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Na Wschodzie Niebiosa spłynęły na Ziemię.

Joseph Göress

W historii recepcji myśli indyjskiej w Europie epoka Norwida była kluczowym
okresem. Antagonistycznie nastawione do siebie oświecenie i romantyzm pozostały
zgodne w kilku kwestiach, również jeśli chodzi o Indie1. Oświeceniowe zainte-
resowanie myślą nieeuropejską, krytyką chrześcijaństwa i analizą jego losów
w kontekście starszych wierzeń i kultur odnalazły się w nowych romantycznych
realiach. Według Jana Reychmana pierwotną i bezpośrednią przyczyną zaintereso-
wania Wschodem w XIX w. były uwarunkowania polityczne2. Naturalną konsek-
wencją ekspansji terytorialnej była eksploracja kultur państw skolonizowanych.
Translatorskie dokonania z końca XVIII w. szczególne zainteresowanie wzbudziły
w Niemczech. Odkrycie „romantycznych Indii” zawdzięczamy Johannowi Gottfrie-
dowi Herderowi (1744-1803)3 – uważnemu obserwatorowi i jednocześnie aktywne-
mu badaczowi w zakresie ówczesnej indologii. Jego koncepcja ewolucji ludzkości
„od orientalnego dzieciństwa do rzymskiej dojrzałości” dowodzi jednak, że
europejskie wartości nie pozwoliły mu na oddanie Indusom uprzywilejowanej
pozycji w historii, chociaż dla wielu romantycznych myślicieli powrót do „in-
dyjskiego dzieciństwa” stał się panaceum na racjonalny świat oświecenia i po-

1 W. H a l b f a s s. Indie i Europa. Próba porozumienia na gruncie filozoficznym. Tłum.
M. Nowakowska, R. Piotrowski. Wydawnictwo Dialog. Warszawa 2008, rozdz. 5.

2 J. R e y c h m a n. Zainteresowania orientalistyczne w środowisku mickiewiczowskim
w Wilnie i Petersburgu. W: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. T. 1. Warszawa 1957 s. 70.

3 Herder był autorem przedmowy do niemieckiego wydania indyjskiego dramatu Siakuntala
autorstwa Kalidasy w tłumaczeniu Franza Boppa. Sparafrazował również Mohamudgarę – poemat
dydaktyczny utrzymany w duchu wedantystycznym. Zob. J. T u c z y ń s k i. Motywy indyjskie
w literaturze polskiej. Wydawnictwo PWN. Warszawa 1881 s. 11.
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rewolucyjne rozbicie4. Taki stosunek do Indii objawia się w pismach Josepha
Görresa (1776–1848), Novalisa (1772-1801), W.F.J. Schellinga (1775-1854)5.
Z kolei naukowe podejście do Indii cechowało prace braci Schleglów6, którzy
pozostawili po sobie cenną „Indische Bibliothek”. W 1818 r. August Wilhelm objął
pierwszą niemiecką katedrę indologii na uniwersytecie w Bonn, gdzie obowiązki
profesora pełnił m.in. Hegel7.

W Polsce recepcja literatury indyjskiej rozpoczęła się już w oświeceniu, kiedy
dzięki Krasickiemu (Les Fables politiques et morales de Pilpai philosophe indien),
Niemcewiczowi (Rozprawa o bajce) i Trembeckiemu (Gołębie) bajki indyjskie
wniknęły do literatury polskiej. Również Kołłątaj (Rozbiór krytyczny zasad historii
o początku rodu ludzkiego) i Staszic (Ród ludzki) korzystali z filozofii indyjskiej,
konstruując swoje koncepcje historiozoficzne8. Już wtedy znane były tłumaczenia
Ezour-Vedam, Bhagawadam (Bhagavadgîtâ) i Zend-Awesty w przekładzie Anquetil
Duperrona. W recepcji myśli indyjskiej w Polsce przewodniczyły trzy ośrodki:
Puławy, Uniwersytet Wileński i Królewskie Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk9. Działający w nich miłośnicy Wschodu sprowadzali z całej Europy teksty w
sanskrycie, tłumaczenia, recenzje, gramatyki i czasopisma dotyczące Indii.
Większość dzieł przetłumaczonych z sanskrytu na inne języki i sprowadzonych do
polski zawdzięczamy Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu. Nawiązał on znajo-
mość z Williamem Jonesem, tłumaczem w Fort William College, dzięki któremu
sprowadził do Puław największe dzieła sanskryckie w oryginale i przetłumaczone
na angielski. Były to między innymi Siakuntala i prawo indyjskie. W 1815 r.

4 M. J a n i o n. Natura. W: t a ż. Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie.
Gdańsk 1972 s. 266.

5 O idei „orientalnego dzieciństwa narodów” pisze J. Tuczyński (jw. s. 13).
6 Über die Sprache und Weisheit der Indier (O języku i mądrości Indów) z 1808 r. autorstwa

Friedricha uznaje się za źródło szczegółowych wiadomości o języku (omawia główne języki indyj-
skie), filozofii (materiał z zakresu systemów myśli indyjskiej, podstawowych pojęć filozoficznych:
dualizm, emanacja, naturalizm, panteizm) i historii (idea literatury powszechnej na podstawie
komparatystyki).

7 Hegel nie był zawodowym indologiem, nigdy nie podjął prób poznania sanskrytu. Zajmował
się Indiami jako europejski filozof i ta filozofia pozostała dla niego miarą wszechrzeczy. Mimo
ogromnej wiedzy na temat Indii wielokrotnie krytykowany był za brak ich zrozumienia. Helmut von
Glasenapp tak ocenia jego dokonania: „Cokolwiek miał do powiedzenia o świecie indyjskim, okazy-
wało się bardzo niedostateczne; a rezultatem była karykatura, która pokazuje, że niezależnie od
faktu, że właściwie zrozumiał pewne szczegóły – iż podjął się zadania, do którego nie miał
kwalifikacji”. Zob. H a l b f a s s, jw. s. 145-146.

8 T u c z y ń s k i, jw. s. 29-30.
9 Tamże s. 45-46.
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powstała rozprawa Walentego Skorochoda Majewskiego Badania o pochodzeniu Sło-
wian i ich języka, tudzież obyczajów i zwyczajów Indostanów, rok później ukazały
się jego traktaty o Słowianach i ich pobratymcach oraz Rzecz o pierwszeństwie,
doskonałości i obfitości języka sanskrytu10. Majewski był pierwszym tłumaczem
fragmentów Ramajany na język polski (1816). Ogłoszenie tych prac możemy uznać
za początek polskiej sanskrytologii. Zainteresowani Indiami byli też: Maurycy
Mochnacki, Kazimierz Brodziński i Leszek Dunin Borkowski. Mochnacki zamiesz-
czał artykuły w „Kurierze Polskim” (Wietrzna muzyka na wyspie Ceylon i Anglicy
w Indiach), Brodziński przetłumaczył na język polski Sawitri z niemieckiego
przekładu Franza Boppa, Borkowski przełożył fragmenty Brahma-Purany.

Najważniejszym ośrodkiem orientalistycznym był bez wątpienia Uniwersytet
Wileński, którego spiritus movens był Ernest Gotfryd Grodek – profesor historii
i filologii orientalnych, pochodzący z rodziny o orientalistycznych tradycjach (jego
ojciec, Benjamin Grodek, wykładał języki wschodnie w gdańskim gimnazjum aka-
demickim). Pod jego wpływem Lelewel uczył się języków orientalnych, by inspi-
rować nimi swoich studentów, wśród których był m.in. Ludwik Spitznagel – przy-
jaciel Słowackiego. Dzieje starożytnych Indyj (1820) Lelewela to pierwsza rodzima
monografia, która zawierała szczegółowe informacje na temat geografii, historii,
obyczajów społecznych i prawa indyjskiego. Czasopisma takie jak „Dziennik Wileń-
ski” i „Tygodnik Wileński” dostarczały wielu nowinek dotyczących Indii i zamie-
szczały fragmenty literatury indyjskiej. W „Tygodniku Wileńskim” ukazały się:
Kornsbal, powieść wschodnia (1816), Potok, idylla perska, fragment słynnego
Gulistanu, czyli ogrodu różanego autorstwa Sadiego (1816), Dwaj braminowie,
indyjska opowieść sentymentalna opublikowana przez Tadeusza Gutta (1816), Biały
i czarny, powieść wschodnia (1820), „Dziennik Wileński” zmieścił Meduon, dumę
perską (1806), Aba-Dżafer Almanazor, powieść wschodnią (1816), Planetę doktora
Zeba, powieść wschodnią (1817), Zbiór poezji Chodży Hafyza z Szirazu, sławnego
rymotwórcy perskiego w przekładzie Józefa Sękowskiego (1820), Walkę Lakszmany
Brata Ramy z Olbrzymem Attykają, synem Rawana. Ustęp z bohaterskiego poematu
indyjskiego, przerobiony wierszem z prozy W. S. Majewskiego, wstęp z Ramajany,
staroindyjskiego eposu autorstwa Walmikiego (1823)11. W 1819 r. ukazało się
tłumaczenie Bajek Pilpaja – zbioru indyjskich opowiadań napisanych w sanskrycie

10 Tamże s. 52-55.
11 W. D e r e j c z y k. Ludwik Spitznagel. Przyjaciel Juliusza Słowackiego. Warszawa 1994

s. 48.
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i przetłumaczonych na średnioperski (pahlawi) i arabski, a z nich na języki
europejskie12.

W Norwidowskim ujęciu „Ziemie pod nazwą I n d i a przez starożytnych zna-
ne składają się jakby z dwóch półwyspów na Oceanus Erythreus ku południowi wy-
chylonych – te w ląd stały wyżej się zlewają, a od północy są górami (Emodi
montes) ob-rębione. Z tego to pasma gór, jak struny źródliskami swymi zaczepione,
ociekają rzeki aż do morza. Środkiem, gdzie się pół-wyspy na dwa kliny rozchodzą,
zapływają fale i golf czynią, Bengalską zwany dziś Zatoką, dawniej G o l f e m -
- G a n g e j s k i m, z powodu iż tam właśnie rzeka ta, w dwie połowy rozdzie-
liwszy ląd stały (czyli zrośnięcie się pół-wyspów), do Oceanu wpada. Stąd Indie
W s c h o d n i e i Z a c h o d n i e, India extra Gangem et intra Gangem”
(PWsz VI, 282)13. Indie nie były głównym przedmiotem zainteresowania Norwida.
Wyjątkiem jest rozdział niedokończonej rozprawy Sztuka w obliczu dziejów (1850),
zatytułowany Indowie, z którego pochodzi cytowany wcześniej fragment, zaczerp-
nięty prawdopodobnie ze Strabona. Ponadto w Notatkach z mitologii i kilku poje-
dynczych utworach pojawia się kilkadziesiąt epizodycznych zapisków z zakresu
tematyki indyjskiej. Z pozoru wyrwane z kontekstu zdania mają charakter incy-
dentalny, jednak zsyntetyzowane tworzą pewną logiczną całość, polaryzującą
poglądy i systematyzującą wiedzę Norwida na temat Indii czy Orientu w ogóle.
Oczywiście nie można tu mówić o kompletnej wiedzy, ale hasła zanotowane przez
poetę są esencją konkretnego problemu, mniej lub bardziej znanego Norwidowi14.
Jest to istotna część przede wszystkim z punktu widzenia indologicznego. Ściślej
rzecz biorąc, jest ona swoistym signum temporis w historii recepcji myśli indyjskiej
w polskich tekstach powstałych w XIX w. Sztuka w obliczu dziejów, a właściwie

12 R e y c h m a n, jw. s. 75.
13 Cytaty z utworów Norwida podaję według edycji: C. N o r w i d. Pisma wszystkie. Zebrał,

tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. 1-11. PiW. Warszawa
1971-1976 (dalej: PWsz; cyfra rzymska oznacza tom, arabska – stronę). Opis Indii nawiązuje formą
do pierwszych zapisów z eksploracji terenów Półwyspu Indyjskiego.

14 W redaktorskich komentarzach do Album Orbis Norwida sporządzonych przez J.W. Gomulic-
kiego można przeczytać taką notatkę: „Wielką niespodzianką dla pewnych badaczy i miłośników
Norwida, tych przede wszystkim, którzy nie wierzyli, żeby lektury poety obejmowały pisma takich
jego współczesnych, jak Baudelaire albo Nerval, będzie długi szereg jego notatek wywodzących
się ze słynnego dzieła Gérarda de Nerval Voyage en Orient (1851), które – jak teraz będą się mogli
przekonać – polski poeta nie tylko znał, ale i bardzo starannie studiował. […] Po raz pierwszy
również można się będzie przekonać o zainteresowaniu poety dla literatury staroindyjskiej oraz dla
religijnej i filozoficznej tematyki chińskiej, której poznanie ułatwił mu zapewne Kleczkowski”
(PWsz XI, 519).
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jej fragment Indowie, pozostaje jednym z nielicznych polskich tekstów z pierwszej
połowy XIX w. dotyczącym sztuki indyjskiej15.

