką powierzchnię umożliwiającą łatwą lekturę. Wła-
śnie ten brak okrągłości (skojarzonej przez Norwida z pojęciem „Serio-fałszywe” 

                                                           
12

 W przedmowie do tomu Gehrischa Jadwiga Puzynina podkreśla bardzo mocno znacze-
nie idei całości dla poezji Norwida. Czyni to w sposób trochę przypominający wywody Brod-
skiego o jedności poetyckiego światopoglądu Mandelstama: „Das Ganze, das was der Autor 
den Lesern zu suchen aufgibt in diesem und in all seinen Werken: in der Geschichte, im Wort, 
im Erleben des Alltags [...]. So verstanden, kann das Ganze – nach Meinung des Dichters – 
immer auch der Anfang ‘einer neuen Schöpfung‘, eines neuen Wertebegriffs sein“ [Nor-
wid/Gehrisch, s. 7]. Kiedy porównujemy przedmowę Puzyniny z posłowiem Gehrischa, odno-
simy czasami wrażenie, że piszą o różnych poetach.  
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(PWsz III, 598-599), ze stopniową erozją sensu, który staje się bezbolesny, pod-
czas gdy „Wolność-słowa musi w PORÓD stękać” (PWsz III, 600) stanowi – 
zdaniem Gehrischa – dominantę tekstu. Próbuje więc w swoim przekładzie od-
tworzyć właśnie tę cechę. Rzecz jednak w tym, że przekład staje się przez to 
jeszcze bardziej nieprzenikniony niż oryginał. Istotny w przypadku Rzeczy  
o wolności słowa jest jednak również wybór konwencji gatunkowej, tzn. formy 
traktatu – nawet wziąwszy pod uwagę to, że została ona wzbogacona o pierwia-
stek „Orfejski” (PWsz III, 566) (starożytni śpiewacy nie byli przecież wrogami 
rozumu; wręcz przeciwnie, rządzący ich poezją „rozum mityczny” przygotował 
dopiero grunt dla poźniejszej filozofii helleńskiej). Gehrisch uważa (albo może 
raczej zakłada – może podświadomie), że zakłócająca komunikatywność tekstu 
nieokrągłość (urywkowość, eliptyczność – zjawisko, które Michał Głowiński 
połączył z koncepcją „formy poruszonej”) języka poetyckiego (właśnie ten pier-
wiastek „dezautomatyzuje” zarówno nieproblematyczną dyskursywność oświe-
ceniowej poezji traktatowej, jak i orfeiczność romantycznych poematów histo-
riozoficznych) staje się wartością samą w sobie. Niektórych fragmentów Rzeczy 
o wolności słowa nie można – przynajmniej tak się wydaje na pierwszy rzut oka 
– przełożyć na zwykłą „prozę” dyskursywną. Skutkiem takiego nastawienia tłu-
macza jest pewne lenistwo interpretacyjne. Widocznie uważa czasami, że dany 
fragment nie ma „intelektualnego” sensu, dającego się wyłuskać z „mozaiki” 
„różnobarwnych głazów” (PWsz III, 598), lecz jest tylko wielowarstwowym, 
udziwnionym spiętrzeniem rozmaitych obrazów za pośrednictwem zabiegów 
poetyckich, które się usamodzielniły. Stara się więc skonstruować podobnie wie-
lowarstwowy (ale w zasadzie niedyskursywny) równoważnik takiego fragmentu 
(trzeba przyznać, że tłumacz pod tym względem nigdy nie jest „wulgaryzato-
rem”; z jego punktu widzenia Rzecz o wolności słowa została napisana przez 
„autora”, który szedł „w  c i e m n oś ć , by wydarł jej światło”. (PWsz III, 594), 
tyle że nie zawsze mu to się udało). 

Może dlatego tłumacz dosyć często nie rozpoznaje typowych dla Norwidow-
skiej poetyki traktatowej szyków przestawnych (dobrze zresztą znanych z pol-
skiej poezji barokowej, a także oświeceniowej), lecz uważa, że Norwid często 
świadomie stosował zabieg katachrezy, zniekształcając (po to, by stworzyć jedy-
ne w swoim rodzaju artefakty słowne) zwykły język dyskursywny aż do niezro-
zumiałości. Są to jednak pozory. Niewątpliwie ostre zderzenia różnych warstw  
i stylów w poezji Norwida, a szczególnie w Rzeczy o wolności słowa, pozostają 
najczęściej podporządkowane dyskursywności w sensie logiki przyczynowo- 
-skutkowej. Owe zabiegi retoryczne uwydatniają więc pewne przesłanie intelek-
tualne, w którym teologia i historiozofia wzajemnie się uzupełniają (symboliści 
programowo nie uprawiali „historiozofii”, a ich teologia ograniczyła się do pró-
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by określenia statusa słowa wyłącznie poetyckiego). Komplikacje językowe, tzn. 
zawiła, czasami skrajnie retoryczna składnia (drugim medalem tego samego zja-
wiska jest Norwidowski lakonizm, albo inaczej: eliptyczność), i archaiczna lek-
syka tej poezji, stawiają sobie zaś podwójny cel. Chodzi nie tylko o dezautoma-
tyzację modelu lektury wynikającego z konwencji gatunkowych poematu dydak-
tycznego, lecz także o to, by poprzez napiętrzanie przeszkód semantycznych 
zmaksymalizować wartość informacyjną wypowiedzi. Odbiorca, stojąc w obli-
czu pozornego chaosu języka, obcuje bowiem z samą „wolnością słowa”, która 
„musi w PORÓD stękać” (PWsz III, 600). Zachodzi ścisły związek między „per-
formatywnym” (jak powiedzielibyśmy obecnie) charakterem Norwidowskiej 
poezji a jej „poruszoną” formą, tyle że owa relacja nie została skonstruowana  
w opozycji do czynnika dyskursywnego. Norwidowska historiozofia karmi się 
przy tym często „nieczystymi” (bo zakorzenionymi w sferze „zjawiskowej” em-
pirii) treściami współczesnej Norwidowi nauki, czyli – w przypadku Rzeczy  
o wolności słowa” – mitologią i językoznawstwem porównawczym. 

W odróżnieniu od sytuacji w poezji Nervala lub Mallarmégo (ale podobnie, 
jak u Brodskiego, T.S. Eliota i Miłosza) owe treści naukowe nie zostały przez 
Norwida przetopione na poezję „czystą”. Podporządkowują się bowiem poetyce 
traktatowej jako jeszcze jeden aspekt nieobjętej rzeczywistości rozstrzygającej  
o egzystencji człowieka „tu i teraz”. Podobnie ma się sprawa z tematyką teolo-
giczną, filozoficzną i ogólno-społeczną. Pod tym względem Rzecz o wolności 
słowa jest więc typowym przykładem poezji świadomie „nieczystej”, podobnie 
jak np. Miłoszowski Traktat poetycki. Problem polega jednak na tym, że dzięki 
Norwidowskiej alchemii semantycznej owe nieczyste treści ulegają poetyckiemu 
uniezwykleniu, nabierając nieomal materialnej gęstości, a czytelnik przyzwycza-
jony do linii symbolistycznej modernizmu (Gehrisch jest jego dosyć typowym 
reprezentantem) może przeoczyć – albo zlekceważyć – pozaliterackie konotacje 
takich elementów, traktując zderzenie warstw stylistycznych, obecność neologi-
zmów lub archaizmów (archaiczne użycia potocznych wyrazów) i zawiłą skład-
nię jako zabiegi czysto lingwistyczne, autoreferencjalne. Jeżeli wtedy jakiś dłuż-
szy okres retoryczny nie zdradza przy pierwszym czytaniu wszystkich swoich 
tajemnic, albo wydaje się wręcz gramatycznie lub logicznie niespójny, to tłu-
macz może ulec wspomnianej już pokusie, by potraktować tę – jak mu się wyda-
je – katachrezę jako poetycką materializację nieprzejrzystości bycia i po drodze 
zgubić wiele istotnych sensów intelektualnych. 
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4. 

W następnej części tego tekstu chciałbym się dokładniej przyjrzeć kilku 
fragmentom przekładu Rzeczy o wolności słowa, dokonanego przez Petera Geh-
rischa, w których występują wyżej omówione nieporozumienia i błędy transla-
torskie. Skupię się na fragmentach, które wiążą się z podstawowymi dla Nor-
widowskiej poetyki i światopoglądu kategoriami, takimi jak „słowo”, „duch”, 
„litera”, „całość”, „ogół”, „ruina”, „ofiara”, „parlament”. Interesuje mnie przede 
wszystkim, czy przekład Gehrischa pozwala odbiorcy zrekonstruować dyskur-
sywny sens wypowiedzi. Względy natury artystycznej traktuję jako drugorzędne. 
To nie one bowiem są najważniejszym kryterium oceny w przypadku przekładu 
poematu zakorzenionego w tradycji traktatowej. Uważam więc, że tylko tzw. 
„reporterski” przekład może oddać sprawiedliwość głównym sensom Rzeczy  
o wolności słowa.  

Niniejsza część tekstu nie powstałaby bez istotnej pomocy współautorki arty-
kułu, Anny Wołkowicz, która dokonała „filologicznych” przekładów najważniej-
szych analizowanych tu fragmentów tłumaczenia Rzeczy o wolności słowa pióra 
Petera Gehrischa. Zestawienie przekładu o ambicjach literackich z tłumaczeniem 
„filologicznym” pomaga uwyraźnić specyficzne problemy translatorskie, z któ-
rymi każdy tłumacz Norwida musi się uporać. Anna Wołkowicz zwróciła mi 
również uwagę na wiele niuansów językowych oryginału, które zagraniczny 
polonista i nie-native speaker języka polskiego (mimo że korzystał z specjali-
stycznych i historycznych słowników) inaczej może przeoczyłby.  
 

1. 
Jakiż? jest bowiem słowa c e l  i arcydzieło, 
Jeśli nie to? – by  L u d z k oś ć  w s z e l a ką  p r z y j ę ł o, 
A  d o t r z y m a ł o  B o s k oś ć  i świeciło astrem, 
Złagodzonym wytwornej lampy alabastrem.  

(PWsz III, 590) 
 
Arcydzieło ma zatem podwójną naturę, podobnie jak sam Chrystus: pośredni-

czy między człowiekiem a Bogiem, jest więc reprezentacją Logosu. Zobaczmy, 
jak Gehrisch przełożył te linijki: 

 
Welches? ist Ziel für das Wort und das Werk eines Meisters, 
Wenn nicht darin, daß die gesammte Menschheit es übernahm, 
Und die Göttlichkeit aufrecht erhielt und erglänzte wie Sterne, 
Beruhigt [?] durch albasternen Glanz einer Lampe.  
(Gehrisch /Norwid, s. 129, podkr., A.v.N.) 
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Na samym początku natrafiamy tu już na problem. We współczesnej niem-
czyźnie „Menschheit” znaczy przede wszystkim „ludzkość” w sensie wszystkich 
ludzi, a nie „człowieczeństwo”, tzn. „Menschlichkeit” (w Słowniku wileńskim13, 
s. 600, pod hasłem „Ludzkość” podaje się na pierwszym miejscu znaczenie „na-
tura ludzka, człowieczeństwo”, a dopiero na drugim „rodzaj ludzki”). Trzeba 
wprawdzie przyznać, że w bardziej archaicznej niemczyźnie „Menschheit” może 
mieć znaczenie „człowieczeństwa”. W słowniku Grimma jest ono podane na 
pierwszym miejscu: „art, eigenschaft, wesen eines menschen: humanitas”14, np. 
„Wurde die Menschheit jemals so entmenscht” [Klopstock]). Możliwe więc, że 
Gehrisch wykorzystał tu świadomie dawną wieloznaczność tego słowa, podobnie 
jak Norwid na początku Rzeczy o wolności słowa: „Co? znaczyłaby Ludzkość, 
gdyby kto ją zmierzył, [...] Tak L u d z k oś ć, bez B o s k oś c i, sama siebie zdra-
dza [...]” (PWsz III, 563-564) („Die Menschheit, was stellte sie dar, würde sie 
jemand danach bewerten. […] So wäre die Menschheit, gott-los, womit sie selbst 
sich verrät“ (Norwid/Gehrisch, s. 79). Uważamy jednak, że w „reporterskim” 
przekładzie (i tylko taki przekład może oddać najważniejsze sensy poematu) 
trzeba uniknąć tego rodzaju dwuznaczności. 

Zarzut ten wiąże się przede wszystkim z mniej udanym wyborem strategii 
translatorskiej. Bieda jednak w tym, że w tych kilku linijkach jest sporo praw-
dziwych błędów. Wydaje nam się, że wynikają one z niewystarczającej znajo-
mości nie tylko specyficznie Norwidowskiego idiomu, lecz także języka polskie-
go rozumianego jako historycznie rozwijający się organizm. Podajmy najpierw 
„reporterski” przekład tego fragmentu: 

 
Denn welches? ist das Ziel und die Meisterleistung des Wortes, wenn nicht dieses?: dass es 
jegliche Menschlichkeit in sich aufnimmt und (aber) die Göttlichkeit bewahrt; und so als ein 
Stern (Aster) leuchtet, (dessen Leuchtkraft) durch den Alabaster einer kunstvoll gearbeiteten 
Lampe gemildert (wird). [przeł. A. Wołkowicz] 

 
Gehrisch nie zrozumiał (albo może uważał za nieistotne), że „słowa” (dopeł-

niacz) wiąże się nie tylko z „celem”, lecz także z „arcydziełem”. Przełóżmy jego 
wersję tej linijki z powrotem na polski: „Jaki? jest cel słowa i arcydzieła” albo 
„Jaki? jest cel słowa i arcydzieło”. Oba warianty nie uwzględniają współzależno-
ści „celu” i „arcydzieła” dzięki ich wspólnemu pochodzeniu od „słowa”. „Au-
frecht erhalten” (podtrzymywać) jest mniej dokładne (czy „słowa cel i arcydzie-
ło” może „podtrzymywać” boskość?) niż „bewahren” (por. Słownik wileński,  
s. 246, znaczenie 3. „zachować w sobie do czasu”). Niewiadomo, dlaczego 

                                                           
13

 Słownik Wileński (1864) jest dostępny w sieci: http://eswil.ijp-pan.krakow.pl/index.php 
14

 Zob. http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/genFOplus.tcl?sigle=DWB&lemid=GM04162 
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„gwiazda” („aster”, liczba pojedyncza) występuje u Gehrischa w liczbie mnogiej. 
W końcu trudno sobie wyobrazić, dlaczego światło tej gwiazdy „uspokaja się 
przez alabastrowy blask lampy” (w przekładzie Gerischa owa lampa przestała 
być „wytworna” albo „kunsztowna” jak przystoi „arcydziełu”). Chodzi bowiem 
o to, że moment wcielenia słowa modyfikuje jego energia, która „prześwieca” 
przez formę.  

Przyjrzyjmy się dalszemu ciągowi tego fragmentu: 
 

Ten tylko ma swe serce, który go używa, 
Ile ono jest sercem i tak się odzywa; 
Ten podobnie z energią całą może działać, 
Kto razem zdolny mieć ją i razem nią pałać. 
Nieszczerość stąd pozorna?...prawda! – lecz szczerota, 
Choć jest powietrzem cnoty, nie jest żadna cnota, 
Ona jedyną  c h w i l ą - c n o t y - t r y u m f a l ną, 
Gdy wykrzykuje: P a t r z c i e !  J a m  d z i e l ną  i  w a l ną !”  

(PWsz III, 590, podkr. moje, A.v.N.) 
 
Gehrisch przełożył te linijki następująco: 

 

Ein solcher hat denn sein Herz, der es verwendet, 
Um wieviel Herz ist vorhanden, so macht‘s sich bemerkbar; 
Ähnlich der alles umfassenden Energie, kann wirken, 
Wer dazu fähig ist, sich zu erschaffen und gemeinsam mit ihr zu brennen. 
Daher die scheinbare Unehrlichkeit?... Wahrlich! Doch Scheinheiligkeit, 
Obwohl der Atem der Tugend, sie ist keine Tugend, 
Sie ist nur der Tugend triumphaler Moment, 
Wenn sie hinaus schreitet: „Schau, ich bin tapfer wie auch erwählt!“  

(Norwid/Gehrisch, s. 131) 
 
Proponujemy następujący „filologiczny” przekład tych linijek: 
 

Nur der besitzt sein Herz, der es gebraucht, sofern es [wirklich] Herz ist und sich entspre-
chend äußert; in ähnlicher Weise kann [nur] der mit voller Energie wirken, der imstande ist, 
Energie zu haben und gleichzeitig davon zu entbrennen.  
Dass das zur scheinbaren Unehrlichkeit führe? ...schon wahr! – aber Ehrlichkeit, obwohl sie 
der Tugend als Luft dient, ist doch selbst keine Tugend; sie ist ein einzelner Triumph-
Augenblick der Tugend, wenn sie ausruft: „Seht her! wie bin ich doch tapfer und vor-
trefflich!“  [przeł. A. Wołkowicz] 

 
Znów można znaleźć w przekładzie Gehrischa sporo nieporozumień (np. „ile” 

interpretuje on w znaczeniu pewnej „ilości” zamiast „jako [że]”; „cała” [energia] 
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nie znaczy „wszechobejmująca” [„alles umfassend”, lecz raczej „zupełna”,  
„w całej objętości” (Słownik wileński, s. 136), „mieć ją” [energię] nie oznacza 
bynajmniej, że człowiek powinien „sam się stwarzać” [„sich zu erschaffen” ), ale 
chodzi tu znów o pewną odmianę wcielenia, dzięki któremu natura człowieka 
ulega przeobrażeniu. W następnej linijce przekład Gehrischa nawet zupełnie 
odwraca sens. „Szczerota” nie znaczy „Scheinheiligkeit” („obłuda”), lecz „pro-
stota duchu [sic!], otwartość, prosto-duszność; naiwność. W dziecinnej szczero-
cie swojej nie znał Jagiełło cienia obłudy, nie umiał ukryć niczego. Bo to w cno-
cie i szczerocie, W wiejskim domku uchowane.” (Słownik wileński, s. 1623-1624) 
(trudno wytłumaczyć ten błąd, biorąc pod uwagę, że Gehrisch przetłumaczył 
„nieszczerość pozorna” poprawnie jako „scheinbare Unehrlichkeit”). „Powie-
trze” to tu po prostu „Luft”, a nie „Atem” („oddech”). Kolejnym poważnym błę-
dem jest przetłumacznie słowa „walna” jako „erwählt” („wybrana”) zamiast 
„vortrefflich“ („wyborna”, por. Słownik wileński: „walny” [1. powszechny, ogól-
ny, główny, generalny] 2. wyborny w swoim rodzaju, tęgi, łebski, wyśmienity, 
przedni; Walny był z niego gospodarz. Walny chłopiec”. (s. 1806).  