Sposobem na „wynurzenie się z chaosu fenomenów świata indyjskiego” – jak
pisze Norwid – jest znalezienie „punktu takiego w dziejach sztuki indyjskiej, który
by, najprawdziwszym pomnikiem będąc jej znaczenia, naszemu pojęciu ogólnemu
o twórczości-duchowej wszystkim ludom wspólnej odpowiedział” (PWsz VI, 282-
-283). Głównym celem jest znalezienie wspólnego dla całej ludzkości, uniwersalne-
go źródła sztuki. Zatem czy Norwid zakładał, że znajduje się on w Indiach?

W pewnym sensie tak. Wypadkową powiązania Norwidowskiej koncepcji sztuki-
-pracy i dogmatu jest „t w ó r c z e - s ł o w o ludu tego [Indusów] nad materią
granitu zawieszone wstępowało w głaz r y l c e m d ł o n i n a t r u d
s k a z a n e j, symbolicznie pochód pracy znacząc” (PWsz VI, 284). Charaktery-
styczne dla Norwida pojęcie sztuki jako „pracy stanowiącej symboliczną ekspresję
przekonań i uczuć religijnych” oraz jako „zachowania o wysokiej wartości moralnej,
zazwyczaj powiązanego z religijnością człowieka i nadnaturalną inspiracją” można
odnieść do terminu proto-sztuki, która jest jej pierwotnym stadium, wywodzącym
się z potrzeb religijnych człowieka16. Taki charakter ma starożytna sztuka indyjska
(„sztukmistrzem był d o g m a t i społeczność – bo, jak słusznie indyjski lud dziś
twierdzi: B o g o w i e t e g m a c h y w y r z e z a l i!...” (PWsz VI, 285)).
System kastowy zamknął artystów (twórców sztuki) w obrębie jednej grupy, co wy-
kluczyło „nadnaturalną inspirację”, decydującą o byciu artystą. Dla Norwida było
to równoznaczne z oświeceniową sztuką wyczerpanych konwencji: „S z t u k więc
[...] w swej wszystkości wnętrznie pojednanych, a przez sztuki szczególne jako
przez ekspresję wyrażanych, sztuk o sile-twórczej śpiewających, nie ma jeszcze

15 Joachim Lelewel w Dziejach starożytnych Indii zamieścił dwa podrozdziały o sztuce indyj-
skiej: Architektura i skulptura oraz Pomniki architektury i skulptury. W pierwszej części pisze
o niestrudzonej ręce „Indianina”, „która uwzięła się nie tyle przystrojeniem powierzchni ziemi tak
już dalece przez naturę upiększonej, ile użyciem podziemnej głuchoty. Wysilona ich praca wdarła
się w twarde opoki granitu [...] Ręka ludzka te ogromne jaskinie wyrabiała, oparłszy je na słupach
z tejże skały obrobionych. Wznoszą się one na wielkich czworobocznych podnóżach, lub niekiedy
na grzbietach słoni oparte [...] Na nich powstały boskie obrazy z tychże od ścian odszczepanych
granitów, w zwierzęcych i ludzkich kolosalnych postaciach [..] Wyobrażają one znajome bóstwa:
Sziwena [sic!], Buddę i Wisznu z ich czynnościami, mianowicie licznemi Wisznu dziełami, a wszy-
stko to jest indyjskie”. Część drugą stanowią opisy dzieł pochodzących m.in. z Gharipuri (Ele-
phanta), Ellory, Salsette oraz wzmianka na temat sztuki północnoindyjskiej (J. L e l e w e l.
Starożytne dzieje Indii. Warszawa 1820 s. 46-50).

16 Zob. Słownictwo estetyczne Cypriana Norwida. Pod red. J. Chojak. Wydawnictwo UW.
Warszawa 1994 s. 197-198. Zob. też M. G o ł a s z e w s k a. Zarys estetyki. Warszawa 1986
s. 88.
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u Indów. […] S z t u k więc cale nie było, s z t u k a tylko – na dogmatu
gwieździe zawieszona i nierozkładalna na promienie i nie rozpowita jeszcze w tęczę.
Była to tylko s z t u k a - p r a c y, żadną pracą szczególną nie wyrażająca się
stanowczo” (PWsz VI, 284-285).

W opinii Norwida „[...] n a g r o m a d z e n i e w i a d o m o ś c i w y -
c i ą g n i ę t y c h z o p i s ó w m o n u m e n t a l n y c h r u i n
I n d i i, [...] ([...] nie jest nowością, bo autorowie znakomici opracowali już ten
przedmiot)” (PWsz VI, 283). Istotny w świetle tego, co o sztuce pisze Norwid, jest
fakt, że zainteresowanie sztuką nie było synchroniczne z fascynacją literaturą, a am-
biwalentny stosunek wynikał z niezrozumienia kontekstu kulturowego. Anglicy prze-
bywający w Indiach w drugiej połowie XVIII stulecia odnosili się do lokalnej sztuki
z wielką niechęcią, która na początku XIX w. złagodniała wobec rzemiosła arty-
stycznego, przede wszystkim wobec tkanin i złotnictwa. Uprzedzenia istniały
zwłaszcza w stosunku do architektury i rzeźby, które nie wpisywały się w kult
antycznego ideału piękna. Nieznajomość indyjskiej ikonografii i brak możliwości
interpretacji spowodowały, że bardziej ceniono posągi Buddy z Gandharwy niż
średniowieczną rzeźbę indyjską. Przychylny okazał się dopiero schyłek XIX w.
i pojawienie się prac E.B. Havella, który upatrywał w niej najwyższych dokonań
ludzkości17. Havell był kierownikiem szkoły artystycznej w Madrasie. Opubliko-
wał kilka książek, m.in. Indyjska rzeźba i malarstwo, Indyjska architektura, Ideały
sztuki indyjskiej. Prace te miały ogromny wpływ na recepcję sztuki indyjskiej na
Zachodzie18. Oczywiście nie można tu pominąć relacji podróżników, które licznie
ukazywały się w prasie, przede wszystkim w angielskim czasopiśmie orientalistycz-
nym „Asiatic Researches” powołanym przez Jonesa oraz pomniejszych dziełek
z tzw. drugiego obiegu. Zatem o jakich autorach mówił Norwid?

Odstępstwem od imperialistycznych intencji sztuki brytyjskiej była entuzjastyczna
postawa angielskich malarzy pejzażowych z londyńskiej Royal Academy of Art,
którzy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII oraz na początku
XIX w. licznie przybywali do Indii w ramach tzw. plenerów malarskich. Należy tu
wymienić nazwiska Jamesa Forbesa, Tilly’ego Kettele’a, Williama Hodgesa, Johana
Zoffany’ego, Jamesa Walesa, Thomasa Daniella, Edwarda Moore’a, Jamesa Moffata,

17 A. J a k i m o w i c z. Sztuka Indii. Szkice. Warszawa 1964 s. 192.
18 Przeniesienie Havella w 1896 r. z Madrasu do Rządowej Szkoły Artystycznej w Kalkucie

zaowocowało znajomością z Abanindranathem Tagore, bratankiem Rabindranatha, który prowadził
salon artystyczny. Bywali tam: malarz i krytyk Sir William Rothenstein, rosyjska tancerka Anna
Pawłowa, niemiecki filozof graf Herman von Keyserling, japoński pisarz Kakuzo Okakura, cejloński
historyk sztuki Ananda Kentish Coomaraswamy, rosyjski historyk Wiktor Gołubiew i oczywiście
Rabindranath Tagore (J a k i m o w i c z, jw. s. 180).
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Charlesa D’Oyly’ego czy George’a Chommery’ego – artystów tzw. ruchu roman-
tycznego („Romantic Movement”). Powołuje się na nie m.in. Joachim Lelewel19.
Ówczesne tendencje polityczne nie były w stanie zagłuszyć nowych perspektyw,
które propagowała społeczność dobrze znana i ceniona w środowisku i która stała
się siłą napędową indyjskiego renesansu w sztuce brytyjskiego romantyzmu.

„Kryzy” sztuki indyjskiej, która „[...] z zatrzymań się w pracy i z u p a d -
k ó w, z t r a f ó w, miała osiągnąć s a m o w i e d z ę”, ma według Norwida
dwie przyczyny: „w e w n ę t r z n ą naprzód, przez samego rozdwojenie dogmatu,
więc s i ł, więc s z t u k i - s i ł, więc pracy – i z e w n ę t r z n ą, czyli najazd
obcych” (PWsz VI, 288). Moment „rozbicia dogmatu” przypada w Indiach na VI
i V w. p.n.e., który zaznaczył się hegemonią braminizmu20, zmonopolizowaniem
rytuału i w konsekwencji podporządkowaniem całego społeczeństwa najwyższej,
najbardziej zwyrodniałej kaście. Protest przeciwko takiej sytuacji przebiegał dualnie:
jako totalne odwrócenie się od tradycji ortodoksyjnej bądź przeciwnie – jako próba
oczyszczenia w ramach ortodoksyjnej tradycji wedyjskiej. Pierwsza forma, charak-
terystyczna dla ruchów kasty kszatrijów, związana była z wystąpieniem założycieli
dwóch ważnych religii indyjskich: Dżiny Mahawiry (dżinizm) i Buddy Sakjamunie-
go (buddyzm). Druga forma stworzyła wzór leśnego pustelnika. W literaturze
objawiło się to końcem epoki Brahmanów, przejściową formą Aranjak – „traktatów
leśnych”, które w efekcie tworzą już Upaniszady – filozoficzną wykładnię współ-
czesnego hinduizmu21. Drugą przyczyną kryzysu sztuki indyjskiej – jak pisał Nor-
wid – był „najazd obcych”. Jak słusznie zauważył Hegel, Indie oddziaływały na
dzieje świata w sposób bierny: „Sława, którą się Indie zawsze cieszyły ze względu
na swoje skarby, zarówno naturalne, jak i zwłaszcza swą mądrość, nieuchronnie
przyciągała tam ludzi […]. Od najdawniejszych czasów marzeniem i dążeniem
wszystkich niemal narodów było znalezienie drogi do skarbów tej krainy cu-
dów…”22. W 327 r. p.n.e. Aleksander Macedoński dociera do Indii. Rok 712 n.e.
to początek najazdów muzułmańskich na Indie. W X w. muzułmańska władza pod

19 L e l e w e l, jw. s. 50.
20 Rosnące zaabsorbowanie zewnętrzną częścią rytuału, który był warunkiem istnienia bogów

i świata zewnętrznego, sprawiło, że kapłani zostali wyniesieni nie tylko ponad ludzi, ale również
ponad bogów. Rytuał z okresu braminizmu ucieleśniał kosmiczną ofiarę boga-rodzica, który ulegał
identyfikacji z twórczymi zasadami tego rytuału, odprawianego periodycznie przez braminów,
tworzących drobiazgowe przepisy i uprawiających perfidną spekulację (J. M a r z ę c k i. Systemy
religijno-filozoficzne Wschodu. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 1999 s. 110).

21 Upaniszady. Tłum., wstęp i komentarz M. Kudelska. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2004 s. 17-18.

22 Cyt. za: H a l b f a s s, jw. s. 21.
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wodzą Mahmuda z Ghazni zdobywa Pendżab. Trwa to do końca XII w. W 1398 r.
władca mongolski Timur najeżdża na Delhi. Od przybycia Vasco da Gamy
w 1498 r. nieprzerwanie trwa europejska ekspansja terytorialna. W 1600 r. powołana
została Kompania Wschodnioindyjska. Sześćdziesiąt lat później do Indii dotarali
Francuzi. Miało to oczywiście wpływ na sztukę23. Czasy panowania wielkich Mo-
gołów przyczyniły się do rozwoju architektury „w duchu” islamskim. Najazd Euro-
pejczyków był fatalny w skutkach. Norwid miał świadomość ówczesnej sytuacji
sztuki indyjskiej. Upadek feudalnych dworów książęcych był przyczyną kryzysu
ekonomicznego w kręgach artystycznych. Brak mecenatu, skutecznie blokujące
możliwości przekwalifikowania reguły kastowe i wysokie cła importowe nałożone
przez Anglików spowodowały upadek sztuki, zwłaszcza tkactwa artystycznego24.

W dalszej części Sztuki w obliczu dziejów Norwid poświęca uwagę stabilizacji
sztuki po jej upadku spowodowanym „rozdwojeniem dogmatu”, która objawiła się
„architekturą na powierzchni”, w przeciwieństwie do dawnych form podziemnych
świątyń skalnych – „ujemnych i wklęsłych”. Było to skutkiem uformowania się
nowego porządku społecznego z zaakcentowaną aktywizacją kasty kszatrijów i no-
wymi ruchami religijnymi w postaci dżinizmu i buddyzmu. Skupia się tu Norwid
przede wszystkim na „nowych dodatnich kształtach”, które egzemplifikują indyjskie
pagody. Budowanie pagód, a właściwie stup (sanskryckie stûpa – kopiec, szczyt),
związane było z nowo powstałą w Indiach religią buddyjską.

Rozpowszechnienie buddyzmu w Azji spowodowało, że licznie pojawiały się tam
pagody. Miały one charakter sakralny i zasadniczo pełniły funkcję kopca sepul-
kralnego. W kwestii symboliki pagody są materialną reprezentacją najwyższego
oświecenia (bodhi)25. Norwid powiązał „pierwo-kształt” litery A z trójkątem i pira-
midalnym kształtem starożytnego artefaktu. Pisał: „P i e r w o - k s z t a ł t trzeci,
to jest trójkąt, ten najdzielniej, najnierozkładalniej s i ł ę z k s z t a ł t e m
w sobie jednający, stał się pierwszym (s z t u k i j a k o s z t u k i) […].
Piramida (A), z której jest p a g o d a, szczegółami uprzedniej architektury
uwdzięczniona, wreszcie przeciążona i zepsuta, jest zaprawdę tym pierwszym obo-
wiązującym p i e r w o - k s z t a ł t e m, który już do dziejów się policza,

23 J. K i e n i e w i c z. Historia Indii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003;
Zob. też A.L. B a s h a m. Indie. Od początku dziejów do podboju muzułmańskiego. Tłum. Z. Ku-
biak. Warszawa 1964.

24 Kryzys ten był powodem założenia angielskich szkół artystycznych dla Hindusów. Z ini-
cjatywy badaczy sztuki dawnych Indii powołano Archeological Survey of India i liczne muzea,
które uratowały sztukę tamtego okresu. Zob. J a k i m o w i c z, jw. s. 169.

25 Szczegółowo na ten temat pisze A. Snodgrass (The Symbolism of the Stupa, Southeast Asia
Program, Cornell University 1985).
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a którego przedwstępna historia u Indów jest historią sztuki tego narodu” (PWsz VI,
292).

Dowodem na to, że Norwid zaznajomił się z konkretnymi dziełami architektury,
jest Skorowidz26. To także pewna niekonsekwencja poety w stosunku do założeń
z części pierwszej, która traktuje o celu tejże „syntetyki”: „zadaniem naszym nie
jest podanie czytelnikom erudycyjnego skorowidza” (PWsz VI, 283). Wbrew wcześ-
niejszym zapowiedziom wymienione zostały tu najważniejsze obiekty architekto-
niczne starożytnych Indii: Ellora, Viśvakarma, Nassouk, Ajayanti w prowincjii
Aurunghabad, wyspy Elephanta i Salsette, Carli w Khanduli, Dhumnar i groty
Panch Pandu w prowincji Malwa, słynne „Siedem Pagód”, Mawalpuram, Siringam
oraz Bhagawati w Tanjor na Cejlonie27. Obiekty te pojawiły się w angielskim
malarstwie pejzażowym pod koniec XVIII w. i można je traktować jako wizuali-
zacje architektury indyjskiej. Dobrze znane w Europie stały się wystawy Oriental
Scenery (1793) George’a Chinneya, która zawierała Part of the Kanaree i Salsette
Island; Views of Calcutta (1786) Thomasa Daniella czy Views of India Chiefty
Among the Himalaya Mountains (1836-38) Charlesa D’Oyly’ego. Szczegółowe opisy
dzieł architektury indyjskiej, które Norwid wymienia, przenikały do opinii
publicznej również dzięki angielskiej literaturze. Komnata Śiwy i Parwati na wyspie
Elephanta oraz nawiązanie do zaślubin bóstw zostały przedstawione w Endymionie
(1816) Johna Keatsa, z kolei Ellora, z dokładną charakterystyką świątyni, pojawia
się w poemacie Sketchers in Hindoostan (1821) autorstwa Thomasa Medwina, przy-
jaciela Shelleya. Ważną pozycją była ilustrowana encyklopedia mitologii indyjskiej
Hindu pantheon (1810) Edwarda Moora – jedno z najpopularniejszych źródeł wie-
dzy o sztuce indyjskiej, uznane za bardzo cenne przez krytyków, m.in. przez Johna
Flaxmona czy Johna Ruskina28.

Na zasadzie uzupełnienia warto nadmienić, że okazją do obcowania z orientalną
sztuką były tzw. wystawy powszechne. Oto notatka Norwida z 1867 r., którą spo-
rządził poeta w Paryżu: „A końcem końców E k s p o z y c j ę zwiedzić należało,
choćby tylko dlatego, iż widziałem był l o n d y ń s k ą, p a r y s k ą i a m e -
r y k a ń s k ą w N e w - Y o r k: czyli że widziałem wszystkie, jakie na świecie

26 W Skorowidzu Norwid powołał się na prace Abu-al Fazla, który był Wakilem, czyli
pierwszym ministrem władcy Indii Północnych z połowy XVI w. – Akbara. Nie był on podróż-
nikiem, co błędnie zaznaczył poeta, ale pisarzem i przyjacielem Akbara (K i e n i e w i c z, jw.
s. 298-299).

27 O niektórych z tych miejsc wspomina F.W.J. Schelling (Historical-Critical Introduction to
the Philosophy of Mythology. Lectures 1-10, tłum. na język ang. M. Rickej, M. Zisselsberger, wstęp
J.M. Wirth, State University of New York Press, Albany 2007 s. 219).

28 A l m e i d a, G i l p i n de, jw. s. 57.
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dotychczas były – mówię o U n i w e r s a l n y c h E k s p o z y c j a c h”
(PWsz VI, 203).

W paryskiej relacji Norwida pojawiło się kilka ciekawych informacji. Poeta
zwiedzał kolejno pawilony: meksykański, chiński, japoński, egipski, szwedzki,
portugalski, hiszpański, brazylijski. Wśród eksponatów były towary kolonialne,
również dzieła sztuki. Z zapisku poety wynika, że sztuka chińska była mu dobrze
znana. „Zwiedzam inny pawilon osady chińskiej z mnóstwem znanych mi szczegó-
łów – mijam znane – – ale prześliczne ptaszki chińskie w klatkach szczebiocą coś,
czego tu ucho nie słyszało – papużki jakieś maleńkie w prześlicznych barwach piór;
[…]. Głęboko się nad tymi rzeczami zastanowiwszy, co więcej, iż kiedyś miałem
był w ręku K o d e k s - C h i ń s k i (na angielski język tłumaczony), prze-
szedłem mnogie i puste krzesła opodal będącego teatru chińskiego, który się tu co
wieczór grywa – zasłonę tylko zapuszczoną i oświeconą słońcem widzę...” (PWsz
VI, 205). W latach 1851 i 1862 wystawy odbyły się w Londynie. Sławę zyskała
zwłaszcza Wielka Wystawa z 1851 r. w Hyde Parku, w tzw. Kryształowym Pałacu.
Umieszczono tam bogatą ekspozycję z Indii, na której wystawiono między innymi
Koh-i-noora – jeden z największych diamentów na świecie. Do 1850 r. był on
własnością radżów indyjskich. Po powstaniu Sipajów został skonfiskowany przez
oddziały angielskie. Od 1937 r. zdobi brytyjską koronę królewską.

Odautorskie przypisy do Indów stanowią ważną wskazówkę źródeł, jakimi posłu-
giwał się Norwid. W jednym z zapisków został przywołany następujący fragment
z Plutarcha: „...Pojmawszy następnie dziesięciu gymnosofistów, którzy to byli naj-
główniejsi, co do buntu Sabbę nakłonili i do wielu się plag przyczyniali przeciw
Macedończykom, a mieli też sławę zawołanych w dysputach treściwych i w odpo-
wiadaniu – zadawał im trudne zapytania...” […] „...jeden z tych zapytany: «...Jak
z człowieka Bogiem zostać można?» – «Gdyby człowiek to czynił, co nad siły
człowiecze» – odpowiedział” (PWsz VI, 294).

Liczne zbrojne sprzeciwy lokalnych władców indyjskich wobec ekspansji Alek-
sandra wywołali członkowie kasty bramińskiej, którzy obawiali się utraty wpływów
i pozycji społecznej29. Istotny jest tu fakt, że Norwid zauważa niekonsekwencje,
jakich dopuścił się Plutarch w nazewnictwie Indusów. Gymnosofistami nazwano
„nagich mędrców” z Indii30. Nazwy tej używał Onezikritos, dziejopis Aleksandra,

29 Flawiusz Arrian relacjonuje kilka takich incydentów, m.in.: „Aleksander zdobył inne miasto,
Brachmanów [braminów], inspiratorów powstania, kazał pozabijać” (Flawiusz Arian, Wyprawa Alek-
sandra Wielkiego, tłum. H. Gesztoft-Gasztold, wstęp J. Wolski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1963 s. 169).

30 Klemens Aleksandryjski wymienia także baktryjskich samanaioi, których określić można
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należący do szkoły cyników, który przedstawiał władcę w konwersacji z indyjskimi
uczonymi – dzisiejszymi ascetami sadhu. Szczególny podziw budziła ich odporność
na ból, pogarda dla śmierci i obojętność wobec konwencji społecznych. Znanym
gymnosofistą był Kalanos, który towarzyszył Grekom w drodze powrotnej z Indii.
Dokonał on samospalenia na oczach Macedończyków, co, jak wynika ze źródeł,
wzbudziło różne reakcje.

Innym popularnym gymnosofistą byłDandamis. Według relacji Cycerona gymno-
sofiści byli odporni na mrozy i płomienie31. Norwid wskazuje również na pra-
widłowe użycie nazwy u Strabona, który wspomina o podziale mędrców indyjskich
na doradców politycznych (prawdopodobnie braminów) oraz tych, którzy zajmowali
się badaniem natury. Nazwy bramanów i śramanów pojawiają się również u Mega-
stenesa, który podzielił ludność indyjską na siedem kast; najwyżej umieścił
filozofów. Terminy te da się wyprowadzić z sanskryckich słów brâhma?a (bramin)
i śrama?a (asceta)32. Zatem można wywnioskować, iż poeta miał przynajmniej
ogólną wiedzę z zakresu struktury społecznej Indii.

Ważnym źródłem, które wymienia Norwid, są prace XVIII-wiecznego angiel-
skiego badacza Indii – Johna Zephaniana Holwella (1711-1798), byłego więźnia
Black Hole w Kalkucie. Holwell nie znał sanskrytu, jednak poczynił duże postępy
w eksploracji religii indyjskich. Jego najbardziej znaczącym dziełem były Interesting
Events Relative to the Provinces of Bengal and Empire of Indostan (Interesujące
wypadki historyczne związane z prowincjami Bengalu i Imperium Hindustanu) z lat
1765–1767, do którego w 1771 r. dołączył Dissertation on the Metempsychosis
(Rozprawa o metempsychozie). Deistyczny charakter jego pism, przełamany „pier-
wotnymi prawdami” (primitive truths), w znacznej mierze odchodził od dogma-
tyzmu. Holwell przywoływał w swoich pracach obszerne fragmenty staroindyjskich
tekstów, które bardzo ogólnie nazywał śastrami (śâstra), czyli tradycyjnymi
naukami, tekstami autorytatywnymi. Szczególnie często egzemplifikował swoje
wywody cytatami zaczerpniętymi prawdopodobnie z Śatapatha-brahmany (Śata-
patha-brâhma?a). Z jednej z śastr pochodzi fragment zanotowany przez Norwida:
„Bóg jest jeden, wieczny, wszechmocny, wszechwiedzący, wyjąwszy przyszłości
czynnego życia ludzi wolnych – podobny kołu – b e z p o c z ą t k u
i k o ń c a” (PWsz VI, 292). Koło w tradycji indyjskiej ma kilka znaczeń. Przede
wszystkim jest symbolem nieskończonego absolutu, który w wierzeniach hinduis-

buddystami (K l e m e n s A l e k s a n d r y j s k i. Kobierce zapisków filozoficznych dotyczą-
cych prawdziwej wiedzy. T. 1 s. 53).

31 H a l b f a s s, jw. s. 39.
32 Tamże s. 41.
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tycznych jest brahmanem, wieczną emancją. W ujęciu Norwida koło konotuje zna-
czenia karmiczne. Cykl narodzin i śmierci, emanacja i powrót do absolutu sugerują
kolistość. Według Josepha Campbella jest to jeden z najważniejszych hinduskich
symboli soteriologicznych33. Norwidowski „pierwokształt pokucie przodkujący”
oraz „pokuta bramanów osobista” są bliskie zarówno hinduistycznej teorii karmana,
jak i tradycji buddyjskiej, w której koło jest emblematem wiecznego cyklu wcieleń,
transmigracji dusz (bhavaćakra).

Indologiczne notatki Norwida można najprościej określić następującą triadą
tematyczną: staroindyjska literatura autorytatywna, tradycja hinduistyczna oraz ruch
buddyjski. W pierwszej kwestii odważyłabym się zasugerować, iż Norwid zetknął
się z fragmentami oryginalnych tekstów tradycji sanskrytu wedyjskiego (nieko-
niecznie w zapisie dewanagari). Sugeruje to notatka sporządzona z Rygwedy
w transkrypcji fonetycznej, opatrzona tłumaczeniem:

Dhira tv asya mahina ganumshi
Vi yas tastambha rodasikid urvi
Pra nakamrishvam nunude brihantam
Dvita nakshatram paprathakka bhuma.

„Mądre i mocne dzieła tego, który (ziemię i niebo) podzielił na firmamenta.
Wyżej on postawił niebo jaśniejące i chwalebne. Oddzielił sklep gwiaździsty od
niziny (od ziemi)” (PWsz XI, 408).