Przejdźmy teraz do następnego fragmentu. Jest on w oryginale – trzeba to 
przyznać – dosyć zawiły. Bez rozszyfrowania podstawowego znaczenia tych 
linijek nie sposób jednak zrozumieć sakralnej struktury Rzeczy o wolności słowa, 
polegającej na wszechobecności koncepcji wcielenia na rozmaitych poziomach 
bycia. Tematyka „parlamentarna” zostaje tu bowiem umieszczona w sakralnej 
strukturze Trójcy Świętej: 

 
2. 

Ten się nareszcie różnić potrafi ofiarnie, 
Kto i  s y m b o l e m  zdoła być parlamentarnie, 
Tym szczerszy! że w całości zdanie wypowiada, 
Nawet gdy nic nie mówi – powstawa? lub siada? 
Będąc nie tylko  o j c e m  swych słów, lecz i  s y n e m, 
I  d u c h e m, i dopiero uroczystym  c z y n e m!...  

(PWsz III, 590) 
 
Przyjrzyjmy się znów najpierw przekładowi Gehrischa: 
 

So kann jeder letztlich, opfernd, Unterschied zeigen, 
Der durchs Symbol auch imstand ist, parlamentarisch zu sein, 
Dies um so wahrer, als er im ganzen ausspricht den Satz, 
Auch wenn er nichts sagt – steht auf er? – setzt er sich hin? 
Nicht nur als Vater der eigenen Worte, doch auch als Sohn 
Und als Geist – und dann erst mit der erhabenen Tat!...  

(Norwid /Gehrisch, s. 131) 
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Podajemy „reporterski” przekład tego fragmentu: 
 

Der kann schließlich aufopfernd streiten [sich aufopfernd unterscheiden], der es auch verste-
ht, parlamentarisch ein Symbol zu sein; um so ehrlicher! als er auch dann einen Satz in Gänze 
ausspricht, wenn er nichts sagt – [sondern] sich erhebt? – oder niedersetzt? Wobei er nicht 
nur der Vater seiner Worte ist, sondern auch deren Sohn und Geist, und somit erst recht eine 
feierliche Tat!... [przeł. A.Wołkowicz] 

 
Pojawia się tu znów wiele problemów. Można się zastanowić, czy ze względu 

na „parlamentarny” kontekst tego fragmentu (przy czym polityka okazuje się 
zakorzeniona w sacrum) rozwiązanie Gehrischa „Unterschied zeigen” („poka-
zywać różnicę”) budzi właściwe skojarzenia (Słownik wileński daje następujące 
znaczenia: „różnić się: 1. być różnym, odmiennym [...] 2. Być odmiennego zda-
nia. Różnimy się co do tego. 3. Nie zgadzać się z kimś, kłócić się: Różnią się  
i godzą ustawicznie]. Uważamy, że „streiten” [znaczenie 3] lepiej oddaje sens. 
„Ofiarnie” nie znaczy tu, że ktoś składa komuś coś w ofierze („opfernd”), lecz że 
ci, którzy „różnią się” parlamentarnie, w pewnym sensie sami składają się  
w ofierze („aufopfernd”). Całkowitym nieporozumieniem jest sugestia Gehri-
scha, że ktoś „potrafi przez s y m b o l  być parlamentarnie” („Der durchs Symbol 
auch imstand ist, parlamentarisch zu sein”). Symbol nie jest tu środkiem, którym 
człowiek się posługuje, lecz sam człowiek staje się symbolem (mamy tu więc 
znów do czynienia z odmianą wcielenia, z czymś, co obecnie określiliby śmy 
jako „performatywność”). Człowiek-symbol urzeczywistnia bowiem poprzez 
swoją egzystencję sakralną strukturę Trójcy Świętej. Jakiś błąd w przekładzie 
danego fragmentu pociąga często za sobą kolejne nieudane decyzje translator-
skie. Tak dzieje się i tu. W następnych linijkach Norwid uwydatnia trynitarną 
podstawę słowa parlamentarnego w człowieku działającym parlamentarnie. Wła-
śnie dlatego ów człowiek sam jest swoistym czynem („Będąc nie tylko [...], lecz 
[...] i dopiero uroczystym c z y n e m!”). Rozwiązanie Gehrischa sugeruje jednak, 
że dopiero po realizacji słowa parlamentarnego człowiek przystępuje do „wznio-
słego czynu”, jakby można oddzielić te momenty od siebie („und dann erst mit 
der erhabenen Tat”). Główny problem to tu znaczenie spójnika „dopiero” (por. 
Słownik wileński: „dopiero: 6. ... zam. aż, wówczas, aż wtedy. Dopiero miecza 
szukać, gdy się już czas potykać. Dopiero wierzymy, kiedy cierpiemy.”). Pedant 
zwróciłby jeszcze uwagę, że „uroczysty” (por. Słownik wileński, s. 1780:  
„2. Święte, niezłomny. Słowo uroczyste. Przysięga uroczysta”.) to niezupełnie to 
samo co „wzniosły” („erhaben”). 

Brak determinacji tłumacza w mozolnym rozszyfrowywaniu zawiłej – ale 
skądinąd narzuconej przez zasady budowy okresu retorycznego – składni Norwi-



PRZEGLĄDY   ____________________________________________________      

 

 

266

da zgubił go również w następującym fragmencie z tej samej jedenastej pieśni 
poematu: 

 
3. 

Wszelako bez słusznego  l i t e r y  uznania 
Ciągu nie ma i toku, lecz – fazy i drgania. 
Fazy, przez same następstw wywołane starcie 
Chemiczne, nie zaś z ducha czerpane otwarcie; 
Próżne myśli i woli... odbrzmiewania czasów, [w wydaniu Gehrischa brak 
tu trzech kropek] 
Które ledwo być winny kreskami nawiasów! [w wydaniu Gehrischa jest 
kropka zamiast wykrzyknika] 
Namiętne dziś, dopokąd odpór jest ich siłą, [w wydaniu Gehrischa brak 
przecinka] 
Jutro puste, pojutrze – ani wiesz, co było. 
T c h ną ć  możesz bez litery i bez jej uznania, 
Ale dać nic nie zdołasz: ona rękę skłania. 
[...]  

(PWsz III, 605; Norwid/Gehrisch, s. 158) 
 
Zestawmy ten fragment z przekładem Gehrischa: 
 

Indessen, ohne berechtigte Achtung der Letter gibt es 
Nicht Folge, noch Fortschritt, doch Phasen und Stocken. 
Phasen, entstanden aus chemischer Reibung, 
Doch keine Geschöpfe aus freiem Geist, 
Der leeren Gedanken und dem Willen zum Wiedererklingen der Zeiten, 
Durch Klammer-Zeichen kaum zu beschreiben. 
Heute ist wichtig, solange der Widerstand noch seine Kraft ist, 
Der Morgen ist leer, der folgende Tag, du weißt nicht, was war. 
 
Ohne Buchstaben Atem zu schöpfen, gelingt dir, und ohne ihn anzuerkennen, 
Aber mit Geben ist nichts fertig zu bringen: die Hand lädt er ein.  

(Norwid/Gehrisch, s. 159) 
 
I w tym fragmencie roi się od ryzykownych przesunięć sensu i zwykłych nie-

porozumień. Zacznijmy od podstawej sprawy. Gehrisch nie zdaje sobie sprawy, 
że „Próżne” nie znaczy tu „nic w sobie zawierający, pusty” (Słownik wileński,  
s. 1211), ale „wolny, daleki od czego. Próżen troski, próżen trwogi...” (tamże,  
s. 1211). Oczywiście nie można tego fragmentu zrozumieć, kiedy podstawowe 
znaczenie słowa „Próżne” nie zostaje zidentyfikowane, ale Gehrisch widocznie 
uważał, że Norwid świadomie zaciemnił (zdekonstruował) warstwę składniową, 
stosując coś w rodzaju awangardowej katachrezy. Okazuje się więc, że myśli są 
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puste, podczas gdy właśnie chodzi o to, że „fazy” są pozbawione myśli itp. Skut-
ki tego nieporozumienia są jeszcze bardziej katastrofalne, ponieważ również 
słowa „namiętne” („namiętne dziś”) i „puste” („jutro puste”) odnoszą się do tych 
„faz”. Okazuje się zatem, że u Gehrischa to nie „fazy” są „namiętne dziś” i „Ju-
tro puste”, lecz „dziś” jest „ważne” [!] („wichtig”) i „jutro [jest] puste”. Cały ten 
fragment jest całkowicie pozbawiony sensu bez rozpoznania struktury grama-
tycznej zdania i trudno zrozumieć, dlaczego tłumacz nie poprosił jakiegoś nor-
widologa o fachową radę. Zamiast tego postanowił przetłumaczyć ten fragment 
równie niezrozumiale, jak mu się on wydawał – wskutek niedostatecznej znajo-
mości dziewiętnastowiecznej polszczyzny – w oryginale, traktując to jako chwyt 
artystyczny. 

Można by przełożyć ten fragment na język niemiecki w następujący sposób: 
 

Doch ohne gehörige Wertschätzung des Buchstaben gibt es keine Kontinuität und Verlauf, 
sondern – Phasen und Schwingungen. Phasen, hervorgerufen allein durch chemischen Reak-
tion (Zusammenprall) dessen, was da aufeinander folgt, nicht offen [direkt? frei?] aus dem 
Geist geschöpft; [das Folgende bezieht sich auf die „Phasen”] bar des Gedankens und Wil-
lens… Widerklänge von Zeiten, kaum wert, Klammerstriche zu sein! Heute leidenschaftlich, 
solange der Widerstand ihre Kraft ist, morgen leer, übermorgen – weißt du nicht mehr, was 
sie waren. 
Ohne den Buchstaben und seine Wertschätzung kannst du zwar einhauchen, jedoch nicht 
geben: er ist es, der die Hand dazu geneigt macht. [przeł. A. Wołkowicz] 

  
Zastanówmy się jeszcze nad niektórymi innymi rozwiązaniami tłumacza, któ-

re wydają się przynajmniej dyskusyjne. „Ciągu” znaczy tu „Kontinuität”, a nie 
„następstwo” („Folge”). „Drgania” to „Schwingungen”, a nie „zahamowanie” 
(„Stocken”). „Starcie” to nie to samo co „tarcie” („Reibung”) jak widocznie my-
ślał tłumacz. Niewiadomo skąd Gehrisch wziął te „Geschöpfe aus freiem Geist” 
(„stworzenia z wolnego ducha”), ale na pewno nie z tekstu Norwida. Następne 
linijki przekładu są niestety po prostu niezrozumiałe (o tym już mówiłem). Rów-
nie fatalne jest nierozpoznanie przez Gehrischa znaczenia czasownika „tchnąć”. 
Z dwóch możliwości podanych w Słowniku wileńskim („Tchnąć 1. a. dyszeć, 
oddychać [...] 2: „udzielić tchnienie“, „wchuchnąć” [...] tchnąć w kogo, w co 
ducha [...]” [s. 1697]) wybiera pierwszą, co jest oczywistym nieporozumieniem.  

Wróćmy teraz do tematyki parlamentarnej: 
 

4. 
A kto by mi zaprzeczył doniosłości słowa, 
I że nie wstaje przezeń istność narodowa, 
Ni stworzyć to parlament, co historia, zdolny; 
Ten wszystko może umieć i znać – prócz że wolny! 
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Nie rodzimość to bowiem języka zrobiła 
W Ameryce parlament, ale Słowo-siła [w tekście Gehrischa „słowo-siła”,  
z małej litery] 
Tworząc świat cały nowy, jak niebieskie ciała, 
Za dni pierwszych, gdy Twórczość byty wymawiała. [w tekście Gehrischa 
„twórczość” z małej litery] 
Nie język prze-najczystszy genezą korzeni [u Gehrischa „przejnajświęt-
sza”, bez dywizu] 
Waszyngtonowi orła dał i garść promieni, 
Lecz Ten, co ze wszech-figur i ze wszech-przymiotów [u Gehrischa brak 
łączników] 
Ze wszystkich łkań

15
, ze wszystkich uciszeń i grzmotów  

Czyni ogromną aurę wolności sumienia: 
W y s o k oś ć  s f e r y - s ł o w a,  n i e  w a r t oś ć  k o r z e n i a!* [przypis 
Gehrisch niestety pominął] 
 
*U nas tylko ciągle korzonki płukają, a do wysokości słowa zbiorowego 
nie dochodzą, i takowa jest umarłych zwłok umywaniem. 

(Norwid/Gehrisch, s. 154-156; PWsz III,  
s. 603-604) 

 
Porównajmy te dwa długie okresy retoryczne skupiające się na relacji między 

zachodnią tradycją polityczną (parlamentarną) a sakralną strukturą słowa z prze-
kładem Gehrischa: 

 
Und wer wollte mir leugnen das Erhabne des Wortes, 
Durch welches das Wesen des Volkes entsteht, 
Zur Schaffung des Parlaments, zu dem die Geschichte verhilft; 
Ein solcher kann und weiß alles, außer dem – er ist frei! 
Im Parlament der Amerikanischen Staaten hat nicht das Heimatgebundne 
Sprache gebildet, aber die Wort-kraft 
Schuf eine ganz neue Welt wie einen himmlischen Körper 
In jenen Tagen, den ersten, als sich die Schöpfung zur Sprache bewegte. 
Nicht die reinste Sprache als Wurzel der Entstehungsgeschichte 
Gab Washington den Adler und eine Handvoll von Strahlen, 
Sondern Jener, der aus allen Figuren und Eigenschaften, 
Von allen Seufzern, aller Ruhe und den Gewittern 
Die gewaltige Aura der Gewissens-Freiheit bildet: 
Die Höhe der Sprache, und nicht – die Werte der Wurzel!  

(Norwid/Gehrisch, s. 155-157) 
 

                                                           
15

 W wydaniu Gehrischa jest tu literówka: „tkań” zamiast „łkań”, ale nie ma to znaczenia 
dla jego przekładu. 
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Spróbujmy najpierw przetłumaczyć przekład Gehrischa z powrotem na polski: 
 

„Kto mi zaprzeczy wzniosłości Słowa, dzięki której powstaje istota
16

 narodu, w celu stworze-
nia parlementu – historia pomaga w tym; Taki człowiek potrafi i wie wszystko, z wyjątkiem 
że jest wolny! W parlamencie Stanów Zjednoczonych nie to, co rodzime, stworzyło język, 
lecz siła-słowa stworzyła zupełnie nowy świat jak ciało niebieskie w te pierwsze dni, kiedy 
Stworzenie poruszało się [?] ku językowi. Nie najczystszy język jako korzeń dziejów po-
wstawania [narodu?] dał Washingtonowi orła i garść promieni, lecz Ten, co ze wszystkich 
figur i przymiotów, ze wszystkich westchnień, całego spokoju i burzy uformował olbrzymią 
aurę wolności sumienia: wysokość języka, a nie wartość korzenia!” 

 
Zestawmy przekład Gehrischa z filologicznym tłumaczeniem: 
 

Wer mir aber die Tragfähigkeit [Bedeutsamkeit] des Wortes leugnen würde, und [wer 
leugnen würde] dass dadurch [durch das Wort] das nationale Sein ersteht, und [wer leugnen 
würde] dass das Parlament das zu erschaffen vermag, was die Geschichte erschafft, der mag 
alles können und wissen, bis auf eines – dass er frei ist! Denn es war nicht die 
Bodenständigkeit der Sprache, die in Amerika das Parlament gemacht hat, sondern die 
WORT- Kraft: [und zwar] indem sie eine ganze neue Welt erschuf, wie die Himmelskörper in 
den ersten Tagen [geschaffen wurden], als die SCHAFFENs-Kraft das Sein der Geschöpfe 
aussprach. Nicht die durch die Genese ihrer Wurzeln aller-reinste Sprache gab Washington 
den Adler und das Bündel Strahlen, sondern die [Sprache], die aus allen Figuren und 
Eigenschaften, aus allen Schluchzern, aus allem Stillewerden und allen Donnern eine riesige 
Aura der Gewissensfreiheit erzeugt: die Höhe der Wort-Sphäre, nicht – den Wert der Wurzel!* 
 

*Bei uns hören sie nicht auf, bloß Wurzelchen zu spülen, und zur Höhe des gemeinsamen 
[kollektiven] Wortes kommen sie nicht – welche Reinlichkeit dem Waschen von Toten-
Leichen gleicht. [przeł. A. Wołkowicz] 

 
Można tu zakwestionować przynajmniej trzy decyzje translatorskie Gehri-

scha, wynikające z niezrozumienia tekstu oryginału (chodzi tu więc o tzw. „zwy-
kłe” błędy, a nie o różnice interpretacyjne). Po pierwsze: w oryginale Norwid 
twierdzi, że – parafrazuję – „ten się myli, który twierdzi [...], że parlament nie 
potrafi stworzyć to, co dzieje stwarzają”, przy czym zarówno parlament, jak  
i istota narodowa (podobnie jak historia) pochodzą od słowa-Logosu. W swoim 
przekładzie Gehrisch, padając ofiarą zawiłej składni tego fragmentu17, sugeruje 

                                                           
16

 Normalnie nie traktujemy istoty w sensie filozoficznym jako czegoś [po]wstającego; 
może lepiej przetłumaczyć istność jako „byt” (zob. hasło „istność” w Słowniku wileńskim,  
s. 54), chociaż znaczenie „istota” nie jest tu wykluczone. 