Tekst przepisany przez poetę pochodzi z publikacji Maxa Müllera Introduction
to the Science of Religion. Four Lectures, wydanej po raz pierwszy w Londynie
w 1873 r.34 Norwid zanotował ten fragment bez znaków diakrytycznych, w cha-
rakterystycznej dla ówczesnej transkrypcji formie (ganumshi/janû?si). Współczesny
zapis wygląda następująco:

dhı̄rā tv asya mahinā janūmsi
vi yas tastambha rodası̄ cid urvı̄
pra nākam rsvam nunude brhantam
dvitā naksatram paprathac ca bhūma

33 J. C a m p b e l l. Potęga mitu. Tłum. I. Kania. Kraków 1994 s. 331.
34 Tekst autorstwa Maxa Müllera, jako potencjalne źródło notatek Norwida, wskazał Sven

Sellmer z Pracowni Azji Południowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polski
przekład fragmentu zamieszczony przez poetę pochodzi z tej samej publikacji: „Whise and mighty
are the works of him who stemmed asunder the wide firmaments (heaven and earth). He lifted on
high the bright and glorious heaven; He stretched aut apart the starry sky and earth”
(M. M ü l l e r. Introduction to the Science of Religion. Four Lectures. Londyn 1873 s. 233).
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Nieprzypadkowo zapisane zostały też tytuły najważniejszych dzieł literackich:
Rygweda35 (hymny rishiów wedyckich): Jadżurweda36, Samaweda37, Atharwa-
weda38: Brahmany39 (niby ojciec…) Epos: Mahabharata40, Ramajana41 etc.,
etc.: puranas, tantras”. Zapis podlega ścisłemu porządkowi pod względem miejsca,
jakie dzieła te zajmują w tradycji i chronologii. Co więcej, każda z wymienionych
tu literatur jest przyporządkowana tradycji, w jakiej powstała: Aria – Weda
bramińska, buddyzm – Tipitaka42, Zoroaster – Zendawesta43, określono również

35 Rygweda jest zbiorem hymnów wieszczów wedyjskich (rsi) do różnych bogów, ułożonym
przez indoeuropejskich Arjów. Czas jej powstania to około XIII w. p.n.e. Tekst należy do tzw.
tradycji bramińskich tekstów objawionych, zwanych ,,usłyszanymi” (śruti). Hymny przekazywano
ustnie, Ostateczna edycja miała miejsce w VII w. p.n.e.

36 Jadżurweda składa się z hymnów i formuł ułożonych pod kątem rytuału i przeznaczonych
do recytowania podczas składania ofiar. Jest kompilacją materiału rytualnego, hymnów, na ogół
zaczerpniętych z Rygwedy, oraz tzw. jadżus, czyli wierszowanych lub prozatorskich formuł
wypowiadanych przez kapłana adhwaju podczas czynności ofiarnych.

37 Samaweda jest zbiorem melodii – saman – przeznaczonych do inkantacji przez kapłanów
zwanych utgatarami; szczególnie ważna przy odprawianiu ofiary z Somy.

38 Atharwaweda (ostatnia sanhita) dołączyła do kanonu najpóźniej. Zawiera zaklęcia i formuły
magiczne. Czas jej powstania jest zbliżony do Rygwedy; jest równie oryginalna co do treści. Nazwa
powstała według innej zasady niż nazwy pozostałych trzech sanhit. Poprzednie nazwy oddawały
treść zbiorów. W przypadku Atharwawedy występuje odwołanie do imienia legendarnego wieszcza
– Atharwana.

39 Brahmany są komentarzami Wed, czyli świętego słowa (brahman). Czas powstania to około
X-VIII w. p.n.e. Są to teksty ułożone prozą, całkowicie poświęcone znaczeniu rytuału.

40 Mahabharata (Mahâbhârata) – wielka opowieść o Bharatach – jeden z wielkich eposów
indyjskich, powstały w formie oralnej między VI w. p.n.e. a VI w. n.e. Mitycznym autorem
Mahabharaty był Wjasa (Vyâsa), ale prawdopodobnie jest to kompilacja wielu twórców. Należy
do tekstów smryti (smrti) – zapamiętanych, które wraz z utworami w tradycji śruti stanowią
wykładnię współczesnego hinduizmu. Historia powstania Mahabharaty zapisana jest w niej samej
i była kolejno przekazywana przez Wjasę, Wajśampajanę, barda Ugraśrawasa, który usłyszał ją
podczas „wielkiej ofiary wężowej” odprawianej u króla Dźanamedźaji; fragmentem eposu jest
słynna Bhagawadgita, w której objawia się Kriszna.

41 Ramajana (Râmâyaòa) to drugi wielki epos indyjski. Powstawał od V w. p.n.e. do III w.
n.e. Jego autorem był Walmiki (Vâlmîki). Utwór opowiada dzieje króla Ramy, władcy Ajodhji.
Najbardziej znanym wątkiem Ramajany jest historia porwania i uwolnienia Sity oraz pokonanie
Rawany.

42 Tipitaka w języku palijskim znaczy Trójkosz. Jest kanonicznym tekstem tradycji buddyjskiej.
Prawdopodobnie został spisany w Pataliputrze za panowania cesarza Aśoki (277-236 p.n.e.),
wielkiego entuzjasty tego ruchu.

43 Zend-Awesta – właściwie Awesta. Tytuł Zend-Awesta jest błędnym tłumaczeniem
XVIII-wiecznym. Jest to święta księga wyznawców mazdaizmu, zaratustrianizmu i zoroastryzmu.
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język pism: „3. A r y a s – najstarsi Ariowie; z nich dziś In[dusi] i Pers[owie].
Język a r i a s, z którego s a n s k r y t i z a n d”; „4. Z e n d z Baktriany”
pierwotny względem p e h l v i (medyjskim) i p a r s i (staroperskim)” (PWsz
XI, 406); „6. P a l i – transgangejski święty język ze s a n s k r y t u (Birma
i Syjam obiega). Budaistów język na Cejlonie. Księgi buddyjskie w nim. Pisze się
od lewej do prawej” (PWsz XI, 435).

Dwukrotnie odwołuje się Norwid do staroindyjskich „traktatów leśnych” – aran-
jak, co Jan Tuczyński błędnie rozpoznał jako nawiązanie do Upaniszad44. Pierw-
szy raz wzmianka pojawia się w Wita-Stosa pamięci estetycznych zarysów siedem:
„«T e r z e c z y m ę d r z e c n i e c h a j w l e s i e c z y t a» / In-
dianin pisał na pewnych tablicach” –; opatrzona została objaśnieniem: „Niektóre
Vedas miały to ostrzeżenie na początku, iż jedynie przez żyjących w lasach czytane
być mogą z korzyścią” (PWsz III, 523). Ponadto w notatkach pojawił się zapisek:
„[s]ą, które mają być czytywane w lasach [przez sta]rców w lasach [na] pustelni
żyjących”.

Warto nadmienić, że Norwid nigdy nie użył terminu aranyaka. W notatce suge-
ruje „czytanie aranjak”, które były przeznaczone do recytacji i istniały tylko w tra-
dycji oralnej, co odsłania niekompletność wiedzy na temat tych utworów. Nazwa
wywodzi się od sanskryckiego aranja – las. Należy zatem aranjaki studiować w le-
sie, ale indolodzy różnie interpretują tę wskazówkę. Teksty przeznaczone są dla
pustelników – vanaprastha, tych, którzy znajdowali się w trzecim z czterech bramiń-
skich stadiów życia (aśrama – uczeń Wedy, pan domu, pustelnik i odwrócony od
świata asceta)45. Pomyłkę Tuczyńskiego może usprawiedliwić fakt, że tylko kilka
aranjak stanowi samodzielne dzieła. Pozostałe są fragmentami innych tekstów, mogą
też zawierać teksty różne genologicznie. Tak jest w przypadku Tajttirija-arajyaki.
Składa się ona z dziesięciu prapathak. Rozdział X stanowi Mahanarajana-upanisza-
dę. Rozdział XIV to trzy Śatapatha-brahmany, które również uchodzą z aranjaki46.

Zapiski o tematyce hinduistycznej lapidarnie wyjaśniają pojęcia związane z tą
tradycją, m.in. vyasa („18. Budda – Vyassa znaczy: kompilator […] Vyasa jest ba-
jeczną osobą” (PWsz VII, 243)); awatar („80. Ind utrzymuje, iż wszystko, co
Chrześcijaństwo naucza, on zna w sobie, i nic n o w e g o! U p a d e k d u s z,
albowiem dusza świata poszła za sensualnością i musi świat wznosić się na nowo

Fragmenty przekazów staroirańskich pochodzą z VII w. p. n.e. (najstarsze prawdopodobnie jeszcze
wcześniejsze), napisane w większości w języku awestyjskim.

44 T u c z y ń s k i, jw. s. 96.
45 K. M y l i u s. Historia literatury staroindyjskiej. Tłum. L. Żylicz. Wydawnictwo Dialog,

Warszawa 2004 s. 65.
46 Tamże s. 69.
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w warunkach pokutnych, tj. c z a s u; boskość więc zapłodniła w sfery stworzeń.
Tu A v a n t u r y (avataras). Świat ciał jest e k s p i a c y j n y m – Zbawca
różnorako zstępuje” (PWsz XI, 405); S a n k y a – szkoła, system filozofii in-
dyjskiej, którego autor Kapila, contemporain d’Enoch. «Co nie istnieje, nie może
przez żadną żadnej przyczyny działalność odbierać istnienie» Z tego nic do szcze-
rego ateizmu, ale do rafinowanego d u a l i z m u: ducha nieskończonego i ma-
t[erii] skoń[czonej] – równie wiernych” (PWsz VII, 268). Wyjaśnienie terminu
„vyasa” opatrzone zostało informacją o źródle, z którego pochodzi. Wymienił tu
Norwid artykuł Vyasa, zamieszczony w dziele Biographie Universelle, ancienne et
moderne; ou, Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de touts
les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus, et leurs crimes47 (1827) autorstwa Louisa Gabriela Michauda. Kil-
kustronicowy fragment tworzy ogólną charakterystykę najważniejszych tekstów lite-
ratury staroindyjskiej. Zostały w nim wspomniane Vedanta-sutry, Bhagavata-purana,
Siakuntala Kalidasy, Mahabharata oraz ważne opracowania z zakresu gramatyki
sanskryckiej: Chrestomatia sanscrita (1820), Langue et Sagesse des Indiens (1808)
i Conjugations System der Sanscrit Sprache (1816).

Notatki „lamaistyczne” dostarczają wielu ważnych informacji o „filozofii pod
nazwą wózka” (PWsz VII, 329). Chodzi oczywiście o dwa główne kierunki buddyz-
mu: autosoteriologiczną hinajanę (Mały Wóz) oraz dewocyjną tradycję mahajani-
styczną (Wielki Wóz). Kilkakrotnie porusza Norwid kwestię buddyjskiej nirwany
(zgaśnięcie), którą określa jako „Wielkie Nic”; „Buddyzm; siedem niebios.
Stop[niowy] czyściec zmysłów: milion milionów światów stopni. Najniższy na
lotusie siedzi” (PWsz VII, 268); „Budda adorowany od swoich, iż najniższe kasty
równo warte, ale gdy człowieka ku Bogu obraca, ani osobistości Bożej, ani czło-
wieczej nie ocala. Po zgonie wraca człowiek w nic, w nirwana” (PWsz XI, 405).

Trzeba zaznaczyć, że „siedem niebios” należy już do tradycji dżiniskiej. Wska-
zówką, z jakich źródeł korzystał Norwid, może być ten zapis: „Jest spis następców
Buddy od pierwszego do tego, który ostatni rządził i umarł na wygnaniu; Po tym
spisie chronologia się dochodzi, pono Abel-Rémusat go podał. Tu wszakże, iż prze-
mienienia się Buddów mylić mogą” (PWsz VII, 243). Powołał się tu poeta na fran-
cuskiego sinologa Jeana Pierre’a Abel-Rémusata (1788-1832), jednego z pierwszych
buddologów europejskich. Jego najważniejsze prace z tego zakresu to: Note sur
quelques épithètes descriptives du Bouddha (1819), Sur le succession des 33

47 L.G. M i c h a u d. Biographie Universelle, ancienne et moderne; ou, Historie, par ordre
alphabètique, de la vie publique et privée de touts les hommes qui se sont fait remarquer par leurs
écrits, leurs actons, leurs talents, leurs vertus, et leurs crimes. Paryż 1827 s. 598-600.
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premiers patriarches da la religion de Bouddha (1821) oraz Aperçu d’un Mémoire
sur l’origine de la Hiérarchie Lamaique (1824).

Norwid pozostawił także jeden ważny trop, zezwalający na przypuszczenie, że
jego idea „wolnego i świętego słowa” zawarta w Rzeczy o wolności słowa (1869)
mogła być wynikiem inspiracji koncepcjami indyjskimi. Potencjalnego źródła można
doszukiwać się w staroindyjskich prawach dotyczących sanskrytu, z którymi poeta
zetknął się podczas lektury francuskiego czasopisma „Revue des Deux Mondes”.
Prawdopodobnie był to artykuł L’Eloquence et la Liberté (Wymowa/wymowność
i wolność z 1 grudnia 1866 r.) oraz recenzja wykładów Lectures on the Science of
Language Delivered at H. C. Royal Institution of Great Britain z lat 1861-1864
autorstwa Maxa Müllera, która ukazała się 15 stycznia 1867 r.48 Ważny wydaje
się przede wszystkim pierwszy tekst, napisany przez Émile Burnoufa, krewnego
sławnego orientalisty Eugene Burnoufa. Znalazł się w nim obszerny fragment we-
dyjskiego Hymnu do Mowy, który pozostał esencją najstarszej indyjskiej koncepcji
świętego słowa (brahman; vâc).

Ja kroczę razem z Wasu i z Rudrami,
Z bogami ja wszystkimi, z Aditjami,
Niosę obydwóch – Mitrę i Warunę,
Indrę, Agniego, obu też Aświnów.

Ja niosę somę, sokami wezbraną,
Niosę Twasztara, Puszana i Bhagę,
Skarb daję temu, co ofiary składa,
Co jest gorliwy, co somę wyciska.

Jestem królewną wśród bogactw bezmiaru,
Myślącą, pierwsza dla ofiar i hołdów,
Mnie rozdzielili bogowie przeróżnie
I przeniknęłam w miejsca niezliczone.

Przeze mnie każdy się pożywia, patrzy,
Oddycha każdy, słowa każdy słyszy,
Wszyscy, nie wiedząc, na mnie są oparci,
Słuchaj, słuchaczu, i wierz, co ci głoszę!

To ja za ciebie, co ty mówisz, mówię,
To, co jest bogom i ludziom przyjemne,
Kogo ukocham, tego wielkim czynię,
Brahmanem, mędrcem czy wieszczem potężnym.

48 Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 2. Red. Z. Trojanowiczowa, E. Lijewska,
przy współudziale M. Pluty, Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2007 s. 331.
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Rudrze ja łuku naciągam cięciwę,
By strzałą wrogów Brahmana zabijał,
I ja dla ludzi grozę bitwy stwarzam,
Bo ja przenikam i niebo, i ziemię.

To ja tych światów urodziłam ojca,
Łonem mym wody, głębie oceanów,
Stamtąd rozchodzę się po wszystkich światach,
Potęgą swoją do nieba sięgnęłam!

Ja, tak jak wicher, przewiewam te światy,
I twory wszystkie ja sobą ogarniam,
Własną swą mocą tak wielką się staję,
Że jestem poza niebem, jestem poza ziemią49!

Mimo że w całym utworze Norwida oprócz wzmianki o „języku braminów” nie
ma odwołań do myśli staroindyjskiej, we wstępie poeta umieścił istotny fragment,
w którym stwierdza, iż „pierwszą słowa formą zdaje się być wewnętrzna pieśń
i monolog, którego ślady do dziś w pustelnictwie indyjskim spotykają się” (PWsz
III, 559). Zatem jakie prawdy o wolnym i świętym słowie głoszą teksty „pustel-
nictwa indyjskiego”, tak często przywoływane przez Norwida?

Wszystkie religijne i świeckie teksty wedyjskie przekazywane były w formie
ustnej i zalicza się je do tzw. literatury śruti – „to, co usłyszane”. Słowa te bogowie
riszim przekazali mędrcom medytującym nad sprawami boskimi i ziemskimi. Ludz-
kość otrzymała je w świętym języku sanskryckim (samskrta, co znaczy ukształto-
wany, doskonały), który uważano za mowę boską – daivî vâc. Mitologia egzempli-
fikowała Mowę jako boginię Saraswati, która była strażniczką natchnionej wymowy,

49 Hymn do Mowy, Rygweda X.125. Tłum. F. Michalski. W: Światło słowem zwane. Wypisy
z literatury staroindyjskiej. Red. M. Mejor. Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2007 s. XVII-XVIII.
Francuska wersja, czytana przez Norwida w „Revue des Deux Mondes”, była skrócona o sześć
początkowych wersów: „J’accorde l’opulence à celui qui m’honore par l’holocauste, la libation, le
sacrifice / Je suis reine et maîtresse des richesses; je suis sage; je suis la première de celles
qu’honore le sacrifise. Ainsi me connaissent les prètres, qui m’ont donné un grand nombre de
demeures et de sanctuaires / Celui qui voit, qui respiro, qui Entent, mange avec moi ses alimens.
Les ignorant me détruisent. Ami, écoute-moi: je dis une chose digne de foi/Je dis une chose bonne
pour les dieux et les hommes: celui que j’aime, je le fais terrible, pieux, sage, éclairé / Pour tuer
un ennemi malfaisant, je tenis l’arc de Roudra. Je fais la guerre à l’impie; je parcours le ciel et la
Terre / J’enfante mon père. Ma demaure est sur sa tête, dans la liqueur sacrée, dans la calice.
J’existe dans tous les mondes, et je m’étends jusqu’au ciel / Telle que le vent, je souffle dans tous
les mondes. Ma grandeur s’élève au-dessus de cette terre, au-dessus même du ciel” (Émile Burnouf,
L’Eloquence et la Liberté. „Revue des Deux Mondes” 1866 s. 626-627).
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poezji, sztuki i nauki, poetów i uczonych50. Koncepcję języka absolutu konty-
nuowała myśl Bhartryhariego (425-450 n.e.), indyjskiego filozofa zaliczanego do
tzw. gramatyków. Wątek słowa świętego, wolnego od wszelkiego autora osobowego,
będącego źródłem wiedzy i moralności, było ważnym elementem szkoły mimansy.

Był to okres gorących sporów o pochodzenie języka oraz powstania licznych,
wręcz obsesyjnych, teorii związanych z „rodziną języków”, które zainicjowane
w XVIII w., pozostawały nadal aktualne. Według Martina Bernala około XVI w.
zauważono podobieństwa między sanskrytem i językami europejskimi, ale dopiero
w XVIII w. za sprawą Williama Jonesa w europejskich badaniach nad językiem
Wed nastąpił przełom. Głównym celem było wskazanie centrum, z którego zrodziły
się języki europejskie. Podobne stanowisko zajmował Friedrich Schlegel. W taki
sposób powstała koncepcja „rodziny języków indoeuropejskich” z sanskrytem w roli
języka-matki. W ostatniej dekadzie XIX w. językoznawstwo historyczne całkowicie
odeszło od tej teorii51. Norwid odniósł się do tych badań w krótkiej notatce: „Dziś
grecki i łaciński ne sont plus des langues mères! Egipcjanie i Persy – des peuples
primitifs. Indie dewansujące systemy Pitagora, Arystotelesa, Epikura, Pyrrona”
(PWsz VII, 248).

W Polsce przekonanie o nadrzędnej roli sanskrytu i wspólnym rdzeniu języków
pojawiło się wraz ze wspominanymi już amatorskimi pracami Walentego Skorocho-
da Majewskiego. Kontynuacje takich poglądów występują również w pismach Wa-
wrzyńca Surowieckiego (uznał on języki słowiańskie za „bezpośrednie wyrostki tego
pierwszego języka, z którego powstał indyjski znany dziś pod imieniem Sanskreta”)
i Teodora Narbutta (wyprowadzał on język litewski bezpośrednio ze staroindyj-
skiego). O zainteresowaniach sanskrytologicznych nad Wisłą świadczą również
podręczniki do gramatyki sanskrytu autorstwa Franciszka Ksawerego Malinowskiego
oraz rozprawy językoznawcze Jana Hanusza52.

Nie ma wątpliwości, że Norwid interesował się kwestiami współczesnej mu lin-
gwistyki. Od 1870 r. był członkiem stałym paryskiego Societé Philologique, od
1876 r. – członkiem honorowym. Kontakt z Towarzystwem miał prawdopodobnie
już wcześniej. Z założenia miało się ono zajmować filologią języków niearyjskich,
jak również idiomami pochodzącymi z całego świata. W styczniu 1869 r. poeta
włączył do swoich utworów kurs O wolności słowa, który był przeznaczony na

50 Tamże s. XIX.
51 M. B e r n a l. Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilisation. Vol. 3. Rutgers

University Press 2006 s. 28-30.
52 T u c z y ń s k i, jw. s. 52-55. Szczegółowe informacje na temat XIX-wiecznych

podręczników do gramatyki sanskrytu znajdują w książce M. Mejora Sanskryt. Wydawnictwo
Dialog, Warszawa 2004 s. 27-31.
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odczyt dla publiczności francuskiej. Norwid wspominał ponadto o swoim udziale
w dyskusjach „o glosolalii, i o początku mowy: sur l’origine du langage – sur
l’origine de la lettre – sur la liberté de la parole du point de vue scientifique”
(PWsz IX, 119). Zachowane fragmenty protokołów posiedzeń Towarzystwa nie od-
notowują jednak referatów poety. Ale trzeba wiedzieć, że na przykład istniejące od
1866 r. paryskie Societé Linguistique uważało podobne tematy za nienaukowe i nie
zezwalało na ich odczyty. Natomiast 23 lutego 1869 r. wykład o wspólnym źródle
różnych rodzin językowych wygłosił prezes Societé Philologique – Hyacinthe de
Charencey. W czasie wykładu Norwid mógł zabrać głos w kwestii genezy języka.
Dnia 2 grudnia 1873 r. poeta wysłuchał m.in. referatu o druidyjskim pochodzeniu
buddyzmu. W roku następym zaczęła się jego korespondencja z hrabią Charencey,
w której zawarta jest wykładnia Norwidowskich teorii mowy, będących w sprzecz-
ności z ówczesnymi naukowymi wywodami na temat ewolucjonistycznej wizji po-
wstania języków53.

NORWID’S INDIAN EPISODES
A RECONNAISSANCE

S u m m a r y

The article tries to indicate the traces of Norwid’s interest in the culture of India. From the
writings left by the poet it appears that India was not the main subject of his research. A chapter
of the unfinished treatise Sztuka w obliczu dziejów (Art in the Face of History) (1850) is an
exception here; Norwid devoted a fragment of the work to Indian art. From the fragment it appears
that the author of Quidam had sufficient knowledge about India to formulate critical opinions
concerning old caste laws interpreted in terms of Norwid’s conceptions of art-work and of the
dogma. Also, in Notatki z mitologii (Notes on Mythology) there are sporadic, laconic remarks
containing information about Indian art. The notes that are apparently out of context form a certain
logical whole polarizing Norwid’s views and systematizing his knowledge about the country on the
Ganges, or about Orient in general. Certainly one may not speak about complete knowledge here,
but the remarks noted by the poet are the essence of a particular problem Norwid knew more or
less about. They are: Indian art and architecture, the crisis of art in the face of the schism, the caste
system, old-Indian authoritative literature, the Hindu tradition and the Buddhist movement. Norwid’s
knowledge of particular works of architecture is proven by Skorowidz (Index), where the most
important architectural features of ancient India are mentioned: Ellora, Vishvakarma, Nashik, Jayanti

53 Zob. B. B i e l a, E. L i j e w s k a. Korespondencja Norwida z hrabią Hyacinthe de
Charencey, prezesem paryskiego Societé Philologique. W: „Studia Norwidiana” 19:2001 s. 111-118.
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in the province of Aurangabad, Elephanta and Salsette islands, Karla in Khandala, Dhumar and
Panch Pandu Shrine in the province of Malwa, the famous “Seven Pagodas” of Mahabalipuram,
Siringam and Bhagwati in Tanjore in Ceylon. The author’s footnotes reveal a wealth of sources
used by Norwid. We find here, among others, references to ancient authors, to the 18th century
explorer of India – John Zephanian Holwell, or to the lectures by Max Müller. The notes suggest
that he also might have known original fragments of Rigveda. The poet also refers several times
to Aranyakas – “Forest Books”, that preceded Upanishads, and his knowledge of the Vedic Hymn
to Speech could have influenced the Norwidian theory of free speech.

Norwid’s Indian episodes, succinctly marked in the notes, reveal another, still not very well
known, image of the author of Vade-mecum.

Transl. Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: Norwid, Indie, sztuka, architektura, hinduizm, buddyzm, kastowość, sanskryt.

Key words: Norwid, India, art, architecture, Hinduism, Buddhism, caste system, Sanskrit.
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Och, smutna to jest i mało znajoma
Głuchota –
GdySłowosłyszysz–aleginie k o m a
I j o t a...

PWsz I, 334

O INTONACYJNO-RETORYCZNEJ ROLI
NORWIDOWSKIEJ INTERPUNKCJI

W roku 1973 Konrad Górski opublikował w „Pamiętniku Literackim” artykuł
zatytułowany Zagadnienie interpunkcji w wydaniach klasyków polskich1. Autor
przypomniał, że do pierwszej połowy XIX w. przestankowanie nie było jeszcze
podporządkowane kryterium składniowemu, lecz służyło retoryczno-intonacyjnemu
kształtowaniu wypowiedzi. Przeprowadzona przezeń analiza tekstów poetów ro-
mantycznych – Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego – wykazała, że posłu-
giwali się oni znakami pisarskimi, by nadawać utworom określony rytm. Według
Górskiego, rozważającego zagadnienie z perspektywy edytora, „modernizacja […]
przestankowania [w dziełach wieszczów – M.E.R.] jest daleko posuniętą ingerencją
w dźwiękowe ukształtowanie tekstu i może się rozmijać z artystycznym zamysłem
danego pisarza”2. Ważne wnioski autora artykułu zasługują na uwagę zarówno
wydających dzieła wspomnianych poetów, jak i odczytujących je literaturoznawców.
Tylko oryginalny zapis może bowiem stanowić podstawę badań nad poetyką utwo-
rów oraz ich interpretacji.