17
 Przyznaję tu lojalnie, że początkowo również sam źle zrozumiałem pierwsze cztery  

linijki z tym podwójnym zaprzeczeniem. W takich wypadkach nie można się obejść bez  
pomocy native speakera o kompetencjach filologicznych [A.v.N.]. 
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jednak, że w tym fragmencie chodzi jedynie o historyczny rodowód parlamentu, 
a nie o twórczą siłę ustroju parlamentarnego. Po drugie: u Norwida amerykański 
parlamentaryzm nie jest związany z jakimś konkretnym językiem etnicznym albo 
lokalnym („rodzimość”), lecz stanowi wcielenie energii słowa pierwotnego (lo-
gosu) udzielającego się w dziejach ludzkości. W swoim przekładzie Gehrisch 
sugeruje, że amerykański parlament jest zaledwie miejscem, w którym dzieje się 
jakiś etap procesu realizacji Słowa (fałszywy rodowód języka zaczyna się nie od 
prawdziwego źródła, lecz od „rodzimości”), a nie jego wynikiem (tłumacz może 
nie zrozumiał, że wyraz „języka” jest uzależniony od rzeczownika „rodzimość”). 
Tego typu błędy wiążą się z dosyć skrajnym sposobem, w jaki Norwid wykorzy-
stuje właściwości gramatyczne języka polskiego, pozwalające dzięki szeroko 
rozwiniętemu systemowi fleksyjnemu budować zawiłe struktury składniowe bez 
utraty komunikatywności (pod tym względem poeta niewiele ustępował twór-
czym regułom retorycznym poetyki barokowej). Zwróciłem wcześniej już uwa-
gę, że owe skomplikowane struktury składniowe nie są jakąś „awangardową” 
ozdobą, lecz obrazują „performatywnie” proces rodzenia się Słowa na różnych 
poziomach bycia („Wolność-słowa musi w PORÓD stękać” (PWsz III, 600). 

Przejdźmy teraz do trzeciego potknięcia. Wynika ono z niewłaściwej – albo 
może raczej niepełnej – rekonstrukcji kontekstu „ideologicznego”, w którym 
powstała Rzecz o wolności słowa. Rozważania Norwida o korzeniach wiążą się 
bowiem z jego ówczesnymi zainteresowaniami jezykoznawczymi (por. niektóre 
jego Notatki etno-filologiczne), czyli konkretnie z „korzeniami” (po francusku 
„racines”; za czasów Norwida – por. w Słowniku wileńskim – używano przede 
wszystkim terminu „pierwiastek”, ale w trochę innym, bo niehistorycznym zna-
czeniu18) słów, pozwalającymi zrekonstruować prajęzyki (albo może nawet jeden 
prajęzyk19 – wiadomo, że Norwid czytał zbiór wykładów słynnego dziewiętna-
stwiecznego językoznawcy Maxa Müllera, który poświęcił wiele uwagi „korze-
niom” [„racines”], z których składają się słowa20). Poeta nie uważał jednak, by 
                                                           

18
 „4a) zasadnicze jądro; dźwięki wyrazu, stanowiące jego cechy i cechę wszystkich  

pochodników jego” (Słownik wileński, s. 999). 
19

 Por. notatkę etnofilologiczną 104 (PWsz VII, 393). Notatka ta odnosi się do następują-
cego fragmentu dzieła Maxa Müllera La science du langage [Paris, 1867]: „Or, j’avoue que, 
quand j’ai vu soutenir mainte et mainte fois qu’il n’est plus possible de parler de l’unité primi-
tive du langage, depuis que la philologie comparée a prouvé l’existence de diverses familles de 
langue, j’ai senti que l’argument n’était pas concluant, qu’il allait, en tout cas, beaucoup plus 
loin. Le problème, envisagé sous son véritable aspect, se réduit à ceci: – «Si vous voulez affir-
mer que le langage a eu des commencements différents, il faut prouver qu’il est impossible que 
toutes les langues aient eu une origine commune.» (s. 419)”. 

20
 We wspomnianym dziele Maxa Müllera La science du langage (przekład z angielskie-

go) sprawa „korzeni” („racines”) języka odgrywa ważną rolę. Norwid wspomina o „korze-
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bezspornie ważne odkrycia językoznawstwa historycznego ostatecznie wyjaśniły 
proces rozwoju słowa i języka, o czym w kontekście poematu świadczy choćby 
jego żartobliwy przypis o „korzonkach”, niestety pominięty przez tłumacza). 
Gehrisch jednak w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że słowo „korzenie” można 
interpretować na tle lingwistycznym: „Nie najczystszy język jako korzeń dzie-
jów powstawania” („Nicht die reinste Sprache als Wurzel der Entstehungsge-
schichte”) zamiast „Nie język prze-najczystszy genezą korzeni [...]” („Nicht die 
durch die Genese ihrer Wurzeln aller-reinste Sprache“). W tym kontekście „Wu-
rzel” znaczy tylko „fundament” (znaczenie tu współgra z kontekstem lingwi-
stycznym), a w konsekwencji typowo Norwidowskie napięcie między chrześci-
jańskim prowidencjalizmem a nowoczesnym scjentyzmem (Norwid usiłował 
wypracować kontekst, w którym odkrycia dziewiętnastowiecznej nauki „pozy-
tywnej” nie były sprzeczne z Objawieniem) ulega zatarciu. Fakt, że Norwid mó-
wi najpierw o korzeniach w liczbie mnogiej („genezą korzeni”), wskazuje wła-
śnie na to językoznawcze znaczenie, które wprawdzie nie zostało odnotowane  

                                                          

niach” („racines”) w notatce z mitologii 85 (PWsz VII, 254). Odróżnia „racines monosylla-
biques”, „bisyllabiques” i „3-syllabiques”. Max Müller uważał jednak, że „racines“ są z zasady 
jednosylabowe (odróżniał wprawdzie trzy typy „racines”: „premières”, „secondaires”, „tertia-
ires”, w zależności od sposobu, w jaki spółgłoski łączą się z samogłoskami: „Une racine est 
nécessairement monosyllabique [Müller powołuje się tu na Wilhelma Humboldta]. On peut 
toujours prouver que les racines composées de plus d’une syllabe sont dérivées, et même dans 
les racines monosyllabiques il faut distinguer ce que nous appellerons les racines premières, 
secondaires et tertiaires” (M. Müller, s. 334). Jest jednak pewne uderzające podobieństwo 
między niemieckim językoznawcą a Norwidem. Zastanawia się on bowiem poważnie nad 
pytaniem, w jaki sposób owe „korzenie” (są one natury fonetycznej) stały się znakami „idei 
ogólnych”: „comment le son peut-il exprimer la pensée? Comment les racine sont-elles deve-
nues les signes des idées générales ? (M. Müller, s. 485). Odpowiedź brzmi, że owe korzenie 
są „typami fonetycznymi, stworzonymi przez siłę właściwą duchowi ludzkiemu” (tamże, 
s. 486). Należą więc równocześnie do przyrody i do sfery Ducha, a dopiero na tym drugim 
poziomie stają się znaczące. Niemiecki językoznawca powołuje się tu na Platona, zgadzając 
się z nim co do Boskiej proweniencji przyrody: „Ces racines ont été créées par la nature, com-
me dirait Platon; mais avec le même Platon nous nous hâtons d’ajouter que par la nature nous 
entendons la main de Dieu” (tamże, s. 486). Autor uważa jednak, że to osobiste wyznanie 
wiary nie ma większych konsekwencji dla językoznawstwa jako nauki (chciałoby się dodać: 
„ ścisłej”]. Posługując się metodami nauki, nie daje się skonstruować bezpośredniego przejścia 
od poziomu fonetycznego do poziomu języka [„langage”] i znaczących słów. Owe „korzenie” 
(„racines”) nie są bowiem jeszcze językiem [„langage”], choć trudno sobie wyobrazić język 
bez „korzeni” (tamże, s. 488). Takie ujęcie zagadki rodowodu języka na pewno Norwidowi się 
spodobało. Pozostaje tu bowiem miejsce dla czynników duchowych (np. „świętość słowa”) 
jako przyczyn sprawczych tego skoku jakościowego. Z punktu widzenia scjentyzmu wprowa-
dzenie czynników nadprzyrodzonych jest oczywiście nieuprawnione i Max Müller nigdy nie 
próbował integrować nauki z wiarą.  
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w Słowniku wileńskim, znajduje się tam zaś znaczenie „początek”, „grunt”, „fun-
dament” (Słownik wileński, s. 67, znaczenie 3). W przekładzie Gehrisch relacja 
między znaczeniem przenośnym a terminologią językoznawczą nie jest więc 
rozpoznawalna. 

Zwróćmy jeszcze w największym skrócie uwagę na kilka innych niedocią-
gnięć i błędów w tym fragmencie, które nie wiążą się ze składnią, lecz z niuan-
sami leksykalnymi. „Doniosłość” to tu bynajmniej nie to samo co „wzniosłość” 
(„das Erhabene”), lecz znaczy „moc doniesienia czegoś”, po niemiecku „Trag-
fähigkeit” (przenośnie i konkretnie; por. Słownik wileński pod hasłem „donoś-
ność”). „Ruhe” („spokój”) jest zbyt statycznym i stereotypowym tłumaczeniem 
bardziej procesualnego wyrazu „uciszeń” („Stillewerden”; Gehrisch zdaje sobie 
oczywiście sprawę z udziwniających jakości języka poetyckiego Norwida, ale  
w swoim przekładzie nie zawsze konsekwentnie realizuje ten postulat). Zwrot 
„jak Twórczość byty wymawiała” Gehrisch przełożył zupełnie niepotrzebnie 
niedosłownie: „als sich die Schöpfung zur Sprache bewegte”. Zanika tu dosyć 
tradycyjny pogląd, że byty są słowami wymówionymi (pośrednio lub bezpośred-
nio) przez Boga. Wreszcie niewiadomo, dlaczego tłumacz zrezygnował z do-
słownego tłumaczenia zwrotu „Wysokość sfery-słowa” (w przekładzie A. Woł-
kowicz: „die Höhe der Wort-Sphäre”). 

Przyjrzyjmy się jeszcze bardzo krótko kilku linijkom ze słynnego zakończe-
nia Rzeczy o wolności słowa na syryjskiej pustyni wśród ruin starożytnej Palmi-
ry. Szczególnie istotna w tym fragmencie jest intuicja, że całość stanowiąca pod-
stawę słowa jest obecna na wszystkich poziomach bycia, nawet, kiedy na pierw-
szy rzut oka odnosimy wrażenie, że rzeczywistość kultury ludzkiej składa się  
z jakichś luźnych kawałków niedających się scalić. U Norwida nawet ruina oka-
zuje się całością: 

 
5. 

Patrzyłem i wydziwić się nie mogłem onej 
Całości rzeczy, w całość ruiny zmienionej, 
Pięknej: ogółem, który powstał ze zniszczenia, 
Z potrącenia, zdeptania i zlekceważenia. [W tekście Gehrischa „lekcewa-
żenia”] 
Gdy rzędy kolumn, jakby skamieniała lira 
Niewzruszenie a ciągle śpiewały „ P a l m y r a ! ”  

(PWsz III, 616) 
 
W przekładzie Gehrischa fragment ten wygląda, jak następuje: 
 

So blickte ich hin und konnte vor Staunen nicht fassen, 
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Die Ganzheit der Dinge in Ruinen verwandelt zu sehen, 
So herrlich: im Ganzen, was durch Zerstörung entstand, 
Durch Ahndung, Beschmutzung und Niedertracht, 
Als sei die Reihe der Säulen eine versteinerte Lyra, 
In unangerührtem und unaufhörlichem Singen: „Palmyra!“ 

(Norwid/Gehrisch, s. 179) 
 
Powierzchowne porównanie przekładu z oryginałem pozwala już stwierdzić, 

że w przekładzie najistotniejszy element został pominięty. „Całość rzeczy” zo-
stała u Gehrischa zmieniona w prostą „ruinę” (tzn. w „ruiny”, liczba mnoga),  
a nie „w całość-ruiny”. Trudno usprawiedliwić pominięcie tego istotnego  
z punktu widzenia koncepcji słowa szczegółu, tym bardziej, że można ten frag-
ment bez większych problemów dosłownie przetłumaczyć na niemiecki 
Ich sah hin und konnte mich über jene Ganzheit der Dinge nicht genug wundern, die in die 
Ganzheit der schönen Ruine verwandelt war: über die Allgemeinheit, die aus der Zerstörung 
entstand, aus dem Schubsen und Niedertreten, aus der Geringschätzung. Während die Säul-
enreihen, wie eine steingewordene Lyra, unverwandt und ununterbrochen „Palmyra!“ san-
gen. [przeł. A. Wołkowicz]   

  
Wybór Gehrischa (w tym wypadku podejrzewam, że był on świadomy) wyni-

ka prawdopodobnie z niedocenienia wagi elementów dyskursywnych w tekście, 
a z przecenienia intencji estetyzujących poety. Chodzi więc o to, by linijki „do-
brze brzmiały”, bo w poezji „ścisłość terminologiczna” jest sprawą drugorzędną. 
Problem polega jednak na tym, że Rzecz o wolności słowa jest poematem histo-
riozoficznym, łączącym elementy epopei z poetyką traktatową. Wybór tłumacza, 
by zlekceważyć ścisłość terminologiczną, ma tu wręcz feralne następstwa. Ideę 
„całości” modyfikującej poprzez oksymoroniczność „ruinę” przesuwa on bo-
wiem do następnej linijki: „So herrlich: im Ganzen [...]”. Rzecz w tym, że Nor-
wid używa tu znów pojęcia mającego istotne znaczenie dla jego filozofii słowa: 
„Ogół”, „die Allgemeinheit”. Również ta decyzja wydaje się bardzo ryzykowna, 
tym bardziej, że „Ogół” wraca pod koniec pieśni, a tam Gehrisch tłumaczy to 
słowo bardziej adekwatnie: „Doch er schien mir mit dem Gesamten verbunden” 
(„Lecz zdał mi się [kamień] ogółem łączny ze wszystkiemi...” (PWsz III, 617; 
Norwid/Gehrisch, s. 181). Dokładniejsze porównanie innych linijek interesują-
cego fragmentu z przekładem Gehrischa pozwala dostrzec jeszcze kilka innych 
niepotrzebnych przesunięć znaczenia (zob. moje podkreślenia), których można 
by łatwo uniknąć21, ale ich konsekwencje są mniej zgubne dla podstawowego 
sensu poematu. 

                                                           
21

 Zob. też krótką listę zauważonych błędów na końcu tego tekstu.  
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5. 
 

Czy nie można w ogóle nic dobrego powiedzieć o przekładzie tego najtrud-
niejszego poematu Norwida na język niemiecki? Na pewno zdarzają się w nim 
linijki i fragmenty, których przekład nie budzi sprzeciwu, np. następujące wersy: 

 
   ...Kierunkiem więc  t r z e c i m, 
Orfejskim, pójdę, którym, choć wątpimy, lecim, 
A który nieraz w tęczę mieni chmurny temat, 
By ludzie o nim rzekli: „to – nic... to –  p o e m a t!  

(PWsz III, 566) 
   ...In die dritte Richtung also, 
Die orpheische, geh ich, in die, obzwar zweifeld, wir fliegen, 
Und welche zum Regenbogen häufig ändert das Wolkenmotiv, 
Daß die Menschen sich darüber äußern.  
„Das – ist doch nichts – nur ein Poem!“  

(Norwid/Gehrisch, s. 85) 
 
Takie udane rozwiązania nie zmieniają jednak istoty sprawy: lektura Rzeczy  

o wolności słowa w niemieckiej wersji nie pozwala odbiorcy stworzyć dobrego 
obrazu treści tego poematu (taki byłby cel przekładu „reporterskiego”) ani zro-
zumieć światopoglądu dojrzałego Norwida (właśnie w tym skrajnie skompliko-
wanym dziele znalazł on swój najpełniejszy wyraz). Czy tłumacz ponosi pełną 
odpowiedzialność za tę spektakularną porażkę? Na pewno nie brakowało mu 
odwagi i dobrych intencji, ale widać, że nie korzystał ze specjalistycznych słow-
ników i porady znawców twórczości poety (język poetycki Norwida jest nawet 
na tle epoki – tzn. w tym przypadku lat 60. XIX w. – dosyć „egzotyczny”). Nie 
można wykluczyć, że tłumacz za późno zwrócił się o pomoc do autorytetów 
norwidologii (znamienne, że w początkowych częściach przekładu jest mniej 
nieporozumień niż w późniejszych!). Zwróciliśmy wcześniej już uwagę na roz-
bieżność między obrazem twórczości Norwida we wstępie Jadwigi Puzyniny  
a wizerunkiem poety w posłowiu samego Gehrischa: autor Vade-mecum jest 
bowiem przez nich usytuowany w zupełnie odmiennych kontekstach historycz-
noliterackich. 