Niemniej założenie, że również autor Assunty nie posługiwał się jeszcze inter-
punkcją składniowo-logiczną, ma podstawy i jest warte weryfikacji.

Normalizacja zasad przestankowania rozpoczęła się w Polsce, jak już wspo-
mniano, około połowy XIX w. Trudno określić dokładnie, jak przebiegał ten proces,

1 Zob. K. G ó r s k i. Zagadnienie interpunkcji w wydaniach klasyków polskich. „Pamiętnik
literacki” 1973 z. 4 s. 151-167. Artykuł był kontynuacją dociekań Stanisława Furmanika, który
blisko dwadzieścia lat wcześniejszej badał rolę interpunkcji w tekstach staropolskich. Zob.
S. F u r m a n i k. „Pamiętnik Literacki” 1955 z. 4 s. 426-468.

2 G ó r s k i, jw. s. 151.
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a szczególnie kiedy nowe zasady utrwaliły się w powszechnej praktyce piśmien-
niczej.

, Przecinek (comma) znak małego przestanku w wymawianiu.
; Śrzednik (media nota) znak przestanku większego.
: Dwukropek (duo puncta) znak przestanku większego.
. Kropka (periodus) znak przestanku naywiększego.
! znak wykrzyknienia (exclamatio).
? znak pytania (interrogatio).
- Łączki (custos) znak łączenia zgłosek.
( ) Nawias (parenthesis) znak wymawiania niższym tonem tego, co między te laseczki wtrącono.
„ Cudzysłów, znak słów cudzych w pismo włożonych.
(I) lub (a) lub (*) Odsyłacz, znak położonego na boku, lub na dole przypisu, do którego
czytelnik odsyła się3.

Na dziesięć opisanych znaków tylko dwa – cudzysłów i odsyłacz – zostały scha-
rakteryzowane jako wskazówki co do sposobu wymawiania tekstu. Co ciekawe, we-
dług Kopczyńskiego były nimi nawet łącznik i nawias. Na przełomie XVIII
i XIX w. musiano więc ściśle wiązać interpunkcję z intonacją. W 1830 r. Feliks
Bentkowski ogłosił drukiem rozprawę O znakach przecinkowych w piśmie czyli
o znakach pisarskich. Była to pierwsza praca poświęcona w całości temu zagad-
nieniu. Jej powstanie motywowała wyłożona we wstępie obserwacja4:

[…] koniecznemi są niektóre znaki, coby czytającemu ułatwiły zrozumienie rzeczy napisanej, i przyszły
w pomoc przy samemżegłośnem czytaniu, czyli przy oddaniu tegoż pisma przyzwoitym głosem. Ztąd
powstała interpunkcya, to jest przedzielanie w piśmie pojedynczych wyrazów, zdań, lub mysli pewnemi
znakami, które wskazują, częścią połączenie lub rozłączenie tego, co podług sensu ma być złączonem
lub rozłączonem; częścią też podniesienie, lub zniżenie, albo zawieszenie głosu.

Wszyscy gramatycy nasi, a większa część obcych, lub autorowie wykładający prawidła stylu, gdy
mają rzecz o przecinkowaniu, mówią, że komma (,) czyli przecinek, małe głosu zawieszenie; średnik
(;) tam, gdzie jest większy przestanek, lub znaczniejsze zawieszenie głosu; a kropka (.), punkt czyli
peryod tam, gdzie się sens lub okres kończy, gdzie jest myśl zupełna. Lecz cóż znaczą tak ogólne
wyrazy: przestanek mniejszy lub większy? myśl zupełna? koniec sensu, lub okresu albo myśli? Gdzie
jeden upatruje koniec sensu albo myśli, drugi go tam nie postrzega: i dla tego pierwszy tam położy
peryod, gdzie drugi kładzie dwukropek lub średnik, i t. p.5

3 O. K o p c z y ń s k i. Grammatyka dla szkół narodowych na klassę I. Wilno 1803 s. 4.
4 Bentkowski uczestniczył w obradach Deputacji Ortograficznej. Jej członkowie (Wojciech

Szwejkowski, Józef Mroziński, Ludwik Osiński, Kazimierz Brodziński i Jan Kruszyński), poproszeni
o objaśnienie zasad interpunkcyjnych, uznali, że nie należy to do kompetencji Deputacji. Dostrzegli
jednak potrzebę opracowania kłopotliwego zagadnienie.

5 F. B e n t k o w s k i. O znakach przecinkowych w piśmie, czyli o znakach pisarskich.
Warszawa 1830 s. 2.
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Podobnie jak Kopczyński, Bentkowski powiązał funkcje części znaków ze spo-
sobem wymawiania zapisanego tekstu. Na jego liście znajduje się już 14 znamion,
z których połowa ma wpływać na sposób odczytywania:

1.) , Komma czyli przecinek, nazwany także przecinkiem najsłabszym, oznacza przestanek naj-
mniejszy.

2.) ; Średnik, oznacza przestanek większy, czyli zawieszenie głosu w czytaniu znaczniejsze od prze-
cinka.

3.) : Dwukropek wskazuje przestanek większy niż ten, który średnikiem się oznacza.
4.) . Kropka, punkt czyli peryod okazuje przestanek największy, koniec myśli i sensu.
5.) A linea, a capite czyli ustęp od nowego wiersza, oznacza szereg nowych myśli.
6.) ? Znak pytania.
7.) ! Wykrzyknik.
8.) - albo ? Łącznik.
9.) – Rozłącznik czyli pauza, albo znak przerwanej mowy, lub znak myśli.

10.) … Znak opuszczonych głosek lub wyrazów.
11.) ( ) albo [ ] Nawias.
12.) „” Cudzysłów.
13.) = i || Znak rozmowy (interlokucyi), czyli znak wskazujący inną mówiącą osobę6.
14.) ’ Apostrof, znak skrócenia czyli opuszczonej samogłoski7.

Uregulowanie zasad przestankowania przez zastąpienie subiektywnego kryterium
fonetycznego składniowym wiąże się, zdaniem Barbary Subko, z gramatykami Ma-
łeckiego z 1863 r. i Krasnowolskiego z 1897 r.8 Obie prace są zbyt późne, by
mogły wpływać na obyczaje interpunkcyjne Norwida. Mimo to niełatwo orzec, jaką
teorię przestankowania przyswoił. W jego utworach odnaleźć można ustępy, w któ-
rych stosowanie znaków pisarskich wyraźnie wiąże się z syntaksą, w innych miej-
scach natomiast nie znajduje składniowego uzasadnienia9. Autor Vade-mecum,

6 Bentkowski informuje, że znak rozmowy używany jest we Francji do wskazywania, że dany
fragment tekstu jest wypowiedzią innej osoby. Na marginesie rękopisu rozprawki epistolarnej
Norwida Do M... – wtóry list, znanej bardziej pod tytułem O czynie i tszinie, „=” pojawia się
kilkukrotnie i wielce prawdopodobne, że właśnie w takiej funkcji. Kształt graficzny tego rękopisu
jest niezwykle interesujący. Integralnymi składnikami dopełniającymi lub komentującymi treść są
tu: element graficzny w postaci znaku-monogramu „chi-rho”, rozkład tekstu na stronie, sposób
rozlokowania komentarzy na marginesach, kolorowe podkreślenia. Próba interpretacji z uwzględnie-
niem wszystkich elementów tekstu: zob. M.E. R o g o w s k a. Tekst Norwida jako problem edytor-
ski i interpretacyjny. Zarys na przykładzie autografu „Do M...... – wtóry list”. W: Humanistyka
XXI wieku. NieZapisane. Warszawa 2011 s. 9-17 (dostępne także na: www.humanistykaxxi.waw.pl).

7 B e n t k o w s k i, jw. s. 34-36.
8 Zob. B. S u b k o. O Norwidowskiej sztuce stawiania kropki. W: Studia nad językiem

Cypriana Norwida. Praca zbiorowa pod redakcją J. Chojak i J. Puzyniny. Warszawa 1990 s. 105.
9 Ciekawej obserwacji dokonała B. Subko. Stwierdziła, że „Interpunkcja autografów Norwida
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dorastający w okresie romantyzmu i czytujący Mickiewicza, musiał przecież wie-
dzieć, że kropki, przecinki, średniki i pauzy pozwalają kształtować warstwę
brzmieniową utworów literackich.

*

Tego, kto zechce czytać rękopisy wierszy autora Quidama, zapewne zdziwi spo-
sób rozlokowania przecinków10. Wystarczy sięgnąć po zbiór Vade-mecum, by już
w pierwszym dwuwersie tytułowego utworu zauważyć dziwne wykorzystanie pod-
stawowego znaku pisarskiego:

Klaskaniem mając obrzękłe prawice
Znudzony pieśnią, lud, wołał o czyny;11

Przecinki postawione zostały po następujących po sobie wyrazach „pieśń”
i „lud”. Jest to zupełnie niewytłumaczalne w świetle dzisiejszych reguł inter-
punkcyjnych. W przypadku użycia tylko jednej komy, zarówno w wariancie „znu-
dzony pieśnią, lud wołał o czyny”, jak i „znudzony pieśnią lud, wołał o czyny”
można by podejrzewać ją o związek z syntaksą, ale zastosowanie obu nie znajduje
już składniowego uzasadnienia. Gdyby jednak zapomnieć o współczesnych funk-
cjach przestankowania i potraktować przecinki jako wskazówki odnośnie do sposobu
odczytywania wiersza, takie ich wykorzystanie nabierze sensu. Cytowany fragment
brzmiałby w realizacji głosowej tak: „Klaskaniem mając obrzękłe prawice [koniec
wersu – przestanek?] znudzony pieśnią [przestanek] lud [przestanek] woła o czyny”.
Wyraz „lud”, podmiot zdania, został wyróżniony przez krótkie zawieszenie głosu
przed i po nim. Przestanki tworzą intonacyjną ramę wskazującą na ważność słowa.
Obserwacja ta przywodzi na myśl opisane przez B. Subko podkreślenia. Zdaniem
badaczki wyróżnienia graficzne miały charakter metatekstu, były więc sposobem
autora na zwrócenie uwagi czytelnika na dany fragment wypowiedzi12. W analizo-

[…] jak i inne cechy Norwidowskiej grafii (pisownia ok. 1820 r. zarzuconego już w drukach dłu-
giego «s», litery «x» zamiast «ks» – mixtura, stosowanie starego systemu bezjotowego – oyciec,
daie, kreskowanie spółgłosek miękkich przed «i» – śię) świadczy o archaiczności wobec postu-
lowanej w gramatykach normy teoretycznej” (tamże, s. 105-106).

10 Jak wiadomo, edytorzy modernizowali interpunkcję.
11 Cytaty z wiersza pochodzą z: C. N o r w i d. Vade-mecum (rękopis). Biblioteka Narodowa,

BN 6313, k. 4r-5r.
12 Zob. B. S u b k o. O podkreśleniach Norwidowskich – czyli o podtekstach metatekstu.

„Studia Norwidiana” 9-10:1991-1992.
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wanym przypadku zabieg ma na celu wskazanie agensa, a nie czynności wołania,
jakby to wynikało z utrwalonej przez Gomulickiego wersji zapisu13. Dzięki gło-
sowemu wyróżnieniu „lud” wyraźniej wiąże się w lekturze z opisem zawartym
w wersach szóstym i siódmym, w których użyta została forma bezosobowa czasow-
nika: „I już, ni miejsca dawano, ni godzin / Dla, nieczekanych powić i narodzin:”.
Uwypuklone zostaje też przeciwstawienie: wybraństwo podmiotu lirycznego przed-
stawione jest na tle sytuacji zbiorowości:

Gdy Boży-palec zaświtał nademną
Niezdając liczby, z rzeczy które czyni
Żyć mi rozkazał, w żywota pustyni!

Także w tym fragmencie pojawia się niewytłumaczalne składniowo użycie prze-
cinków o analogicznej, jak się zdaje, funkcji. Natomiast koma w ostatnim wersie
buduje napięcie kulminacyjnego miejsca pierwszej strofy. Dzięki niej intonacja
wykrzyknieniowa zostaje przypisana krótkiemu „w żywota pustyni!”, co obdarza je
dużym ładunkiem emocjonalnym. Gdyby usunąć przecinek, jak zrobiono to w Pis-
mach wszystkich, cały wers „Żyć mi rozkazał w żywota pustyni!” stanie się wy-
krzyknieniem, a tak długiego ciągu wyrazów nie da się odczytać równie ekspre-
syjnie. Podobne miejsca, w których interpunkcja jest jednym z elementów brzmie-
niowej organizacji tekstu, można bez trudu odnaleźć w wielu wierszach. Jest jednak
utwór, w którym odgrywa ona szczególną rolę.

*

Rzecz o wolności słowa jest przedmiotem zainteresowania badaczy głównie jako
wykład koncepcji historiozoficznej. Choć dla myśli Norwida poemat ten jest szcze-
gólnie istotny, to nie mniejszą wartość przedstawia jego kształt artystyczny.
Oryginalnej, autorskiej wizji historii słowa poeta nadał formę szczególną, wy-
różniającą się na tle jego twórczości. Tekst utworu, jak wiadomo, przygotowywany
był do publicznego wygłoszenia14. Prelekcja odbyła się 13 maja 1869 r. na jednym
ze spotkań Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu. Odczyt przyjęty został bar-
dzo entuzjastycznie. Wrażenie na słuchaczach zrobił sposób, w jaki autor wygłaszał
poemat. Agaton Giller relacjonował później na łamach „Dziennika Poznańskiego”:

13 „Znudzony pieśnią, lud wołał o czyny” (PWsz II, 15).
14 Nie jest znana data powstania utworu (zob. P. C h l e b o w s k i. Cypriana Norwida

„Rzecz o wolności słowa”. Ku epopei chrześcijańskiej. Lublin 2000 s. 9-10), wydaje się jednak
pewne, że Norwid opracowywał (być może wcześniej już gotowy) tekst na potrzeby odczytu.
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Od tylu lat pomiędzy nami a nieznany, p. Norwid jest poetą w wyższym znaczeniu pojęcia, jakie
do poety przywiązujemy. Do właściwości jego talentu należy i to, że jego wartość lepiej się ocenia
słysząc niż czytając jego utwory. Szczególniej też w ustach p. Norwida, który pięknie deklamuje, a tak
dalece czuje, że gdy mówi, zdaje się ruchami odegrywać na katedrze to, co mówi; piękność jego mowy
nabiera spotęgowanego wdzięku. Podobny w tym do lirników ludowych, do owych dziadów śpiewają-
cych, których pieśni drukowane mniej się podobają, powiedziane zaś mają moc podbijania umysłów15.

Co sprawiło, że ten wykład z historii słowa zrobił tak wielkie wrażenie na
Gillerze i innych obecnych na Sali Wielkiego Wschodu Francji? Odpowiedzi szukać
trzeba w rękopisie. Autograf utworu, prawdopodobnie ten sam, z którego Norwid
czytał na spotkaniu polonijnym, pełen jest podkreśleń, wyróżnień i znaków wyko-
nanych nie tylko piórem, ale także czerwoną i niebieską kredką. Zwykło się uważać,
że są one śladem przygotowań do odczytu i mają pomóc autorowi we właściwym
wygłoszeniu tekstu. Teorię tę zdaje się potwierdzać brak kolorowych wyróżnień na
kartach manuskryptu „dotworzonych” przez autora po zagubieniu części rękopisu
w drukarni16: Norwid nie posługiwał się nimi, ponieważ nie były już tak istotne
dla zapisanej, a tym bardziej drukowanej wersji dzieła. Choć trudno o bardziej

15 A. G i l l e r. Wykłady publiczne w Paryżu urządzone przez Komitet Naukowej Pomocy.
Wykład Cypriana Norwida: „Rzecz o wolności słowa”. „Dziennik Poznański” 1869 nr 112 s. 2.

16 To oburzające zaniedbanie komentował Norwid w liście do Ludwika Nabielaka z 2 września
1869 r.:

„Po zwłoce miesięcy całych i użyciu nazwiska mojego wobec całego Narodu, odbieram dziś
resztki pobłocone rękopismu, który był dany na s ł o w o - h o n o r u, z ś m i e c i drukarni
dobyte.

Proszę ze mnie nie żartować.
Życzę sobie kopii zatraconych k i l k u s e t - w i e r s z y.
Kopii nie mam: albowiem takie rzeczy nie robią się na brulionach – ŻYJE się na to lat 10,

a PISZE się potem godzin 10.
Gdybym był w mistycznych rzeczach ćwiczonym, toć wiedziałbym, że tak się t w o r z y,

a nie b r u l i o n u j e.

*

D o - t w a r z a ć coś jest piekielną męką. Mogę więc WWPanom proponować, co następuje:
1. W[ielmoż]ny Nabielak wróci mi dwa rękopisma leżące u niego albo gdzie w śmieciach, to

jest Vade-mecum i Aktor. Te będą mi w ciągu trzech dni złożone u mnie.
2. W przeciągu tych trzech dni będę mógł wiedzieć, czy p o t r a f i ę do-tworzyć kilkaset

zatraconych wierszy, i natychmiast odpowiem.
3. Jeśli potrafię? – tedy za dni 15 będę miał na nowo całość rękopismu, ale go nie dam w ręce,

j e n o z a p i ś m i e n n y m p o r ę c z e n i e m t r z e c h c z ł o n k ó w
K o m i t e t u.

4. Konferencji przyszłej mieć nie będę wcale, bo nie są warci tego – albo będę miał jedynie
za piśmiennymi rękojmiami stwierdzonymi podpisem członków” (PWsz IX, 418-419).
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przekonującą hipotezę, graficzne urozmaicenia są jednym z, nie zaś jedynym
i głównym sposobem zapisywania głosowego kształtu tekstu.

Przekonanie, że interpunkcja to ważny dla autora sposób formowania utworu,
zostało w Rzeczy wyrażone wprost:

Dla tego nad wykrzyknik, jedno mgnienie oka
Donośniejsze!.. jest, cisza płytka… jest głęboka…
Dla tego z wielu figur wymowy na scenie
Najsilnieszą! przestanek… głosu zawieszenie…
I cisza z tąd daleko jest szerszą w swej gamie
Od gromu ktory cały horyzont połamie –
Dla tego to, nareszcie wiemy doskonale
Że choć mówi się: „proza...

…prozy? – nie ma wcale…
I jakżeby być mogła!... skoro są periody?
Dwukropki? – Komy? – pauzy – ? –

… to, jest brulion Ody
Nienapisanej wierszem… proza, jest nazwiskiem
Które, jak zechcę? głosu odmienię przyciskiem…”17

Możliwości, jakie daje przestankowanie, zostały wykorzystane już w otwierającej
właściwą część poematu refleksji, która w autografie została zapisana następująco:

Co? znaczyłaby Ludzkość, gdyby ją kto zmierzył
Jak ona jest... i w taką, jak jest ona; wierzył –
Co? ona by znaczyła widziana tak szczerze
Jak ją znam i oglądam – nie zaś jak w nią wierzę
Co=by ona znaczyła...!

Przestankowanie pierwszego wersu wydaje się współczesnemu czytelnikowi na-
turalne: przecinek ma oddzielić zdanie podrzędne od nadrzędnego. Nie jest to jednak
jedyna możliwa przyczyna. Norwid nie zawsze stawia w takich miejscach znak
interpunkcyjny, co pokazują choćby dalsze fragmenty Rzeczy:

Litera, wcale nie jest jak tuszy niektóry
Czemś dowolnem co nie ma swej architektury

podobnie kilka zdań dalej:

I cisza z tąd daleko jest szerszą w swej gamie
Od gromu który cały horyzont połamie –

17 Jeśli nie zaznaczono inaczej, cytaty z Rzeczy o wolności słowa pochodzą z: C. N o r w i d.
Rzecz o wolności słowa (rękopis). Biblioteka Narodowa, BN 6316.
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lub w jeszcze innym miejscu:

Gdziekolwiek bądź wewnętrzne słowo ucierpiało
Szedł potwór który wietrzył czy utyło ciało?

Można przynajmniej założyć, że przecinek w pierwszym wersie utworu ma inną
niż składniowa lub nie tylko składniową funkcję. Dla toku wypowiedzi istotne jest,
że przez wymuszenie przestanku po pytaniu „Co? znaczyłaby Ludzkość” oddziela
je od reszty zdania. Prawdopodobnie autor starał się w ten sposób zwrócić uwagę
słuchacza na temat rozważań – pytanie wyróżnione akustycznie łatwiej będzie
odbiorcy zapamiętać. Następna część okresu, w której pytanie rozwinięte zostaje
przez wskazanie okoliczności („gdyby ją kto zmierzył jak ona jest...”) zakończono
wielokropkiem, sygnałem zawieszenia głosu oznaczającym zastanowienie. Umiesz-
czenie przecinka po dopowiedzeniu „w taką” sprawia, że jest intonacyjnie wyróż-
nione tak samo jak „Ludzkość”, do której bezpośrednio się odnosi. Znak zajmuje
to samo miejsce, co w poprzednim wersie: po siódmej sylabie w trzynastozgłos-
kowcu. Dzięki temu wzmacnia się paralelizm. Kolejny znak, tym razem wymusza-
jący dłuższy przestanek średnik, został zapisany po słowach „jak jest ona”, a przed
kończącym drugi wers „wierzył”. To ostatnie słowo, poprzedzone zawieszeniem
głosu, nabiera szczególnego brzmienia i jest domknięciem rozbitego intonacyjnie
zdania. Wyróżnienie wskazuje też na ważność dla treści – być może należy potrak-
tować je jako metatekstowy komentarz, wyrażający niezgodę autora na postrzeganie
ludzkości w oderwaniu od nadanego jej przez Boga powołania, na co wskazują dal-
sze wersy. Pauza po „wierzył” oddziela myśl zawartą w dwóch pierwszych wersach
od jej powtórzenia i pozwala wybrzmieć postawionemu w nich pytaniu. Powtórzenie
w trzecim i czwartym wersie, pozbawione przestankowania, kontrastuje tempem
z pierwszym zdaniem, w którym wymuszone zostały zawieszenia głosu. Pauza za-
pisana między przeciwstawionymi sobie sposobami pojmowania ludzkości – „jak
ją znam i oglądam” i „nie zaś jak w nią wierzę” – podkreśla odmienność obrazów
ludzkości: stworzonego jedynie na podstawie obserwacji i pełnego, uwzględnia-
jącego perspektywę Boską. Kończące całostkę „co=by ona znaczyła...!” nie zostało
opatrzone znakiem zapytania. Autor zastąpił go wielokropkiem i wykrzyknikiem,
by wzmocnić siłę pytania spełniającego funkcję retoryczną. Trzynastozgłoskowiec
został rozbity graficznie: siedem sylab zapisano w wierszu piątym, a brakujące sześć
dopiero w szóstym, z pozostawieniem spełniającego funkcję pauzy akapitu:

Dziewięć=set milionów
skazanych na śmierć istot – – parę zaludnionych
półwyspów...
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*

oto wszystko!

*

i trup, w każdej chwili
Z owąd – a zowąd, słabe niemowlę zakwili:

Oto, i wszystko...

*

Poeta opisuje nędzę ludzkości. Człony zdania rozdzielone są podwójną pauzą.
Dzięki tak długiemu zawieszeniu głosu wykreowany został nastrój zadumy, a być
może miało ono także budzić skojarzenie z naocznym relacjonowaniem i rozgląda-
niem się, bo jest to przecież ludzkość „jak ją oglądam”. Na tym tle wykrzyknienie
„oto wszystko!” musi stać się szczególnie dynamiczne. W następnym obrazie pauza
podkreśla przeciwstawienie śmierci i życia, symbolizowanych przez trupa i nie-
mowlę. Podsumowujące zdanie „Oto, i wszystko” jest powieleniem elementu po-
przedniej cząstki, z tą jednak różnicą, że dodany zostaje przestanek oraz spójnik „i”,
a intonacja nie jest wykrzyknieniowa. Paralelnie zbudowane fragmenty przedsta-
wiające marność różnią się więc intonacyjnie. Pierwszy mógłby wyrażać pogardę,
przejęcie czy niezgodę (reakcję „aktywną”) drugi żal lub rezygnację. W nowym
wierszu czytamy:

Ludzkość?; z takowym obliczem
Lubo18 to jej oblicze – – nie byłaby niczem.
Jakby do samej siebie twarzą poniżona
Przestawała być sobą... wszelako, to Ona!

Po raz drugi wyeksponowany został temat wypowiedzi, tym razem za pomocą
średnika19. W kolejnym wersie konwencjonalny pytajnik zostaje we wtrąceniu
„lubo to jej oblicze” zastąpiony dwiema pauzami. Długie zawieszenie głosu nadaje
pytaniu ton powątpiewania. Słowa „jakby do samej siebie twarzą poniżona prze-
stawała być sobą” ze względu na brak przestankowania należy wypowiedzieć,
w przeciwieństwie do poprzednich, z jednolitą intonacją. W dopowiedzeniu
„wszelako, to Ona!” dzięki komie wydzielone zostaje wykrzyknienie. Autor

18 Spójnik użyty w znaczeniu dzisiejszego „chociaż”.
19 Dopisany czerwoną kredką znak zapytania jest kłopotliwy: kolor, przynajmniej w wypadku

podkreśleń, zdaje się wskazówką intonacyjną, natomiast pytajniki wewnątrzzdaniowe Norwida wiąże
się raczej z funkcjami składniowymi – zob. C h o j a k, jw. s. 13-36.
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konsekwentnie wyróżnia więc brzmieniowo słowa związane z „ludzkością” i kon-
tynuuje tę praktykę w dalszym fragmencie:

I to własny jej obraz – i ten ją zagładza:
Tak, Ludzkość, bez Boskości sama siebie zdradza
Aż dopiero, gdy w eter opłynie niebieski
Powraca jej majestat i szarłat królewski
Aż widziana dopiero: jaką była? bywa?
I będzie... to, zaiste jest Ludzkość prawdziwa.

W drugim wersie słowo „ludzkość” jest podkreślone intonacyjnie dzięki
przestankom. W wersie ostatnim oznaczone wielokropkiem zawieszenie głosu przed
zaimkiem „to” pozwala wybrzmieć słowom domykającym wątek rozważań: „to
[przestanek] zaiste jest Ludzkość prawdziwa”.