Trzeba jednak przyznać, że porażka tłumacza nie tylko wynika z niedosta-
tecznego przygotowania norwidologicznego tłumacza (choć niewątpliwie prze-
cenił on swoje siły). W poemacie jest bowiem mnóstwo fragmentów, których 
zrozumienie (czasami nawet na poziomie składniowym) nastręcza wciąż wielu 
problemów. Myślę, że warto by było „przełożyć” Rzecz o wolności słowa na 

                                                          

   



 ______________________________________________________  PRZEGLĄDY 
 

275 
 

polską „prozę”. Takie – niewątpliwie bardzo czasochłonne i niewdzięczne – 
zadanie musiałoby iść w parze z rekonstrukcją światopoglądu Norwida w schył-
kowej epoce Drugiego Cesarstwa (Napoleona III). Oznacza to jednak koniecz-
ność czytania mnóstwa książek i czasopism (przede wszystkim tekstów napisa-
nych przez konserwatywnych francuskich polemistów katolickich), które za cza-
sów Trzeciej Republiki, po zwycięstwie rewolucji w polityce i sztuce, straciły 
swoją aktualność (przypomnijmy jeszcze raz feralne następstwa jednostronnego 
umieszczenia twórczości Norwida w  j e d n y m  t y l k o  kontekście, symbolicz-
no-modernistycznym, chociaż zarazem nie wolno lekceważyć owego kontekstu). 
Prekursorstwo Norwida polega bowiem również na pewnej jego archaiczności. 
Dopiero w miarę kompletna rekonstrukcja kontekstu literackiego, filozoficznego, 
teologicznego (zarówno francuskiego, jak i polskiego) stworzyłaby warunki dla 
wyczerpującej lektury i sensownej interpretacji tego najbardziej ambitnego po-
ematu Norwida. Bez spełnienia tego postulatu nie ma co marzyć o adekwatnych 
przekładach tego tekstu.  

 
Krótka lista zauważonych błędów: 
 
Sporządzenie listy zawierającej wszystkie błędy i niewłaściwe albo dyskusyj-

ne interpretacje konkretnych fragmentów poematu w przekładzie pióra Petera 
Gehrischa jest tu niemożliwe, bo przekracza rozmiary naszego tekstu. Warto 
jednak zwrócić uwagę na jeszcze kilka przykładów: 

1. „[…] Prawidła w wymowie (PWsz III, 585)”; „[...] Ausspracheregeln” 
(N/G, s. 119), czyli „zasady wymawiania słów” („wymowa” znaczy tu jednak 
„sztukę i naukę dobrego mówienia i pisania [...] Prawidła wymowy i poezji 
(Słownik wileński, s. 1983); 

2. „L e k t u r y  p u b l i c z n e  nie są żadnym nowym wynalazkiem” (PWsz 
III, 561); „Allgemeines Schriftgut ist keine neue Entdeckung” (N/G, s. 77) (tłu-
maczenie Gehrischa jest całkowitym nieporozumieniem: „allgemeines Schrift-
gut” znaczy mniej więcej „zawartości archiwów literackich [w sensie przeno-
śnym] pewnej społeczności”; tłumacz nie zrozumiał, że mamy tu do czynienia  
z kalką francuskiego wyrazu: „lecture publique”, tzn. „publiczne odczytanie, 
prelekcja, deklamacja etc.”, zob. np. Zeszyty (Carnets) Victora Hugo, 30 paź-
dziernika 1870, tzn. w czasie oblężenia Paryża przez Prusaków: „J’ai reçu la 
lettre de la Société des gens de lettres me demandant d’autoriser une lecture pu-
blique des Châtiments dont le produit donnera à Paris un canon qu’on appellera 
le Victor Hugo.” [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53038284r/f107.image.r= 
victor%20hugo%20carnets.langDE] 
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(Niezrozumienie przez tłumacza podstawowego znaczenia tego zwrotu ma 
poważne konsekwencje dla dalszego ciągu tego fragmentu.)  

3. „Słowo, brzmiąc nieustannie, z p r z e s t r z e n ią  i  c z a s e m/ Znosi się – 
obraz każdej myśli jest nawiasem:” (PWsz III, 582); Das Wort, mit seinem  
ständigen Klingen, mit dem Raum und der Zeit,/ Erhebt sich – das Bild ist jedes 
Gedanken Umfassung. (N/G, s. 115); Gehrisch rozumie „znosić się“ (Słownik 
wileński, znaczenie 1. „łączyć się, skupiać się, bratać się” (s. 2239)) jako „wzno-
sić się”;  

4. „I kiedy archeolog, nie idąc za trafem,/ Poczyna być sztukmistrzem, a nie 
fotografem”. (PWsz III, 568); „Und, wenn ein Archäologe nicht das Treffende 
findet,/ Beginnt er Zauberkünstler zu sein und nicht Fotograf. [N/G, s. 89] 
(„Sztukmistrz” znaczy tu „sztuką się popisujący artysta” (Słownik wileński,  
s. 1650), a nie – jak u Gehrischa – „kuglarz” albo „czarodziej” (por. Słownik 
wileński, hasło „Sztukmajster”));  

5. „B e n e d y k t y n milczący w jaworowym lesie,/ Za nim posąg J a d w i g i, 
który w ręku niesie/ Model Jagiellońskiego-Uniwersytetu...” (PWsz III, 606); 
„Der schweigende Benediktiner im Bergahornwald/ Dahinter, das Bildnis der 
Hedwig in seiner Hand,/ Das Modell der Alma mater der Jagellonen… (N/G,  
s. 161) (tu nie chodzi o to, że model Uniwersytetu Jagiellońskiego trzyma w ręce 
obraz [„Bildnis”] Jadwigi, ale odwrotnie posąg Jadwigi trzyma w ręce „Model 
Jagiellońskiego-Uniwersytetu”, czyli po niemiecku: „Ein schweigender Benedik-
tiner in einem Ahornwald, hinter ihm eine Statue der Jadwiga, die ein Modell der 
Jagellonen-Universität in der Hand trägt“ [przeł. A. Wołkowicz]);  

6. „[...] tę nową zaś rację/ Lud uwiadomił rzymski przez manifestację/ Na 
M o n t e - S a c r o  idąc w porządku i grozie/ Takiej, że Epopeja zdziwiła się pro-
zie...” (PWsz III, 585); „[...] Dies neue Recht,/ Per Manifest hat das römische 
Volk es verkündet,/ Schreitend in Ordnung und Ehrfurcht über den Sacro Mon-
te,/ In einer Weise, die Verskunst war überrascht von der Prosa…” (N/G, s. 121) 
(Gehrisch ujmuje konfrontację między „Epopeją” a „prozą” w postaci opozycji 
między mową wiązaną a niewiązaną, podczas gdy chodzi tu również o konotacje 
społeczne, takie jak – w przypadku prozy – „pojmowanie rzeczy ściśle praktycz-
ne, materialne, pospolite” (Słownik wileński, s. 1209). Arystokratyczny duch 
„Epopei” [„poema bohaterskie”, Słownik wileński, s. 299] nie jest bowiem war-
tością samowystarczalną; Gehrisch niedostatecznie eksponuje przenośną stronę 
tej opozycji);  

7. „Któż? mniej od Zbawiciela bywał tu pojęty?!” (PWsz III, 594); „Wer 
denn? geringer als der Erlöser – ist hier zu denken?!“ (N/G, s. 137) (Gehrisch 
nie zrozumiał tu podstawowego – i bardzo prostego – znaczenia tego zdania: 
„kto został tu mniej zrozumiany jak właśnie zbawiciel”). 
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ÜBER DIE FREIHEIT DES WORTES (ON THE FREEDOM OF THE WORD)  
[PETER GEHRISCH: CYPRIAN KAMIL NORWID,  
UBER DIE FREIHEIT DES WORTES, LEIPZIG 2012] 

S u m m a r y 
 

This article is a critical appraisal of the recent German publication entitled Über die Frei-
heit des Wortes, which is a German translation of the well-known Norwid's poetic treatise  
On the freedom of the Word, also including some other translations of his poetic works, e.g. 
Fatum, W Weronie [In Verona], Bema pamięci żałobny-rapsod [A funeral rhapsody in memory 
of General Bem], Ironia [Irony] or Fortepian Szopena [Chopin’s Grand Piano]. Yet, preemi-
nent in the volume is the title treatise in verse, if not for the fact that the volume offers the first 
ever German rendition of this work. According to the author of the article, the translator Peter 
Gehrisch sometimes happens to fall into interpretation traps that Norwid’s texts are full of: 
semantic convolutions, phraseological ambiguities or – above all – stylistic and syntactic com-
plications. Another limitation that is evident in the German rendition is that Gehrisch strove 
very much to preserve in his version the original versed form of the treatise. The result is not 
always optimal if one considers the senses of the particular phrases or larger fragments. 
 
Słowa kluczowe: przekład niemiecki; Rzecz o wolności słowa; Peter Gehrisch; Norwid. 
 
Key words: German rendition; Rzecz o wolnosci słowa [On the freedom of the Word]; Peter 
Gehrisch; Norwid. 
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Krzysztof Andrzej Jeżewski – Kilka uwag do artykułu dr Agnieszki Komo-
rowskiej Esej sinologiczny o Norwidzie (Studia Norwidiana 2011, nr 29) 
na temat mojej książki Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka 

 
 
Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na kilka rażących błędów, jakie 

wkradły się do w/w artykułu: 
1. Nigdy nie tłumaczyłem Sergio Pitola, choć znam go osobiście. 
2. Jestem autorem nie jedenastu a czternastu wydanych tomów wierszy. 
3. Nie napisałem bynamniej, że „Norwid wpłynął na Sołżenicyna, Gombro-

wicza, Miłosza i Brodskiego” tylko, że „należy on do tych, którzy odnieśli naj-
wyższe zwycięstwo [...] jak później, w XX wieku Sołżenicyn, Gombrowicz, 
Miłosz i Brodski” 

4. Moja Ojczyzna nie jest fragmentem Assunty!!! Bł ąd osłupiający pod piórem  
polonisty! 

5. Literówki w cytatach z Rzeczy o wolności słowa i Do Walentego Pomiana 
Z. nie są bynajmniej „poważną ingerencją w tekst” tylko przykrymi chochlikami 
drukarskimi, za które ponoszą odpowiedzialność redaktor i korektor książki.  

 Nie jestem naukowcem tylko poetą i eseistą. Sęk w tym, że my poeci jesteś-
my często obdarzeni intuicją i wyobraźnią, której nierzadko brakuje niestety 
naukowcom... 

Mój esej jest wynikiem wieloletniego przestawania z Norwidem (od 40 lat  
z górą!), z którym, jak sądzę, „wszedłem w poufne obcowanie” jak pisze Poeta  
w wierszu Bliscy. Jako tłumacz jego poezji na język francuski musiałem zgłębić 
arkana jego języka, jego poetyki i jego filozofii. Każdy następny kontakt utwier-
dza mnie tylko w przeświadczeniu o słuszności mojej hipotezy. Gdyby ślady 
„chińszczyzny” u Norwida były sporadyczne, nie byłoby o czym mówić. Ale jest 
ich, przeciwnie, zbyt dużo, aby można było je zignorować. Nadają one właśnie 
jego poezji ten zupełnie niepowtarzalny ton i charakter, decydują o jego nieod-
partej oryginalności. Kuchmistrze dobrze o tym wiedzą, że czasem szczypta ziół 
odpowiednio dobrana decyduje o smaku danej potrawy, która bez niej byłaby 
mdła i banalna... Podobnie jak specjaliści od mody dodając jakiś drobny element 
do ubioru stwarzają zupełnie nową kreację... A poza tym, czyż jest w literaturze 
europejskiej XIX wieku choć jeden autor, w odniesieniu do którego można by 
snuć podobną paralelę? Chyba tylko Victor Segalen (1878-1919), którego Stele 
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wydałem w 2009 r. po polsku, z tym jednak zastrzeżeniem, że ten wielki poeta  
i sinolog stworzył coś w rodzaju chińskiego arcydzieła, ale w języku francuskim. 
U Norwida sprawa jest nieskończenie bardziej subtelna i złożona. Jeszcze  
w Polsce, w czasach „nocy paskiewiczowskiej” i szalejącej carskiej cenzury, 
Norwid wypracował swoją słynną poetykę milczenia i przemilczenia. Dopiero 
później, kiedy odkrył myśl i estetykę chińską, znalazł w niej jakby potwierdzenie 
swojej własnej, co pozwoliło mu ją pogłębić i rozbudować... 

Jak w wielu dziedzinach, również na tym polu Norwid okazał się prekurso-
rem. Właśnie w tym czasie zaczęło pojawiać się wśród pisarzy francuskich zain-
teresowanie Chinami i Dalekim Wschodem. Pionierką jego stała się słynna swe-
go czasu pisarka Judith Gautier, córka Théophile, która nauczywszy się języka 
chińskiego (jej mentorem był pisarz chiński, uchodźca polityczny Ding Dunling, 
którego jej ojciec przygarnął) opublikowała w 1867 r. antologię poezji chińskiej 
Le livre du jade, a potem dwie powieści o tematyce chińskiej: Le Dragon imp-
érial (1869) i L’Usurpateur (1875). A Stéphane Mallarmé w wierszu Las de 
repos amer… pisał w 1866 r.: Je veux […]  imiter le Chinois au cœur limpide et 
fin… (chcę naśladować Chińczyka o sercu czystym i wrażliwym ). Wcześniej 
jeszcze, bo w 1862 r. markiz d’Hervey Saint-Denis wydał antologię Poésies de 
l’époque des Thang précédée de l’Art et la prosodie chez les Chinois (Poezje 
epoki Tang poprzedzone przez Sztukę i prozodię u Chińczyków). W 1865 r. uka-
zały się też przekłady pism Konfucjusza pióra G. Pauthier, które Norwid konsul-
tował, jak świadczą jego notatki w Albumie Orbis.   

 W ogóle Azja, jej kultura i cywlizacja, były wyraźną obsesją Norwida. „We-
dług mnie – pisał po francusku do Joanny Kuczyńskiej w 1869 r. – nigdy nie 
było Europejczyków, bo my wszyscy przybyliśmy tu z Azji – z tego kraju, który 
tkwi teraz w embrionie naszego umysłu niczym sen o Raju!” A w styczniu 1868 
r., w liście do Bronisława Zaleskiego stwierdzil: „Ja od żadnego poety polskiego  
z żywych i umarłych nigdy nic nie wziąłem – nie do nich należy mię ważyć”. 
Czy nie naprowadza nas tu Poeta na ślad innych, ukrytych źródeł swego  
natchnienia? A poza tym jednym z głównych jego celów było poszukiwanie 
mądrości, jest zatem rzeczą naturalną, że szukał jej tam, gdzie biją jej źródła...  
Ex Oriente lux! 

 Juliusz Wiktor Gomulicki, którego powiadomiłem na parę lat przed jego 
śmiercią o moim zamiarze zajęcia się wpływem filozofii i poetyki chińskiej na 
Norwida, wyraził się o tym entuzjastycznie: „Świetny pomysł! Jest to sprawa, 
którą trzeba koniecznie eksplorować!”.  

Zabawny jest sceptycyzm autorki dotyczący proroczego charakteru niektó-
rych wypowiedzi Norwida, jak np. jego wizji pierwszej wojny światowej (list do 
Józefa Bohdana Zaleskiego z 10 stycznia 1852 r.), którą cytuję w mojej książce. 
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A przecież trudno wyobrazić sobie coś bardziej trafnego! Norwid należał do tych 
rzadkich natchnionych duchów, które posiadły dar proroctwa (a przecież pod 
tym względem Polska była uprzywilejowna w osobach Mickiewicza, Słowackie-
go i Krasińskiego!). Niby dlaczego mamy mu odmawiać tego daru? A przykła-
dów nie brak, jest to dla mnie sprawa bardziej niż oczywista. Na przykład we 
wspaniałych wierszach poświęconych bojownikowi o wolność Murzynów, Joh-
nowi Brownowi, zapowiada wojnę secesyjną, która wybuchła niebawem z po-
wodu konfliktów rasowych i emancypacji Murzynów; w wierszu Na zgon Jana 
Gajewskiego, zapowiada grozę energii nuklearnej („Skradziony ogień Bogu – 
bez ofiary”); w pierwszej części wiersza Vanitas vanitatis daje niemal adekwatny 
portret... Jana Pawła II; w liście do Mieczysława Geniusza z 29 września 1877 r. 
mówi, że „Islam przez niewiasty kwestię obali się”, czego dopiero teraz zaczy-
namy być świadkami; w noweli Cywilizacja (1861), która jest jakby wizją kata-
strofy Titanica w 1912 r., bo okręt o tejże nazwie rozbija się o górę lodową, za-
powiada symbolicznie katastrofę cywilizacji europejskiej, która nastąpiła pół 
wieku później: natomiast w poemacie Salem zapowiada sytuację, w jakiej znala-
zła się Europa w okresie międzywojnia: 

 
                                     Ciemność obległa przywodźce – pochodu, 
                                     Apokalipskie spięły się rumaki, 
                                     A od narodu lecą do narodu, 
                                     Spłoszone stadem legendy i znaki...

1
 

 
Norwid wybiegał jeszcze dalej w przyszłość w swoim wizjonerstwie. Był 

przeświadczony, że cywilizacja europejska stała się „barbarzyńska i umarła”. 
Albowiem Europa, której rodowód wywodzi się z religii chrześcijańskiej i szczy-
towych osiągnięć kultury greckiej, wyrzekła się tego pokrewieństwa na rzecz 
idolatrii pieniędzy i techniki...  

Poza tym cechuje go autoprofetyzm jak u Gombrowicza: obaj przewidzieli 
swoje przyszłe zwycięstwo, choć nic go wcześniej nie zapowiadało... Na ten 
element profetyczny u Norwida zwracał uwagę prof. Marek Tomaszewski  
w swoim wystąpieniu na kolokwium Norwid nasz współczesny, które odbyło się 
w Paryżu w dniach 6-7 grudnia 2013 r. 

Czyż św. Paweł nie mówił: „Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie”?  
A Rudolf Steiner, opracowując swoją teorię czynników określających psychicz-
ny rozwój człowieka, prorokowanie umieścił pośród najwyższych przejawów 

                                                           
1
 NORWID, C., Do Hr. Władysława Zamoyskiego. Salem, [w:] TENŻE, Poematy 2, oprac.  

S. Saniecki, P. Chlebowski, Lublin 2011, s. 184-185. Dzieła IV. Dalej to wydanie jako DWsz 
IV, liczba po przecinku oznacza numer strony. 
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ducha i umysłu, jako niezawodny znak zaawansowania w intelektualnej ewolu-
cji. Temat ten jest szeroki jak rzeka. Wystarczy przeczytać rewelacyjną książkę 
Franco Cuomo Wielkie proroctwa (Kraków: Universitas 1999), aby zdać sobie 
sprawę z tego zjawiska, które towarzyszy ludzkości od stuleci, a które długo 
budziło niedowierzanie... Współczesna teoria kwantów zdaje się je potwierdzać. 
Dotyczy ono zresztą nie tylko poezji i literatury, lecz także i... muzyki. Poświęci-
łem temu tematowi, bodajże pierwszy raz w dziejach polskiej muzykologii, ob-
szerny esej pt. Proroctwo muzyki, który ukazał się na łamach „Tygla Kultury” 
2009, nr 10/12. Mówiłem także o tym zjawisku w rozmowie z Wojciechem Ku-
dybą („Topos” 2013 nr 1/2). Nawiasem mówiąc, sam Norwid je poruszył w Epi-
logu do Promethidiona pisząc, że „Myśli, które jeszcze nie nadleciały na widno-
krąg, szumią z dala skrzydłami niby arfy eolskie... i w tym to jest wieszczba 
muzyki” (DWsz IV, 133-134).  

Dodam w końcu, na potwierdzenie powyższych słów, że miałem szczęście 
osobiście doświadczyć tego niezwykłego daru dzięki moim kontaktom z auten-
tycznymi jasnowidzami we Francji i na Filipinach. Najbardziej zdumiewające 
było moje spotkanie z pewnym Francuzem w 1972 r. na Salonie Telepatii w Pa-
ryżu. Otóż ten bardzo ciekawy i sympatyczny człowiek, nota bene absolutnie nic 
nie mogący wiedzieć na mój temat, przepowiedział mi trzy rzeczy: 1. że widzi 
mnie na Dalekim Wschodzie (znalazłem się tam w istocie w 1978 r. poślubiwszy 
Filipinkę), 2. że wrócę do muzyki (w młodości zacząłem studiować kompozycję, 
którą potem zarzuciłem i w końcu lat 70. ubiegłego wieku zacząłem pisać o mu-
zyce – cf. mój tom wierszy Muzyka wydany w 1995 r. – a potem poświęciłem się 
filozofii muzyki) i 3. że wydam NIEZWYKLE WAŻNĄ KSIĄŻKĘ NA TEMAT 
FILOZOFII WSCHODU!!! Wszystko to wtedy, w 1972 r., wydawało mi się 
czystą fantazją i nieprawdopodobieństwem!  

Autorka recenzji zdaje się mieć zastrzeżenia co do określenia Norwida jako 
mistyka. No cóż, nie zwykłem wyważać drzwi otwartych. Temu tematowi można 
by poświęcić osobne dzieło. To fakt, że każdy z wymienionych przeze mnie po-
etów był mistykiem na swój sposób. Ale to, co ich łączy, streszcza się w słyn-
nym zdaniu Aldousa Huxleya: „Mistycy to kanały, którymi nieco prawdziwej 
rzeczywistości przenika z wysokości do naszego ludzkiego świata niewiedzy  
i ułudy. Świat całkowicie pozbawiony mistyków byłby światem zupełnie ślepym 
i szalonym”. Ks. Józef Tischner zwracał kiedyś uwagę, że chrześcijaństwo doko-
nało największej w dziejach laicyzacji świata, obdzierając sferę materialną  
z mistyki, boskości, niesamowitości, a element nadprzyrodzony ograniczając do 
prawd objawionych w Ewangelii. Otóż Norwid sytuuje się na antypodach tej 
tendencji. Czyż nie twierdził, że ma kontakty ze zmarłymi (wg relacji A. Niewia-
rowskiego z 1849 r.)? A poza tym, któż z naszych wielkich poetów XIX wieku 



 ________________________________________________________ POLEMIKI 
 

283 
 

poszedł dalej w eksploracji świata niewidzialnego (cf. Mistycyzm, W tej powsze-
dniości..., Do zeszłej...), eschatologii (poemat Niewola) i transcendencji (Litania 
do Najświętszej Marii Panny)? Bo czym w końcu jest autentyczny mistycyzm? 
Jest to doświadczenie immanencji Boga i roztopienie, zatracenie w niej swojego 
„ego”... Twórczość Norwida jest tego najlepszym przykładem... Ba, uprawiał 
nawet teologię apofatyczną np.:  

 
„Tam jest  N i k t  i jest O s o bą” (Do zeszłej) (PWsz II, 120), I wszystko za nic ma i nie ma 
za nic (List), I znajdziesz  t e g o ,  k t ó r y  n i e  i s t n i e j e  (Dookoła ziemi naszej) (PWsz I, 
126), [...] nie sam pokój-słów, który jest śmierci-pokojem / Lecz pokój w Słowie-słów, pokój 
pokojem i bojem. (Psalmów-psalm) (DWsz IV, 85). 

 
Henri Bergson (list do E. Krakowskiego) widział w nim nowoczesnego mi-

styka spokrewnionego z Plotynem i mistykami starożytności. Prof. Edmund Ma-
rek pisał nader trafnie w swojej broszurze Cyprian Norwid grand poète et clo-
chard de Dieu: „Dla wielkich mistyków rzeczywistość istnieje o tyle, o ile otwie-
ra się na świat duchowy a konkret i namacalność to tylko podpory tego co bo-
skie”. A słynny tłumacz literatury polskiej, Paul Cazin, stwierdzał w przedmowie 
do wyboru nowel Norwida Le Stigmate (Gallimard, 1932): „Styl Norwida nie 
jest lapidarny jak to się zwykło często powtarzać, co za bardzo ewokuje sztywną 
i ograniczoną logikę geniuszu grecko-łacińskiego; jest on hieroglificzny, z tym 
wszystkim, co to słowo niesie sakralnego i tajemniczego. Kto odcyfrowuje po-
dobne hieroglify, ten zapładnia i wzbogaca swoją duszę. [...] Bo Norwida może 
zrozumieć tylko człowiek o bardzo wrażliwej intuicji. [...] Nie wiem, czy był 
ktoś kto gorzał równie żywym żarem religijnym, kto opiewał równie wspaniale 
Katakumby i mówił z równie wzniosłym akcentem o sakramencie umierających. 
Wśród męczenników Sztuki i opętanych boskością nikt nie cierpiał równie wyra-
finowanych tortur, zduszony, zdławiony w swej walce z Aniołem, szukając na 
próżno głosu ziemi godnego inspiracji niebem, broczącego wszystkimi ranami 
zapoznanego geniusza, o którym pewien wielki uduchowiony powiedział, że 
«mogą być tylko dotknięte przez ręce przebite gwoździami...» Ten człowiek,  
o niezwykłej pobożności, żywił kult krzyża. Wobec tego tak wysokiego, tak czy-
stego życia odczuwa się więcej niż geniusz, przed którym chylą się czoła – jest 
tu świętość, która każe paść na kolana...” A Tadeusz Miciński napisał wręcz: 
„Gdyby wyobrazić, że Chrystus z apostołami jawi się wśród naszej literatury, 
jedynie Norwid mógłby zasiąść przy Ostatniej Wieczerzy”...  

Moje przeświadczenie, iż Norwid „wiedział niewątpliwie, że na Dalekim 
Wschodzie uważano sanskryt, tybetański i chiński za pismo objawione”, logicz-
nie wynika z tego, co Norwid mówi we wstępie do Rzeczy o wolności słowa: 
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„Słowa człowiek nie wywiódł ze siebie sam – ale słowo było z Człowieka wywo-
łane [...] DWsz IV, 213)” Wystarczy wczytać się lepiej w tekst książki...  

Załączony w mojej książce cykl grafik o tematyce chińskiej Norwida,  
w przedziwny sposób ignorowany przez autorów, którzy się jego twórczością 
plastyczną zajmowali jak Hanna Widacka i Aleksandra Melbechowska-Luty 
(jedynie Eligiusz Szymanis zamieścił w swojej książce trzy jego grafiki z tej 
serii), jest, jak sądzę, jeszcze jednym i niebanalnym argumentem na rzecz jego 
zainteresowania cywilizacją chińską.  

Na zakończenie pewna, bardzo charakterystyczna moim zdaniem anegdota:  
w czasie dyskusji panelowej na Kolokwium norwidowskim w Lublinie w listo-
padzie 2013, prof. Michał Masłowski skarżył się na niezrozumienie Norwida  
u studentów francuskich. Czy można się temu dziwić? Dwa wieki myśli skrajnie 
racjonalnej, odrzucającej wszelką metafizykę i narzucanej w sposób sekciarski 
na uczelniach, wyjałowiły i zacieśniły umysł francuski i co gorsza uczyniły go 
mało receptywnym na inne koncepcje... Na szczęście są inni, o wiele bardziej 
otwarci i pozbawieni doktrynerstwa, np. Anglicy, Amerykanie i Niemcy, którzy 
coraz bardziej doceniają geniusz Norwida. I nie tylko oni. W 2013 r. poznałem 
na IV Światowym Zjeździe Tłumaczy Literatury Polskiej w Krakowie młodą 
tłumaczkę chińską, z którą jestem odtąd w korespondencji mailowej. Nawiasem 
mówiąc, operuje ona prześliczną polszczyzną... Otóż, kto jest jej ulubionym po-
etą polskim? CYPRIAN NORWID!!!  

 
 
 
KRZYSZTOF ANDRZEJ JEŻEWSKI – polski poeta, tłumacz, eseista, mieszka od 1970 r. we Francji. 

 
 
 
 
 
 
 
Agnieszka Komorowska – Jeszcze o recenzji – odpowiedź Krzysztofowi 
Andrzejowi Jeżewskiemu 

 
 
Wywołana do odpowiedzi, postaram się pokrótce „obronić” moją recenzję 

książki Krzysztofa Andrzeja Jeżewskiego Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kra-
ju Środka. Pokrótce – gdyż wiele uwag, jakie sformułował Autor, dotyczy nie 
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tyle samej książki, czy nawet mojej recenzji, lecz postaw i przekonań, które rzu-
tują i na rozumienie Norwidowskich utworów, i na interpretację recenzowanej 
książki. Niemniej jednak obiecuję odnieść się rzeczowo do wszystkich uwag, 
zaczynając od tych najbardziej uzasadnionych. 

Słusznie zostało mi wypomniane, iż nie godzi się filologowi popełnianie ta-
kiego błędu, jak przywołanie cytatu z wiersza Moja Ojczyzna jako fragmentu 
Assunty. Zgadzam się, jest to błąd „osłupiający”, i mnie również wprawił  
w osłupienie. Domyślam się, w jaki – techniczny – sposób mógł powstać, co nie 
usprawiedliwia mojej nazbyt pobieżnej autokorekty tekstu, w trakcie której nie 
dostrzegłam pomyłki. Żałuję tym bardziej, że błąd taki mógł zaowocować prze-
konaniem, iż za recenzowanie książki szanowanego Autora odpowiadała osoba 
ze wszech miar niekompetentna, a wskazująca w recenzowanej książce analo-
giczne usterki. W recenzji napisałam bowiem: „Ponadto w całej książce zwracają 
uwagę błędy w cytatach – od usterek edytorskich, przez mało znaczące literówki, 
aż po takie, które są poważną ingerencją w tekst”, które to spostrzeżenie Autor 
uznał za wyolbrzymienie i odniósł bezpośrednio do siebie. Owszem, nadal uwa-
żam, iż w książce są błędy literowe mniej i bardziej poważne. Te drugie, nawet 
jeśli są jedynie „chochlikami drukarskimi”, mogą zniekształcić myśl zawartą  
w utworze, jak to miało miejsce w przypadku niektórych cytatów Norwidow-
skich. Jednak, aby zaistnienia owych błędów nie przypisać samemu Autorowi, 
umieściłam to spostrzeżenie na samym końcu recenzji, konkludując: „Często 
podczas lektury towarzyszy wrażenie, że książka została wydana pospiesznie, 
bez wnikliwej korekty, co zaburza odbiór i nie ułatwia dokonania obiektywnej 
oceny pracy” – przez co zwróciłam uwagę bardziej na fakt zaistnienia błędów 
niż jakąkolwiek osobową odpowiedzialność za nie. 

Kolejne błędy, jakie wkradły się do mojej recenzji, dotyczyły samego dorob-
ku Autora: działalności translatorskiej (tłumaczenie dzieł Sergio Pitola) oraz 
liczby tomików poetyckich (pisałam o jedenastu, podczas gdy ukazało się czter-
naście). W recenzji zawarłam odnośniki do źródeł, z których korzystałam, powo-
łałam się na autora, który na łamach „Tygla Kultury” pisał o jednym z tomików 
poetyckich Autora, przy okazji przedstawiając jego dokonania. Co zaś tyczy się 
liczby tomików, to okazuje się, jak proces wydawniczy i wszelkie media nie 
nadążają za płodnością twórców. Pisząc recenzję w kwietniu 2012 r., nie mo-
głam znać kolejnych dwóch tomików, które w tym właśnie roku się ukazały2,  
a o których wiadomo było zapewne już w momencie ukazania się recenzji dru-
kiem. Dodam, że czternasty tomik nawet obecnie rzadko pojawia się w zestawie-

                                                           
2
 Znalazłam laudację wygłoszoną już w ostatnim kwartale roku 2012, w której również 

wspomina się o jedenastu tomikach. 
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niach możliwych do znalezienia w Internecie (że przywołam stronę Polscy pisa-
rze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku – będącą zapewne zdigitalizo-
waną wersją słownika bibliograficznego z 2011 r., czy popularną encyklopedię 
współtworzoną przez internautów – dane z 6 listopada 2014 r.). Nie wątpię, że 
autorzy tych zestawień szybko nadrobią zaległości. 

Wszelkie mówienie o „wpływie” Norwida na późniejszych twórców, podob-
nie jak doszukiwanie się wpływów filozofii dalekowschodniej w twórczości 
Norwida przywoływałam jako dowód właśnie na eseistyczny charakter publika-
cji, którą – wnioskując po obranej formie: mnogości odnośników, zestawionej 
bibliografii oraz wskazaniu na braki w stanie badań itp. – przyjęłam do recenzji 
jako naukową. W trakcie zapoznawania się z treścią książki dostrzegłam jednak 
konieczność namysłu nad jej profilem genologicznym. Wzmiankowany przez 
Autora fragment, który mylnie odczytałam jako traktujący o „wpływie” Norwida 
na Sołżenicyna, Gombrowicza, Miłosza i Brodskiego, ujęłam w sposób następu-
jący:  

 
[…] Podobnie rzecz ma się z fragmentem sugerującym wpływ działań Norwida „przeciwko 
wszystkim i wszystkiemu […], ale w imię PRAWDY” na literatów XX wieku: Sołżenicyna, 
Gombrowicza, Miłosza, Brodskiego […] 

 
…Dodając, że ten przywołany, podobnie jak i inne fragmenty książki, byłby 

całkowicie uzasadniony przy założeniu, iż tekst jest esejem. W moim przekona-
niu Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka obfituje we fragmenty,  
w których Autor poprzez sąsiedztwo cytatów czy refleksji zdaje się sugerować 
więcej nawet, niż wyraża wprost, jeśli jednak napisałam coś więcej, niż Autor 
byłby skłonny uznać za własne – przepraszam, recenzja zawsze nosi znamię 
indywidualnego odbioru. Co nie znaczy, że wiele miejsc, w których myśl autor-
ska zostaje wyrażona wprost, wciąż pozostaje dla mnie dyskusyjnych, nawet po 
otrzymaniu odpowiedzi na mój tekst.  

Zanim się do nich odniosę, chcę jasno powiedzieć, iż ani przez moment nie 
ośmieliłabym się kwestionować zasadności podjęcia tematyki dalekowschodniej 
w kontekście twórczości Norwida, jak zapewne sądził Autor, wnioskując z od-
powiedzi. Choć w tym wypadku zaryzykuję opinię, że: błogosławione nieporo-
zumienie, skoro zaowocowało kolejną garścią cennych informacji związanych  
z tematem. Mając na względzie szeroką wiedzę Autora, zdaję sobie sprawę iż na 
poziomie faktografii rozmowa jest już w punkcie wyjścia niesymetryczna, zaś 
książka poprzez samo zakreślenie pola tematycznego okazała się trudna do zre-
cenzowania: trudno znaleźć kogoś, kto dorównałby Autorowi kompetencją  
w dwu tak odległych od siebie dziedzinach. Spodziewam się, że niełatwo o nor-
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widologa tak obeznanego z literaturą i filozofią Dalekiego Wschodu, oraz że 
niewielu znajdzie się sinologów biegłych w twórczości romantycznego poety 
polskiego. Stąd też moje uwagi nie dotyczyły imponującej erudycji, lecz nieja-
sności logicznych3 oraz odważnych, budzących wątpliwości tez, przy dyspropor-
cji między przywoływanymi w książce źródłami dalekowschodnimi a kontek-
stem naszym rodzimym czy choćby europejskim. 

I, niestety, wątpliwości pozostały. Podam kilka przykładów. Autor, uzasad-
niając istotność tematyki orientalnej, zauważa iż „jednym z głównych jego 
[Norwida – A.K.] celów było poszukiwanie mądrości, jest zatem rzeczą natural-
ną, że szukał jej tam, gdzie biją jej źródła… Ex Oriente Lux!”. Otóż, przy całym 
zrozumieniu dla entuzjazmu, jaki okazał Juliusz W. Gomulicki na myśl o eksplo-
racji tematyki chińskiej i jej wpływu na twórczość polskiego poety, nie jestem  
w stanie podzielać bezkrytycznie entuzjazmu Autora tak motywującego skiero-
wanie się Norwida ku Orientowi. Trudno zgodzić się z opinią, iż poeta tak głę-
boko zakorzeniony w chrześcijaństwie, patrzący z jasno określonej perspektywy 
wiary i utwierdzony w swej postawie sposobem myślenia i wyobraźnią Ojców 
Kościoła (i ich odczytaniem kultur pogańskich) umiejscowiłby źródło mądrości 
na Dalekim Wschodzie. Przyjmuję, że już w tym miejscu Autor daje wyraz wła-
snym głębokim przekonaniom, być może właśnie owym intuicjom poety, któ-
rych „naukowcom często brakuje”. Cóż, mimo wszystko czuję się zobowiązana 
stanąć na pozycji pozbawionego wyobraźni naukowca, skoro z takiej pozycji 
wystartowałam i taką optykę patrzenia na tekst przyjęłam. 

Spoglądając takim właśnie chłodnym okiem na autorską argumentację, muszę 
zauważyć, iż lwia jej część w zasadzie nie podlega dyskusji. Są to uwagi wymy-
kające się kryterium weryfikowalności, wiele z nich pozostaje w kręgu wiary czy 
przyjętej filozofii. Nie ukrywam, że w tym kontekście wzbudziła moje zdumie-
nie uwaga, iż „zabawny jest” mój „sceptycyzm odnośnie proroczego charakteru 
niektórych wypowiedzi Norwida”. Profetyzm jako sposób poznania, podobnie 
jak mistyka (o tym zaraz), przynależy do zagadnień ściślej związanych z wiarą 
niż wiedzą (naukową), tym samym na poziomie wiedzy mój „sceptycyzm” jest 
dużo bardziej uzasadniony niż byłoby przyjęcie za oczywistość (za Autorem) 
profetycznego charakteru wymienionych przezeń fragmentów poezji Norwida. 
Co więcej – te z nich, które nie budzą mojego zdroworozsądkowego sprzeciwu, 

                                                           
3
 Pozwolę sobie przytoczyć jeden fragment z odpowiedzi Krzysztofa Jeżewskiego: „Moje 

przeświadczenie, że na Dalekim Wschodzie uważano sanskryt, tybetański i chiński za pismo 
objawione, logicznie wynika z tego, co Norwid mówi na wstępie do Rzeczy o wolności słowa: 
»Słowa człowiek nie wywiódł ze siebie sam – ale słowo było z Człowieka wywołane […]« 
(DWsz IV, 213). Wystarczy wczytać się lepiej w tekst książki…” i dodać krótki komentarz: 
…No właśnie logicznie n ie wynika. 
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jak na przykład „stracony ogień Bogu…” jako „zapowiedź grozy energii nukle-
arnej”, często właśnie zdrowym rozsądkiem Norwida i jasnym spojrzeniem na 
rzeczywistość tłumaczą się lepiej niż profetyzmem. Mam tu na myśli zapowiedź 
wojny secesyjnej i emancypacji czarnoskórych mieszkańców Ameryki zawartą  
w wierszu Do obywatela Johna Brown. Czy nie świadczy on raczej o wnikliwo-
ści patrzenia i zdolności prognozowania faktów, które musiały zaistnieć w obli-
czu jawnej niesprawiedliwości? Żaden bunt nie rodzi się jedynie pod wpływem 
chwili. 

Proszę mnie jednak źle nie zrozumieć, nie neguję profetycznego wymiaru ar-
cydzieł w ogóle, ani nie „odmawiam daru” profetyzmu Norwidowi. Osobiście 
jestem przekonana, że w tym właśnie humanistyka przewyższa nauki ścisłe, że 
daje możliwość uwzględnienia wszelkich władz poznawczych człowieka. Jednak 
czym innym jest indywidualny odbiór sztuki, czym innym zaś wymaganie, by 
odbiór ów traktować jako obowiązującą także innych wykładnię dzieł poetyckich 
(czy innych), zwłaszcza gdy ocieramy się o zagadnienia dotyczące wiary. Po-
dobnie przecież bezradna staję wobec ciągu argumentów w obronie profetyzmu 
(czy naprawdę wysunęłam przeciw niemu tak ciężki oręż…? – sama nie znajduję 
obecnie w mojej recenzji fragmentu, który mógłby sprowokować konieczność 
podobnej argumentacji), ciągu, który otwierają słowa podziwianego przez Nor-
wida Apostoła Narodów, kontynuują wnioski Rudolfa Steinera, współczesna 
teoria kwantów, a który zwieńczony zostaje osobistym doświadczeniem Autora 
ze spotkań z dalekowschodnimi jasnowidzami. Z tym się nie dyskutuje, co naj-
wyżej można reprezentować zgoła odmienne podejście, co bardzo szybko stało 
się dla mnie jasnym powodem rozbieżności, które wymienia Autor. 

Podobnie bowiem rozmijam się z Jego rozumieniem zagadnień związanych  
z mistyką czy mistycyzmem – przywołanie przeze mnie tego rozróżnienia miało 
na celu zapytanie o sens, w jakim mowa jest o Norwidzie jako mistyku, nie zaś 
wyrażenie zastrzeżeń co do określenia polskiego poety tym mianem, jak sądzi 
Autor. Tego bowiem na kartach książki nie znalazłam, a ciąg twórców skojarzo-
nych z mistyką jest tak zróżnicowany, że wpisanie Norwida w ów poczet o nim 
samym niewiele mówi. A szkoda, gdyż zdało mi się w tym kontekście bardzo 
ważne ustalenie, jakiego rodzaju mistykiem miałby być Norwid. Poza wzmian-
kowanym rozróżnieniem, przywołanym za Agnieszką Nietrestą-Zatoń, uznałam 
zagadnienie za istotne choćby z uwagi na tematykę książki i podstawowe różnice 
między mistyką chrześcijańską a dalekowschodnią. Wnioskując z odpowiedzi 
Autora, nie pomyliłam się w moich przypuszczeniach. Pozwolę sobie zacytować 
fragment: „Bo czym w końcu jest autentyczny mistycyzm? Jest to doświadczenie 
immanencji Boga i roztopienie, zatracenie w niej swojego ego”. Otóż, owszem, 
być może jest to istota autentycznego mistycyzmu, ale… dalekowschodniego 
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właśnie. Na gruncie chrześcijańskim ludzka osobowość w złączeniu z osobowym 
Bogiem nie zatraca się ani nie „rozpływa” i podejrzewam, że sam Norwid (nie 
odmawiam mu głębokich doznań duchowych, lecz też nie twierdzę z całą pew-
nością, iż otrzymaliśmy ich wyraźne ślady) nie w ten sposób pisał(by) o mistyce. 
Dodam, iż nie jest to jedyna różnica między duchowością chrześcijańską  
a Wschodem. Spośród literatury dotyczącej tematu wspomnę książkę Williama 
Johnstona SJ, Mistycyzm „Obłoku niewiedzy” (Poznań 2001). Autor, amerykań-
ski jezuita mieszkający w Japonii, w obszernym komentarzu do anonimowego 
średniowiecznego dzieła, dokonuje rozróżnienia między różnymi formami do-
świadczeń mistycznych. Przekonany, iż mistycznym sposobem myślenia rządzą 
uniwersalne prawa psychiki wspólne tradycjom Wschodu i Zachodu, subtelnie 
ujmuje różnice i podobieństwa między nimi. 

Kończąc, chciałabym powtórzyć jaśniej to, co starałam się wpleść w powyżej 
zawarte myśli – że podstawowa rozbieżność między autorskim odbiorem pew-
nych zjawisk w twórczości Norwida, a moim, nie tyle dotyczy samego Norwida, 
ani nawet jego niebudzącej wątpliwości fascynacji Chinami. Wobec tekstu sta-
jemy – hermeneutycznie mówiąc – z jakimś przedrozumieniem, także aksjolo-
gicznym, z jakąś przyjętą przez nas wcześniej koncepcją człowieka, świata… To 
w tym miejscu, jak widzę, różnimy się (pomijając nawet poetycki czy naukowy 
punkt widzenia), a to nie doprowadzi nas ani do pełniejszego wspólnego zrozu-
mienia Norwida, ani samej książki. 
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Agnieszka Komorowska – Colloquia Norwidiana XII: Listy, listy… 

 
 
Tegoroczne, dwunaste już, Colloquia Norwidiana w Kazimierzu Dolnym, po-

święcone były Norwidowskiej epistolografii. Do grodu nad Wisłą zjechało ponad 
40 badaczy i wygłoszono tyleż referatów, podejmujących tematykę listów poety 
z wielu różnych perspektyw. Były to także trzy dni pełne owocnych, czasem 
burzliwych dyskusji, rozmów w kuluarach, a także pamięci o tych norwidolo-
gach, których wśród nas już nie ma. Nie zabrakło przedstawienia planów na 
przyszłość ani radosnych spotkań towarzyskich. Same obrady z powodu mnogo-
ści wystąpień musiały toczyć się w sekcjach, choć dzięki zmianom organizacyj-
nym udało się zintegrować obrady ostatniego dnia w jednej sekcji. 

W sesji plenarnej, rozpoczynającej obrady, jako pierwszy zabrał głos Piotr 
Chlebowski, witając wszystkich zebranych i przedstawiając plan obrad konfe-
rencji. Pierwszy referat wygłosiła Barbara Stelmaszczyk; ukazała wyłaniający 
się z listów obraz Norwida „na skręcie czasów” – o ważnych wydarzeniach, zja-
wiskach XIX w. oglądanych przez pryzmat korespondencji poety. Druga prele-
gentka – Agnieszka Ziołowicz przekonująco pokazała, jak listy Norwida odbie-
gały od tendencji autobiograficznych cechujących romantyczną epistolografię,  
a dążyły do kreowania wspólnoty poprzez wewnętrzną dialogowość, różnorakie 
sposoby listownego tworzenia więzi i konsekwentne budowanie relacji nadawca-
odbiorca. Kolejny głos – Jacka Brzozowskiego – dotyczył twórczości oraz osoby 
Juliusza Słowackiego wyłaniającej się z listów Norwida. Autor referatu sklasyfi-
kował korespondencyjne wzmianki autora Zwolona o Słowackim ze szczegól-
nym zaakcentowaniem tych „nieoczywistych”, jak również postawił tezę, iż oso-
ba Słowackiego pojawiła się na Norwidowym horyzoncie w reakcji na odczyty 
Klaczki o Mickiewiczu (1849). Blok zamykał Piotr Chlebowski wystąpieniem,  
w którym protestował przeciwko tradycji edytorskiej, która włączała urywek Do 
Z. K. Wyjątek z listu do bloku korespondencji. Prelegent postawił tezę, iż jest to 
utwór wyłącznie literacki.  

Obrady kolejnego dnia odbywały się w całości z podziałem na sekcje. Prele-
genci prezentowali przygotowane wystąpienia w dwóch grupach. 
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GRUPA „RAJCHERTÓWKA” 

Sesję przedpołudniową otwierał referat Bernadetty Kuczery-Chachulskiej, 
która podjęła temat genologii Norwidowskich listów. Wskazała na takie środki 
literackie obecne w twórczości poety, które są wspólne formom lirycznym i epi-
stolograficznym, zestawiając je w kluczu charakterystycznego dla Norwida im-
peratywu rozumienia. Kolejne wystąpienie dotyczyło miejsca listów Norwida na 
tle epistolografii romantycznej. Wiesław Rzońca, który zaproponował to zesta-
wienie, zauważył, iż u Norwida brak poetyki skargi, a wyznanie jest wyznaniem 
intelektualisty. Poeta uniwersalizuje swoje myśli i odczucia, które w ten sposób 
nabierają charakteru refleksji. Zarówno dialogowość listów, jak i moralizm bę-
dący zabiegiem formalnym, a także symbolizacja realistycznych obrazków  
z życia – wszystko to, zdaniem prelegenta, uznać należy za cechy już moderni-
styczne. Kolejny referat nieco zmieniał optykę. Anna Kozłowska poruszyła pro-
blem autotematyzmu listów Norwida, wyszukując te fragmenty z korespondencji 
poety – głównie z wczesnej korespondencji, oraz, co ciekawe, z listów do kobiet 
– które świadczą o jego postawie wobec tej formy piśmiennictwa. Referat ukazał 
wiele z Norwidowej kultury korespondencyjnej (nawet ich wyglądu!), swoistej 
retoryki i strategii korespondencyjnej. Następne dwa referaty podejmowały ko-
lejno tematy estetyki listów poety oraz dyskursu krytycznoliterackiego w tej 
korespondencji. Pierwszy, zaproponowany przez Renatę Gadamską, zaniepokoił 
pytaniem o to, czy Norwid, który nawet przedmiotom użytkowym chciał przypi-
sać piękno, odmówił tej kategorii swoim listom, których amorficzności trudno 
zaprzeczyć? W dalszej części prelegentka udowadniała, iż nieporozumieniem 
byłoby przykładać do Norwidowskiej korespondencji klasyczne kryterium pięk-
na. Sam Norwid za wzór stawiał sobie listy apostoła Pawła, kładące nacisk nie 
tyle na gładkość stylu, ile na dawanie świadectwa wierze i prawdzie. Tym sa-
mym wzniosłość jest właściwą kategorią do opisania tej epistolografii, w której 
etyka dominuje nad estetyką. Ostatnie wystąpienie w sesji przedpołudniowej, 
zaprezentowane przez Marka Stanisza, miało na celu postawienie pytania o Nor-
wida – krytyka literackiego. Zbierało dane o najważniejszych okresach, najczęst-
szych odbiorcach i głównych tematach uwag krytycznych Norwida o literaturze 
– najczęściej dawnej, niewspółczesnej poecie, by w końcu móc stwierdzić, czy  
i dlaczego potrzebny był Norwidowi warsztat krytyka literackiego. 

Sesję popołudniową rozpoczęły referaty dotyczące relacji między Norwidem, 
a adresatami jego listów. Jan Zieliński zaprezentował temat Między Cyprianem  
a Felicjanem. Wychodząc od eseju Stempowskiego, prelegent zaproponował 
poszerzoną lekturę listu Norwida do Marii Trębickiej, w którym zawarte zostały 
uwagi dotyczące poematu Termopile Faleńskiego, jednocześnie analizując spe-
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cyfikę wzajemnych odniesień między dwoma poetami. W dalszej kolejności 
Karol Samsel na podstawie lektury trzech listów Norwida do Kraszewskiego  
z okresu wybuchu powstania styczniowego wnioskował, że późniejsze załamanie 
się przyjaźni poetów miało swój początek właśnie w nieporozumieniach wokół 
powstania dziennika polskiego, zaś Elżbieta Dąbrowicz podjęła się spojrzenia na 
list jako instrument opinii w korespondencji autora Quidama i Zygmunta Krasiń-
skiego. Opinie Kraszewskiego na temat siły oddziaływania słowa pisanego w za-
leżności od tego, kto przyznaje się do autorstwa, prelegentka uczyniła punktem 
wyjścia do pokazania różnic pod tym względem między zabiegającym o doce-
nienie Norwidem a anonimowo publikującym swoje utwory Krasińskim. Ostatni 
blok wystąpień zaprezentowanych w ramach grupy „Rajchertówka” rozpoczął 
referat dotykający problematyki przestrzennej w listach poety. Pelagia Bojko 
śledziła epistolarne reminiscencje miejsc ojczyźnianych i miejsc tułaczych. 
Zwróciła uwagę na to, że w zależności od miejsca, które Norwid w danym mo-
mencie zamieszkiwał, proporcje między opisem wnętrz i jego sytuacji aktualnej 
a reminiscencjami kraju lat dziecinnych znacznie się różniły. Referat wieńczący 
obrady tej grupy należał do Adama Cedro, który przedstawił garść motywów 
pojawiających się w Norwidowskiej korespondencji z lat 1855-1856, będących 
mniej oczywistymi śladami poematu Quidam. Według prelegenta zebrany mate-
riał zdaje się potwierdzać hipotezę, że poemat (a przynajmniej jego główny zrąb) 
pisany był właśnie w tym czasie, w Paryżu. 

GRUPA „POD WIANUSZKAMI” 

Przedpołudniowe obrady tej grupy otworzył Sławomir Rzepczyński referatem 
o projekcie Norwidowskiego dziennika roku 1863. Pojawiły się w nim konteksty 
postkolonialne. Prelegent ukazał Norwidowską retorykę negatywną i obnażanie 
braków, wskazał na dziennik jako projekt ideowy, inteligencki, w którym poeta 
nawoływał do realizmu politycznego i upominał się o właściwie rozumiane 
chrześcijaństwo, zarazem nagłaśniając sprawę polską. Tematykę kontynuował 
kolejny referat, Włodzimierza Torunia, o epistolografii powstańczej autora Czar-
nych kwiatów, w której współistnieć miały prawda, idea, myśl, w przeciwień-
stwie do tego, co – według poety – dominowało w polskim zrywie powstańczym, 
mianowicie bezideowość i wtórność. Następnie Zofia Dambek przybliżyła słu-
chaczom urywki z dziejów Norwidowskich listów zagubionych, niedoręczonych 
lub tych, które nigdy nie doczekały się odpowiedzi. Prelegentka zauważyła, że 
czasem sam Norwid prowokował takie sytuacje lub po prostu zaniedbywał kore-
spondencję. Ukazała m.in. losy korespondencji Norwida z Zygmuntem Krasiń-
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skim, Augustem Cieszkowskim czy Marią Trębicką, zauważając na koniec, że 
Norwidowi nie udawało się wprowadzić odbiorców w świat swojej myśli. Na 
konferencji nie mogło zabraknąć akcentu plastycznego. Edyta Chlebowska 
przedstawiła miejsce szkicu i karykatury w listach Norwida, zaznaczając, że są 
one namiastką ukazania konkretnej sceny. Kontekstowo pojawiły się listy do 
Zofii Radwanowej. W dalszej kolejności wystąpił Marek Buś i zaproponował 
kategorię rozprawki epistolarnej, odnoszącej się do tej gałęzi twórczości poety. 
Prelegent podjął także kwestie edytorskie, w tym przedstawił propozycję zapisu 
odmian tekstu i zastosowania skrótów w edycji Dzieł wszystkich Cypriana Nor-
wida. Na zakończenie sesji przedpołudniowej Grażyna Halkiewicz-Sojak i Józef 
Fert wygłosili komunikaty, relacjonujące postęp prac edytorskich nad II tomem 
Dzieł wszystkich Cypriana Norwida. Okazało się, że ten właśnie akcent edytorski 
wywołał burzliwą dyskusję, która przeniosła się do kuluarów, a także doczekała 
się kontynuacji na wstępie bloku popołudniowego. Szczególne emocje wzbudziła 
propozycja Józefa Ferta dotycząca zmian w układzie cyklu Vade-mecum. 

Pierwsze referaty wygłoszone już w porządku obrad popołudniowych dotyka-
ły tematyki religijnej w listach Norwida. Marta Ewa Rogowska w swoim wystą-
pieniu dokonała klasyfikacji nawiązań biblijnych znajdowanych na kartach tej 
epistolografii, zaś ksiądz Antoni Dunajski nakreślił obraz Kościoła wyłaniający 
się z epistolarnych aluzji poety. Rozróżnił uwagi na temat Kościoła w osobistym 
doświadczeniu poety, a także Kościoła jako instytucji, relacji Kościoła do sztuki 
oraz do świata. W dalszej kolejności Arent van Nieukerken, wychodząc od cyta-
tu z listu do Joanny Kuczyńskiej: „Ja pochodzę od Jafetowego wnuka […] od 
dziada mego Prometheusa” (PWsz IX, 388) przedstawił zagadnienie rasy w uję-
ciu Norwida, w jego charakterystycznej genealogii. Kolejny referat, Agaty Bra-
jerskiej-Mazur, zestawiał korespondencję Norwida z listami zapomnianego an-
gielskiego poety i jezuity Gerarda Manleya Hopkinsa. Prelegentka przekonująco 
przedstawiła zbieżności między sylwetkami tych dwu niedocenionych za życia 
twórców, a także różnice, jakie uwidoczniły się w pisanych przez każdego z nich 
listach. Obrady grupy „Pod Wianuszkami” zwieńczyło wystąpienie Łukasza 
Niewczasa o Norwidowskiej metaforze w liryce i epistolografii. Referent wpro-
wadził pojęcie „niewidocznej” metafory, zamaskowanej w wierszach Norwida 
przez inne figury stylistyczne. Następnie przełożył swoje spostrzeżenia na pole 
epistolarne. 

Po całodniowych obradach zaplanowano zebranie, na którym Edyta i Piotr 
Chlebowscy przedstawili propozycję czternastej już konferencji – Colloquia 
Norwidiana: Italiam, Italiam…, poświęconej włoskim odsłonom w biografii oraz 
twórczości poety. Zjazd zaplanowano na rok 2015 i zaproszono do urokliwego, 
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toskańskiego miasteczka Sansepolcro. Pomysł został entuzjastycznie przyjęty 
wraz ze wstępnymi uzgodnieniami organizacyjnymi. 

OSTATNI DZIEŃ OBRAD 

Kolejny dzień obrad, ku radości wszystkich, odbywał się znów z udziałem 
wszystkich, bez podziału na sekcje. Otworzył go referat Michała Kuziaka, przed-
stawiający Norwidowskie impresje współczesnego poecie Paryża. Prelegent po-
lemizował z określaniem Norwida (za Zofią Stefanowską) – „poetą miasta”, 
wykazując, że w twórczości poety brak poetyckich obrazów miast, jest za to opis 
własnego atelier, a zdarza się i tak, że miasto reprezentuje w tej twórczości wi-
dok niemal infernalny (Larwa). Jako kolejna głos zabrała Ewangelina Skalińska, 
charakteryzując listy Norwida do kobiet, wskazując na charakterystyczną auto-
kreację oraz paternalistyczny chwilami ton, w jaki uderzają listy poety skierowa-
ne do przedstawicielek płci pięknej. Następny referat wygłosiła Dorota Pluciń-
ska, mówiąc o obecności w korespondencji Norwida komizmu intertekstualnego, 
który rodził się zawsze na granicy – między sensami tekstów przywołanych  
a generującymi je odczytaniami. Prelegentka zauważyła, że sytuowanie listów  
w różnych kontekstach sprawia wrażenie formy nieprzypadkowej, celowo kon-
struowanej z myślą o odbiorcy. W dalszej kolejności pojawił się referat języko-
znawczy Julii Kałczyńskiej. Autorka postawiła sobie za cel ukazanie wielości 
kontekstów, w jakich pojawia się leksem „kwiat” w korespondencji Norwida.  
W swoim wystąpieniu Tomasz Korpysz temat Norwidowskiego języka podjął od 
innej strony. Przekonał słuchaczy o komizmie obecnym w twórczości poety tak-
że w jego listach, lecz niemal nieobecnym w badaniach nad tą twórczością, gdy 
tymczasem, obok często podejmowanej ironii, pojawiają się u Norwida typowo 
komiczne chwyty językowe. Poeta okraszał swoje listy anegdotami, sięgał także 
po różne odsłony komizmu ściśle słownego: fleksyjny, leksykalny, frazeologicz-
ny i stylistyczny. We wszystkim jednak komizm Norwida łączył się z jego wi-
dzeniem świata. Kolejny głos, kończący sesję przedpołudniową, należał do Do-
miniki Wojtasińskiej, która w swoim wystąpieniu przedstawiła diagnozę społe-
czeństwa „najzupełniej przeciwnego i z wszech miar innego i obcego”, ukazane-
go w listach poety do kobiet. Prelegentka zwróciła uwagę na tę ciekawą zależ-
ność, że najwięcej uwag o społeczeństwie kieruje Norwid właśnie do przyjació-
łek – kobiet, tym samym kreując w listach ich rolę i miejsce w zarysowywanym 
przez siebie obrazie społeczeństwa. 

Sesja popołudniowa w całości należała do młodszych badaczy Norwida. Roz-
począł ją referat Anny Krasuskiej o możliwych powiązaniach między Norwidem 
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a francuskimi parnasistami i ich śladach w korespondencji poety. W referacie 
pojawiły się m.in. takie zagadnienia, jak autonomiczność sztuki, a także harmo-
nia w sztuce. Stanowisko parnasistów zestawione ze stanowiskiem Norwida 
skonfrontowane zostało z klasycznymi teoriami estetycznymi. Kolejny temat 
zaprezentowała Magdalena Karamucka, nadając wystąpieniu tytuł Rzymskie ko-
respondencje Norwida. Prelegentka przedstawiła owoce swoich badań nad for-
mą, jaką autor Ad leones! nadawał wysyłanym listom. Wykazała między innymi, 
że często pozdrowienia początkowe i końcowe wprost nawiązują do rzymskiej 
epistolografii, a sam Norwid miał upodobanie w przypisywaniu sobie rodowodu 
rzymskiego. Referat autorstwa Krzysztofa Cieślika pokazywał zawiłe koleje 
polemik Norwida z ewolucjonizmem. Począwszy od Aktora aż po ostatnie owoce 
jego pióra, poeta polemizował z teorią Darwina, stawiając ją w opozycji do 
chrześcijaństwa, a nierzadko dowcipkując. Agnieszka Komorowska, przedostat-
nia prelegentka tegorocznej konferencji, zwróciła uwagę na możliwe epistologra-
ficzne źródła profilu postaci dramatów „słowiańskich” Norwida. Pokazała zwią-
zek, jaki zachodzi między ostrą reakcją poety na Mickiewiczowski Skład zasad  
i całą polemiką z towianizmem, a ideą wpisaną w dramaty Wanda i Krakus. Re-
ferat wieńczący Colloquia Norwidiana XII: Listy, listy… przypadł w udziale Eli-
zie Kąckiej, która wyszła od ukazania poety jako swego rodzaju figury egzysten-
cji. Pokazała, jak różnie jest w Norwidowskich listach problematyzowana relacja 
między żywym słowem, a martwą literą oraz że szala przechylona na jedną stro-
nę ma swoje konsekwencje nie tylko tekstowe, ale i etyczne. Norwid zaś, pisząc, 
wskazywał na zdarzeniowość i niepewny etycznie status tej czynności. 

Tak dobiegły końca dwunaste Colloquia Norwidiana, poświęcone Norwi-
dowskiej korespondencji. Czas radosnych spotkań, burzliwych dyskusji i wy-
mieniania się owocami badań naukowych pozostał w pamięci uczestników, kro-
nice zdjęciowej i oczekiwaniu na ukazanie się publikacji pokonferencyjnej, zbie-
rającej owoce dwuipółdniowych obrad w urokliwym, nadwiślańskim dworku. 

 
 
 
AGNIESZKA KOMOROWSKA – mgr, literaturoznawca, doktorantka w Zakładzie Literatury Polskiej 

Romantyzmu i Pozytywizmu, Wydział Filologiczny, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Adres korespondencyjny: ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, email: agniesz-
ka.maria.komorowska@gmail.com 
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Łukasz Niewczas – Colloquia Norwidiana XIII: Norwid wobec Powstania 
Styczniowego (Wierzchowiska Drugie, 12-14 grudnia 2013 r.) 

 
 
W dniach 12-14 grudnia 2013 r., w Wierzchowiskach Drugich pod Kraśni-

kiem odbyła się kolejna, trzynasta już odsłona cyklicznych spotkań z serii Col-
loquia Norwidiana, organizowanych przez Ośrodek Badań nad Twórczością  
C. Norwida KUL wraz z Fundacją Norwidowską. Edycja ta miała wyjątkowy 
charakter. Zorganizowana w zaledwie kilka miesięcy po sympozjum poświęco-
nym epistolografii Norwida (Listy, listy…, Kazimierz Dolny, maj 2013) konfe-
rencja wyłamała się z tradycyjnego, dwuletniego rytmu Colloquiów, wyróżniając 
się ponadto innością miejsca obrad (Wierzchowiska zamiast zwyczajowego Ka-
zimierza) oraz szczuplejszym niż zwykle gronem prelegentów – na konferencji 
wygłoszono 15 referatów. Zmiany te wynikały z tematu spotkania, które odbyło 
się pod tytułem Norwid wobec Powstania Styczniowego. Organizatorzy posta-
nowili zorganizować konferencję w jubileuszowym roku 2013, w 150. rocznicę 
wybuchu powstania, w miejscu związanym choćby pośrednio z wydarzeniami 
Insurekcji. Uczestnicy sympozjum konferowali zatem w położonym w Wierz-
chowiskach Dworze Sanna, w pobliżu którego toczyły się walki powstańcze, co 
upamiętnia m.in. znajdujący się na terenie posiadłości Krzyż Powstańców Stycz-
niowych. 

Obrady zainaugurował referat Anny Kozłowskiej Pióro na posterunku. Jak 
Norwid widział rolę słowa w powstaniu? Badaczka zauważyła, że w centrum 
refleksji Norwida o powstaniu stała sprawa słowa. Wokół tej problematyki kon-
centrowały się wszystkie wątki istotne w Norwidowym myśleniu o powstaniu; 
stanowiła ona swoistą oś konstrukcyjną poglądów i zabiegów poety z tego okre-
su. Refleksja nad słowem znalazła swój wyraz przede wszystkim w publicystyce, 
licznych notach i memoriałach Norwida z tego okresu oraz w powracającej wie-
lokrotnie w jego listach idei powołania dziennika, który w zastępstwie nisko 
ocenianej przez poetę prasy krajowej miałby pełnić w czasie powstania rozmaite 
role: informacyjną, propagandową, ale też ideotwórczą, zmierzając do ukształ-
towania świadomości czytelników, co do zakładanego miejsca oraz misji Polski  
i Polaków w Europie. 
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Kolejny referat, wygłoszony przez Zofię Dambek: Norwid i pamięć powsta-
nia styczniowego, dotyczył dziedzictwa powstania w myśli społecznej i politycz-
nej Norwida. Badaczka poddała analizie rocznicowe wystąpienie poety wygło-
szone w Czytelni Polskiej w 1875 r., zastanawiając się, jaki był jego stosunek do 
klęski i żałoby popowstaniowej. Szczególną uwagę skupiła badaczka na tłuma-
czonej, a w zasadzie, jak się okazało, swoiście sparafrazowanej przez Norwida 
pieśni Testament Marka Botzarisa, odczytując ją jako ukrytą ocenę zmagań pow-
stania styczniowego. W pieśni grecki bohater otoczony przez wroga, walczący  
z garstką żołnierzy, umiera na polu walki, przekazując posłanie swojemu syno-
wi, czyli następnemu pokoleniu. W tym sensie również powstanie nie jest  
w rozumieniu Norwida klęską, pozostawia bowiem kolejnym pokoleniom „na-
stępstwa żywotne”. 

Wystąpienie Dominiki Wojtasińskiej poświęcone zostało politycznym wąt-
kom w Norwidowskiej korespondencji z kobietami. Mimo że, jak zauważyła na 
wstępie badaczka, dyskurs polityczny dominuje w „męskiej” korespondencji 
Norwida, problematyka powstańcza powraca także w jego listach adresowanych 
do kobiet – Konstancji Górskiej, Joanny Kuczyńskiej, Michaliny Dziekońskiej 
czy Łucji Rautenstrauchowej. Charakterystycznym rysem tej korespondencji jest 
fakt, że wątki polityczne nie stanowią tu pierwszego planu, ale wkraczają w ra-
my innych rozważań, często zorientowanych na sprawy prywatne, osobiste. Re-
fleksje Norwida mają w tym kontekście rzadziej charakter analityczny, częściej 
przybierają natomiast kształt syntetycznych formuł, odnoszących się do kondycji 
moralnej i intelektualnej społeczeństwa polskiego w czasie dziejowej próby – 
zwykle mają one charakter mocno krytyczny. Listy te, jak podsumowała badacz-
ka, są z jednej strony skierowanym do adresatek wezwaniem do myślenia kry-
tycznego, z drugiej – stanowią lekcję świadomego (także błędów własnego spo-
łeczeństwa) patriotyzmu. 

Obrady pierwszego dnia zakończyło wystąpienie Edyty Chlebowskiej Straco-
ne gniazdo. Norwid – Szermentowski poświęcone wątkom plastycznym w twór-
czości Norwida. Obiektem zainteresowania referentki stał się jeden z rysunków, 
pochodzący z połowy lat 70. XIX w., znany jedynie z reprodukcji opublikowanej 
po II wojnie światowej pt. Scena symboliczna. Niejednoznaczność tematu obra-
zu, przedstawiającego leżącą na posłaniu postać oraz drugą przy jej boku,  
w otoczeniu zlatujących z nieba istot, ze zrujnowaną chatą na drugim planie 
sprawiała, że był on bardzo różnie interpretowany. Badaczka polemizowała  
w referacie z odczytaniem Aleksandry Melbechowkiej-Luty, która uznała, że 
temat Norwidowskiego rysunku nawiązuje do dramatu Goethego, przedstawiając 
scenę śmierci Fausta. Na nowe odczytanie pozwoliło Chlebowskiej wydobyte 
przez nią podobieństwo szkicu Norwida do obrazu Stracone gniazda Józefa 
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Szermentowskiego, malarza, którego Norwid znał i z którym utrzymywał kon-
takty. Badaczka zaproponowała trzy możliwości odczytania Norwidowego ry-
sunku: jako utrzymanego w pogodnej atmosferze usymbolicznionego obrazu 
śmierci malarza, jako narodową alegorię (zrujnowana chata będąca symbolem 
ojczyzny) i w końcu, bez powiązania z biografią Szermentowskiego, jako swego 
rodzaju plastyczny wykład Norwidowego rozumienia śmierci – sytuacji przej-
ścia. Cały rysunek potwierdza charakterystyczną dla Norwida cechę jego plasty-
ki, którą jest jej literackość, ciśnienie sensów i znaczeń, angażujące zarówno 
wzrok, jak i umysł. 

Obrady drugiego dnia rozpoczęło wystąpienie Grażyny Halkiewicz-Sojak  
pt. Norwidowska refleksja o czasie a idea insurekcji. Badaczka na wstępie skru-
pulatnie zrekonstruowała stan badań dotyczący stosunku Norwida do powstania 
styczniowego. Jak się okazało, sądy badaczy (m.in. Adama Krechowieckiego, 
Wiktora Weintrauba, Zofii Stefanowskiej, Jacka Trznadla) są w tej dziedzinie 
pełne sprzeczności. Pytając o przyczynę takiego stanu rzeczy, badaczka postawi-
ła hipotezę, że rozbieżności te wynikają z trzech przyczyn: niejednolitej, zmie-
niającej się postawy poety wobec wydarzeń z lat 1861-1864 (od entuzjazmu dla 
manifestacji warszawskich po krytykę działań powstańczych i ich motywacji  
w późniejszym okresie), zróżnicowanych uwarunkowań polityczno-historycz-
nych, w których badacze podejmowali to zagadnienie oraz ze względu na Nor-
widowską koncepcję czasu historycznego. 

O Norwidowskim pojmowaniu strategii i jej celów traktowało kolejne wystą-
pienie, wygłoszone przez Edwarda Kasperskiego (Norwid jako strateg). Badacz 
dowodził względnie stałego zainteresowania Norwida sprawami strategii, nasila-
jącego się w momentach przełomowych, zwrotnych w historii narodu lub w dzie-
jach powszechnych. Negując determinizm praw historii Norwid przywiązywał 
wielką wagę do kwestii strategii, widząc w niej narzędzie modelowania rzeczy-
wistości. Strategię, pojmowaną jako działanie długofalowe, odróżnialne w tym 
sensie od krótkofalowej taktyki, łączył Norwid w swojej koncepcji z walką  
(postrzeganą przez niego jako „normalne działanie ludzkości”) nie zaś z wojną, 
której wielokrotnie się przeciwstawiał. Jak zauważył badacz, kluczowym ele-
mentem strategii Norwida było oddziaływanie za pomocą idei i słowa, przeciw-
stawione walce militarnej, konspiracji czy działalności zamachowej – a więc tym 
formom aktywności, które wiązały się z przelewem krwi. Nie znaczy to zarazem, 
że Norwid wykluczał działania zbrojne – w konkretnych okolicznościach, np. 
Powstania Styczniowego, działania strategiczne na polu idei mogły jedynie uzu-
pełniać i usprawniać działania militarne. Generalnie jednak, konkludował Ka-
sperski, w całości procesu dziejowego strategia była dla Norwida koniecznym 
warunkiem utrzymywania ciągłości rozmaitych działań, służących rozwojowi 
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ludzkości, w tym, na jednym z pierwszych miejsc, utrzymania pokoju między 
narodami. 

Kolejne wystąpienie zatytułowane Upadek, zwycięstwo? Powstanie Stycznio-
we w myśli Norwida rozpoczął Włodzimierz Toruń kluczowym dla tytułowego 
problemu cytatem z rozprawki epistolarnej, skierowanej do Mariana Sokołow-
skiego O tszinie i czynie: „Upadek, który pozostawia po sobie n a s tę p s t w a - 
- ż y w o t n e, jest z w y c ię s t w e m (lubo mniej lub więcej dopełnionym, ale 
zwycięstwem!)”1. Wedle autora Vade-mecum, warunkiem przedsięwzięć pozo-
stawiających po sobie takie następstwa jest ich „oryginalność” (w Norwidow-
skim sensie). Cały odczyt Torunia był próbą analizy stosunku Norwida do po-
wstania styczniowego pod kątem wspomnianej wyżej kategorii. Stosunek ten 
zmieniał się tak, jak zmieniała się Norwidowa ocena oryginalności działań po-
wstańczych. Badacz opisywał entuzjazm poety wywołany zachowaniem społe-
czeństwa w okresie manifestacji warszawskich – „oryginalnych”, bo poruszają-
cych szerokie masy bez niepotrzebnego rozlewu krwi, wpływających też na wro-
ga – Rosję, zarówno doraźnie, jak i długofalowo, jako realizacja misji cywiliza-
cyjnej odnowienia moralnego. Coraz częściej, w miarę upływu czasu, zarzucał 
jednak Norwid powstaniu brak oryginalności, oskarżając Polaków o to, że „bić 
się umieją, ale nie umieją walczyć” (badacz zauważył, że przynajmniej część 
tych krytycznych sądów nie miała utwierdzenia w faktach i wynikała ze słabej 
orientacji poety, co do sytuacji w kraju). Sam Norwid forsował w swoich notach 
pisanych w okresie powstania rozwiązania „oryginalne”: projekt kongresu mię-
dzynarodowego czy ideę moralnego oddziaływania na Rosję. 

Wystąpienie Wiesława Rzońcy przybliżyło słuchaczom Norwidowski obraz 
Warszawy w okresie powstania styczniowego. Na wstępie badacz szkicowo za-
rysował znane literackie reprezentacje Warszawy, zarówno w prozie, jak i liryce, 
wskazując na znaczną przewagę liczebną tych pierwszych (m.in. Prus, Kraszew-
ski, Hłasko). Na tym tle Rzońca zaprezentował obraz powstańczej Warszawy 
wyłaniający się z Norwidowego pisarstwa. Referent postawił tezę, że Warszawa  
z okresu powstania styczniowego jawi się poecie bardziej jako znany mu obraz 
miasta stołecznego czasów Insurekcji, ale wcześniejszej o 30 lat – listopadowej. 
Literacki obraz wiąże się zatem z reanimacją młodzieńczych wspomnień Norwi-
da o bohaterskim mieście. Ten pozytywny obraz uzupełnia, na zasadzie kom-
plementarności przeciwny wizerunek, Warszawy powstańczej jako miasta słabej 
inteligencji, zabaw, towarzyskich form, konformizmu. 

                                                           
1
 C. NORWID, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstepem i uwagami krytycznymi opa-

trzył J.W. Gomulicki. t. VII, Warszawa 1976, s. 55. 
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Kolejny referat, O naśladownictwie i oryginalności w kontekście „Fortepianu 
Szopena” wygłosił Bartłomiej Łuczak. Prelegent poddał analizie zaczerpnięte  
z Norwidowskiego pisarstwa kategorie oryginalności i naśladownictwa, odno-
sząc je do dwóch obszarów działalności: artystycznej i politycznej. Poprzez te 
kategorie tłumaczył też referent przemiany stosunku Norwida do powstania – od 
pełnej aprobaty dla znamionujących oryginalność manifestacji patriotycznych 
poprzedzających wybuch powstania – do potępienia bezrefleksyjnego rozlewu 
krwi, będącego wynikiem naśladowania przez władze powstańcze takich form 
politycznego działania, które w warunkach polskich były nieautentyczne i nie-
adekwatne.  

Do Fortepianu Szopena nawiązywał także kolejny referat, wygłoszony przez 
Adama Cedrę (Fortepian na bruku – relacje z epoki), który na podstawie bogate-
go materiału dokumentacyjnego zarysował skrupulatnie historyczne tło wyda-
rzeń 1863 r., przedstawionych w Norwidowskim poemacie. Badacz skupił się 
przede wszystkim na ukazaniu konsekwencji zamachu na namiestnika Królestwa 
Polskiego gen. Fiodora Berga, przeprowadzonego w Warszawie 19 września 
1863 r. Oprócz relacji z ówczesnej prasy Cedro przywołał także dostępne ilustra-
cje, zanalizował zakres dokonanych zniszczeń, zaprezentował urzędowe próby 
rozwiązania problemu żałoby narodowej. W końcowej części wystąpienia refe-
rent zaproponował własną interpretację kategorii „Doskonałego-wypełnienia”, 
rozstrzygającej o spójności kompozycyjnej i semantycznej Fortepianu Szopena. 

O Rosji w projekcie propagandy powstańczej Cypriana Norwida traktowało 
wystąpienie jedynego historyka w gronie referentów – Marcina Wolniewicza. 
Dla Norwida, jak zauważył badacz, słowo „propaganda” miało specyficzne na-
cechowanie, bliskie apostołowaniu i głoszeniu prawdy. Norwidowa wizja propa-
gandy wyrastała z obserwacji działań władz powstańczych i z ich oceny, przede 
wszystkim z poszukiwania takich form aktywności, które miały według poety 
charakter „oryginalny”, zgodny zatem z wolą Bożą i ekonomią zbawienia – ta 
obserwacja powróciła podczas konferencji kolejny raz. Podstawowym, omawia-
nym przez badacza elementem propagandy Norwida był stosunek do Rosji oraz 
oddziaływanie na nią przez tzw. presję moralną. Geopolityczne uwarunkowania 
Polski zmuszały ją do tego, by nie tylko walczyć z Rosją, ale układać sobie z nią 
dojrzale stosunki. Wyrażać się one miały, ze strony Polaków, w pracy nad takim 
oddziaływaniem na Rosję, które stawia sobie za cel jej odkupienie, rozumiane 
nie jako nawrócenie religijne, ale powolny „postęp w człowieku”. Autor referatu 
ukazywał zbieżność niektórych elementów tak rozumianego programu z myślą 
polityczną Henryka Kamieńskiego. 

Oddzielny blok wystąpień konferencyjnych stanowiły referaty o nachyleniu 
interpretacyjnym. W odczycie „ Święty-pokój” – wiersz o powstaniu? Łukasz 
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Niewczas zastanawiał się, jakie nici wiążą wspomniany w tytule wiersz Norwi-
da, utwór silnie symboliczny, z bardzo wszak konkretnymi wydarzeniami poli- 
tycznymi. Poza tą najoczywistszą – umieszczoną pod tekstem datą 1863, sytu-
ującą liryk w określonych realiach historycznych, badacz zwracał uwagę na mo-
tywikę rycerską, która łączy obrazowanie poetyckie wiersza z rycerskimi moty-
wami obecnymi w publicystyce Norwida z tego okresu oraz na utopistyczne 
hasła, dla których dogodnym kontekstem porównawczym była retoryka publi-
cystki powstańczej.  

W kontekście wydarzeń poprzedzających wybuch powstania – mowa o okre-
sie manifestacji patriotycznych 1861 r. – odczytywał wiersz Żydowie polscy. 
1861 Bogdan Burdziej („Machabej w Warszawie”. Glosy na marginesach wier-
sza „Żydowie polscy. 1861”), polemizując zarazem ze znaną interpretacją tego 
tekstu, zaproponowaną niegdyś przez Jacka Leociaka. Arent van Nieukerken 
(Norwid i Powstanie Styczniowe we francuskich oczach (de Mazade, Montalem-
bert)) zajął się z kolei rekonstrukcją stanowiska publicystyki francuskiej wobec 
powstania, zwracając uwagę na dominujący w niej ton przychylny Insurekcji,  
a niechętny Rosjanom. Odosobnionym na tym tle przykładem, na którym holen-
derski badacz skupił także swoją uwagę, była postać margrabiego Hilaire’a de 
Boissy (sportretowanego krytycznie w wierszu Norwida Marquis de Boissy), 
który w grudniu 1863 r. wygłosił we francuskim senacie ostre przemówienie 
przeciwko polskiemu powstaniu oraz zaprotestował przeciwko udzielaniu Polsce 
jakiejkolwiek pomocy.  

Konferencję zamknął odczyt Piotra Chlebowskiego pt. Rosjanie w Ameryce – 
Polacy w Moskwie – Asmodeusz w kraju przyszłości, poświęcony w dużej mierze 
postaci hrabiego Adama Gurowskiego, tytułowego Asmodeusza, którego posta-
wę i polityczne wizjonerstwo komplementował Norwid w liście skierowanym do 
Karola Ruprechta z 24 września 1863 r. Referat pokazał, że w swoich sądach 
politycznych odznaczał się czasem Norwid niemałą naiwnością, wynikającą po 
części z nieznajomości kulisów politycznych gier mocarstw, po części – być 
może – z chęci głoszenia poglądów oryginalnych. Pozytywna ocena wizyty floty 
rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych, świadczącej według Norwida o politycznej 
dojrzałości młodej demokracji amerykańskiej, jak i pozytywna ocena „belweder-
czyka” Gurowskiego, zapoznaje – jak przekonywał badacz – istotny fakt, że 
Gurowski, gorący zwolennik panslawizmu, był w istocie rosyjskim „agentem 
wpływu” w Stanach Zjednoczonych, lobbującym za zbliżeniem politycznym, 
które w o wiele większym stopniu realizowało cele polityki rosyjskiej niż ame-
rykańskiej. 

Sympozjum, zarówno wystąpienia, jak i gorące dyskusje wokół nich, dowio-
dły, że kwestia stosunku Norwida do powstania styczniowego to zagadnienie 
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wciąż budzące emocje. Wydaje się, że mimo doprecyzowania wielu kwestii oraz 
omówienia zagadnień wcześniej nieporuszanych w badaniach nad Norwidem, 
poglądy autora Vade-mecum na powstanie wciąż jawią się jako niejednoznaczne. 
Można przypuszczać, idąc tropem ustaleń Grażyny Halkiewicz-Sojak, że sytu-
acja ta wynika tyleż ze skomplikowania i niejednoznaczności postawy Norwida, 
ile z przekonań i uwarunkowań badawczych jego zinterpretatorów. 

 
 
 
ŁUKASZ NIEWCZAS – dr, literaturoznawca, pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Twórczością  

C. Norwida KUL, adres do korespondencji: ul. Dziewanny 29/5, 20-539 Lublin, e-mail: lukasznie-
wczas@kul.pl 
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Na aukcji i w galerii 
– o kilku nieznanych realizacjach plastycznych Norwida:  

uzupełnienie 
 

W artykule opublikowanym w 33 tomie „Studia Norwidiana” (s. 151-165) 
przedstawiłam cztery nieznane realizacje plastyczne Norwida, które w ostatnich 
latach pojawiły się na rynku sztuki. Do fotograficznej reprodukcji każdego dzie-
ła, stanowiącej zasadniczy element prezentacji, dołączony został zwięzły opis 
oraz zestaw podstawowych informacji obejmujących: wymiary, technikę wyko-
nania, stan zachowania, ewentualnie także czas powstania oraz proweniencję.  

W tekście zabrakło natomiast ważnej informacji dotyczącej sposobu pozy-
skania przeze mnie wiedzy o istnieniu nieznanych dotychczas Norwidowskich 
dzieł, co mogło budzić przypuszczenia, że dotarłam do nich samodzielnie, bez 
pośrednictwa osób trzecich. Tymczasem, aż trzy prezentowane norwidiana pla-
styczne zostały odkryte przez Adama Cedrę drogą kwerend internetowych, zwią-
zanych między innymi z prowadzeniem przez niego bloga dedykowanego Nor-
widowi1. Salon badaczy, miłośników i oponentów Norwida, o którym mowa,  
w zamyśle redaktora ma służyć:  

 
badaczom i wszystkim zainteresowanym życiem i dorobkiem poety do prezentacji i do-

kumentowania szeroko rozumianej recepcji jego twórczości, a więc informowania o inicjaty-
wach naukowych, nowościach wydawniczych, odnalezionych w świecie i w Internecie przy-
czynkach, opiniach, dziełach plastycznych i muzycznych mających związek z autorem Pro-
methidiona2. 

 
Dzięki dociekliwości i wytrwałości reaktora w przeszukiwaniu ogromnych  

i stale poszerzających się zasobów Internetu na wspomnianej stronie znalazły się 
również informacje dotyczące dwóch interesujących nas obiektów. 24 czerwca 
2012 r. pojawił się wpis donoszący o możliwości zakupienia w Galerie und 

                                                           
1 Informacja o jednym tylko z omawianych w artykule obiektów (Portret brodatego męż-

czyzny) pochodzi bezpośrednio od właściciela Norwidowskiego rysunku.  
2 A. CEDRO, Salon badaczy, miłośników i oponentów twórczości Cypriana Norwida, „Stu-

dia Norwidiana” 29(2011), s. 292. Blog dostępny jest w Internecie pod adresem: norwidia-
na.blogspot.com 
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Kunstaniquariat Joseph Fach we Frankfurcie rysunku Norwida Widok wnętrza  
z dzieckiem, opatrzony fotografią kompozycji3. Dzięki rozpowszechnieniu tej 
wiadomości za pośrednictwem bloga rysunek został zakupiony do prywatnej 
kolekcji w Polsce, o czym Cedro donosił miesiąc później we wpisie Rysunek 
Norwida już w Polsce4. 16 lutego 2014 r. na blogu opublikowana została infor-
macja o wystawieniu innego rysunku Norwida (Rozlepiacz afiszy) na aukcji  
organizowanej przez Dom Aukcyjny Desa Unicum. Również i w tym wypadku 
wpisowi towarzyszyła fotografia rysunku5.  

Wreszcie trzeci, a zarazem najbardziej interesujący spośród omawianych 
obiektów: akwarelowy wizerunek Pytii, wystawiony na sprzedaż w paryskiej 
Galerie Le Chevalet Bleu, podobnie jak poprzednie obiekty został odnaleziony  
w wirtualnej przestrzeni internetowej przez Adama Cedrę, który podzielił się 
swym znaleziskiem między innymi z piszącą te słowa. Wprawdzie na łamy bloga 
informacja o odnalezieniu w Paryżu Norwidowskiego dzieła trafiła dopiero po 
publikacji mojego artykułu o nieznanych norwidianach plastycznych6, chciała-
bym niniejszym raz jeszcze podkreślić, że odkrywcą Pytii był Adam Cedro. Jed-
nocześnie pragnę przeprosić wyżej wymienionego redaktora norwidowskiego 
bloga za brak stosownych informacji dotyczących pozyskania przez niego iko-
nograficznych znalezisk. 
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3  http://norwidiana.blogspot.com/2012/06/grafika-norwida-na-aukcji.html (dostęp 

8.12.2015). 
4  http://norwidiana.blogspot.com/2012/07/nieznany-rysunek-norwida-juz-w-polsce.html 

(dostęp 8.12.2015). 
5  http://norwidiana.blogspot.com/2014/02/rysunek-norwida-na-aukcji.html (dostęp 

8.12.2015). 
6 Zob. http://norwidiana.blogspot.com/2015/09/pythia-nieznana-akwarela-norwida.html 

(dostęp 8.12.2015). 