Przemyślane, świadome stosowanie interpunkcji pozwala Norwidowi wpisać
w tekst jego głosowy kształt. Przestaje on jednak być czytelny, kiedy edytorzy czy
wydawcy poematu modyfikują zapis, próbując podporządkować go obowiązującym
konwencjom drukarskim czy językowym. Już w pierwodruku, wydanym w paździer-
niku 1869 r., dokonano zmian zacierających tok intonacyjny dzieła. Analizowany
fragment rękopisu wygląda w druku następująco:

Co znaczyłaby ludzkość, gdyby ją kto zmierzył
Jak ona jest... i w taką jak jest ona; wierzył?
Co ona by znaczyła widziana tak szczerze
Jak ją znam i oglądam – nie zaś jak w nią wierzę?
Co by ona znaczyła...!

Dziewięćset milionów
Skazanych na śmierć istot – parę zaludnionych
Półwyspów... Oto wszystko! i trup, w każdej chwili
Z owąd – a zowąd, słabe niemowlę zakwili:
Oto i wszystko...

Ludzkość z takowym obliczem,
Lubo to jej oblicze – nie byłaby niczem.
Jakby do samej siebie twarzą poniżona
Przestawała być sobą... wszelako, to ona!
I to własny jej obraz – i ten ją zagładza:
Tak ludzkość, bez boskości sama siebie zdradza,
Aż dopiero gdy w eter opłynie niebieski,
Powraca jej majestat i szarłat królewski,
Aż widziana dopiero: jaką była? bywa?
I będzie... to, zaiste jest ludzkość prawdziwa20.

20 C. N o r w i d. „Rzecz o wolności słowa”. Wygłoszona przez Autora na jednym z odczytów
publicznych urządzonych przez Komitet Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu, dnia 12 maja
1869 roku. Paryż 1869, Księgarnia Luxemburska, druk. Braci Rouge, Dunon I Fresné, 16o.
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Chociaż zmiany mogą wydawać się niewielkie, to nie pozostają bez wpływu na
głosowe wyobrażenie tekstu. Po pierwsze, niedbale oddano tu momenty zawieszenia
głosu. Zakończenie drugiego wersu zwyczajowym znakiem zapytania zamiast pauzą
równe jest pozbawieniu odbiorcy danej mu przez autora okazji do namysłu.
Zrezygnowanie z graficznego rozbicia wersów we fragmencie rozpoczynającym się
od słów „dziewięćset milionów” prowadzi do intonacyjnego uspójnienia. Zastąpienie
podwójnych pauz pojedynczymi skraca przestanki. Po drugie, usunięto przecinki
i średniki, których funkcją było wyróżnienie tematu wypowiedzi. Na podstawie tej
wersji zaobserwowanie tego konsekwentnie przecież stosowanego przez Norwida
zabiegu staje się niemożliwe. Zmiany w zapisie, choć pozornie niewielkie, zde-
cydowanie redukują głosowy potencjał poematu.

O wiele dalej posuniętych zmian dokonał Gomulicki. W Pismach wszystkich tak
wydrukowano początek utworu:

Co? znaczyłaby Ludzkość, gdyby ją kto zmierzył,
J a k o n a j e s t... i w taką, jak jest ona, wierzył –
Co? ona by znaczyła widziana tak szczerze,
Jak ją znam i oglądam – nie zaś, jak w nią wierzę –
Co by ona znaczyła!...

(PWsz III, 563, w. 1-5)

Pomijając przecinki w klauzuli, istotną różnicą wobec rękopisu jest dodanie
przestanku w wersie czwartym. Norwid za pomocą pauzy w środku podkreślał kon-
trast. Edytor osłabił ten efekt przez wstawienie komy w drugiej cząstce wersu:
w zamyśle autora miała ona być wypowiadana jako całość intonacyjna; tu zostaje
rozbita. Gomulicki, pewnie dla ukonsekwentnienia zapisu, na wzór wersu drugiego
dodał także pauzę w klauzuli. W ten sposób urozmaicona, niejednorodna struktura
tekstu staje się jednolita i przewidywalna. W kolejnym fragmencie usunięte zostają
dwa ważne przestanki:

Dziewięćset milionów
Skazanych na śmierć istot – – parę zaludnionych
Półwyspów...

*

Oto wszystko!

*

i trup w każdej chwili
Zowąd – a zowąd słabe niemowlę zakwili.
Oto i wszystko...

*
w. 5-9
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Usunięcie przecinka z wersu „Oto i wszystko” jest kolejną próbą ujednolicenia,
która zbliża go brzmieniowo do wcześniejszego „Oto wszystko”. Takie rozwiązanie
zubaża emocjonalny ładunek słów i zmniejsza brzmieniowy kontrast między powtó-
rzeniami. Na tym nie koniec zmian:

Ludzkość z takowym obliczem,
Lubo to jej oblicze – – nie byłaby niczem.
Jakby do samej siebie twarzą poniżona
Przestawała być sobą... wszelako to Ona!

w. 9-12

Podobnie jak w pierwodruku wykreślono tu średnik, który intonacyjnie wyróżniał
temat. Gomulicki idzie jednak dalej i postępuje podobnie z wykrzyknieniem. Za-
pisanie „wszelako to ona!” nie tylko zaciera autorskie wyróżnienie, ale i odbiera
moc okrzykowi. Dwa krótkie słowa „to ona!” (trzy sylaby), do których odnosił się
wykrzyknik Norwida, można wymówić dużo dynamiczniej niż trzy (sześć sylab).
Także kolejne wersy zostały zmodyfikowane:

I to własny jej obraz – i ten ją zagładza:
Tak L u d z k o ś ć, bez B o s k o ś c i, sama siebie zdradza,
Aż dopiero gdy w eter opłynie niebieski,
Powraca jej majestat i szarłat królewski,

w. 13-16

W autografie, dzięki zastosowaniu interpunkcji, poeta podkreślał wagę słowa
„ludzkość”. Zgodnie z treścią utworu to ona sama sprowadza na siebie zgubę,
odrzucając pierwiastek boski. Gomulicki przesuwa przecinki. Odczytanie jego zapisu
zmusza do zaakcentowania słów „bez Boskości”. Wbrew intencji autora uwaga sku-
pia się na przyczynie a nie na obwinianej ludzkości. Dalej tekst przybiera
następujący kształt:

Aż widziana dopiero: j a k ą b y ł a? b y w a?
I b ę d z i e... to, zaiste, jest Ludzkość prawdziwa.

w. 17-18

W ostatnim wersie edytor dodaje kolejny przecinek. W efekcie wyróżnione jest
już nie stwierdzenie domykające wątek refleksji, ale sama partykuła.

Norwid zapisał w analizowanym fragmencie poematu jedenaście przecinków
i średników. Gomulicki usunął sześć i dodał cztery nowe, a także dopisał jedną
pauzę. Dokonane porównanie daje wyobrażenie o stopniu ingerencji edytora w tekst.
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Nadany tekstowi przez poetę kształt intonacyjny jest w Pismach wszystkich zde-
formowany21.

*

Linearne odczytywanie Rzeczy umożliwia poznanie głosowej struktury tekstu.
Warto jednak zatrzymać się także nad poszczególnymi wersami, by dostrzec mno-
gość efektów brzmieniowych uzyskiwanych dzięki wykorzystaniu interpunkcji.
Jednym z nich jest stopniowanie intonacyjne, które autor stosuje przy wyliczeniach.
We Wstępie do poematu pisze:

Pierwszą, słowa formą zdaje się być wewnętrzna pieśń i monolog którego ślady
do dziś w pustelnictwie indyjskim spotykają się.
Drugą – zarazem dialog i apolog czyli rozmawianie podobieństwami – trzecią chór=obrzędowy i
tak dalej...

Takie zastosowanie liczebników wprowadza do tekstu porządek, a przy okazji
monotonię. Norwid jednak wykorzystuje je, by swój utwór zdynamizować. Po
pierwszym liczebniku zapisał przecinek, który oznacza mały przestanek – szcze-
gólnie wyrazisty, bo jedyny w zdaniu. Po drugim umieszczona została pauza, długie
zawieszenie głosu, po którym również następuje jednolity intonacyjnie ciąg wy-
razów. Trzeci zaś poprzedzony jest pauzą, która rozdziela nie, jak poprzednio,
wyrazy w zdaniu, ale całe zdania. Podobnie już we właściwym tekście poematu:

Przyczyny dwie, tę lotną promienność zrządziły
A każdej dziś niejasne są drogi i siły.
Pierwszą, nazwę przyczyną że wieść roznoszona
Najdoskonalej była w sobie dopełniona –
Drugą zaś – że nie tylko Izrael... świat cały
Pragnął:

Również tutaj liczebnikom towarzyszą różne znaki interpunkcyjne: najpierw
przecinek, potem pauza. Zdarza się też zabieg odwrotny: posługiwanie się tym
samym przestankiem dla brzmieniowego powiązania zdań, czego przykładem są
pierwsze słowa wstępu:

21 Intencją autorki nie jest podważanie kompetencji edytorów, lecz zwrócenie uwagi na
istnienie elementów tekstu nieoddanych lub zmodyfikowanych w druku, a ważnych dla badacza.
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Dotąd, wolność=słowa jest tylko zdobywaniem wolności objawienia słowa. Jest przeto atrybutem
wolności osobistej.

Ale, o samej-że wolności słowa, nikt nie mówił.

Związek treści zdań został podkreślony przez zapisanie przecinka po pierwszych
wyrazach. Upodabnia je to w realizacji głosowej – w tych samych miejscach po-
jawia się charakterystyczny przestanek. Innym godnym uwagi zabiegiem jest odda-
wanie w tekście emocji. Na przykład:

Są to zmienione rytmem gesta obrzędowe
I jest pomników w życiu więcej niźli który
Archeolog je marzył chciwy na marmury!

Być może zastosowane wykrzyknienie wyraża zachwyt. Istotne, że w jego za-
pisie Norwid nie stosuje przestankowania, naśladując szybki rytm okrzyku. Podobnie
w innym miejscu:

Zaiste – być aktorem trza i być w Teatrze...
Oderwać się od siebie i wejść w siebie: słowem,
Aby być narodowym być nad=narodowym!
I aby być człowieczym, właśnie że ku temu
Być nad=ludzkim...

Wykrzyknienie nie jest rozbite, w przeciwieństwie do kolejnego, równoważnego
treścią, lecz wymuszającego zawieszenie głosu zdania. Jeszcze gdzie indziej zapis
odzwierciedla intonację charakterystyczną dla zdziwienia:

Przy takowym toporze, i tak urobionym
Jak wielka myśl, bez ozdób – – byłem zadziwionym
Widząc kolię niewiasty z paciorków... pierwotną!?
Więc – są pierwotne=kolie?...

W trzecim wersie autor posługuje się dopowiedzeniem o dynamicznej, pytająco-
wykrzyknieniowej intonacji, w czwartym zadaje pytanie po zawieszeniu głosu, by
zabrzmiało dobitniej.

*

Powyższe analizy są jedynie próbą odtworzenia zamysłu oratorskiego Norwida.
Ich intencją jest wykazanie, że głos pełni w Rzeczy o wolności słowa wyjątkową
rolę. Autor świadomie wykorzystywał możliwość zapisu intonacji, która miała
umożliwić mu odczytanie poszczególnych wersów poematu w sposób wcześniej za-
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planowany. Jednocześnie, mimo wysiłku włożonego w opracowanie tekstu, zdawał
sobie sprawę z ograniczonych możliwości zapisu. We Wstępie do poematu przy-
pominał o niepowtarzalności każdego aktu mowy:

G ł o s ż y w y, ma do siebie – że: nikt, n i g d y p o d w a r a z y n i e w y p o w i e -
d z i a ł t y c h ż e s a m y c h r z e c z y t y m ż e s a m y m w y d ź w i ę k i e m
i g i e s t e m. Słowo więc, raz rzeczone, ma niepowrotność swą: Czytanie więc, ma stronę monumen-
talną – czytanie więc s z t u k ą jest…

Podobieństwo przestankowania w funkcji intonacyjnej do podkreśleń22 jest
zaskakujące: jedne i drugie mogą służyć organizacji brzmieniowej tekstu albo
wyróżnieniu jego wybranych fragmentów, stanowiąc komentarz autora do własnych
słów. Ich podwójna rola: intonacyjna i metatekstowa, świadczy, że brzmieniowość
i graficzność tekstów Norwida są ściśle powiązane. Romantyczny model poezji,
dowartościowujący głośną recytację, potrzebował narzędzi służących potęgowaniu
ekspresji w tekście i wykorzystywał do tego także interpunkcję. Autor Rzeczy nie
zerwał całkowicie z tą tradycją, ale jednocześnie starał się wykorzystać możliwości
zapisu, świadom, że to indywidualna, bezgłośna lektura staje się podstawowym
sposobem poznawania poezji. I zdaje się, że to właśnie odróżnia go od wieszczów,
których teksty analizował Górski.

ON THE INTONATION-RHETORIC ROLE OF NORWID’S PUNCTUATION

S u m m a r y

Polish Romantic poets, as Konrad Górski reminded us, used punctuation in the intonation
function. Norwid’s creative work coincides with the time when attempts to standardize punctuation
and to introduce new syntactic rules are made. For this reason the issue of the function of Norwid’s
punctuation cannot be decided as easily as in case of the three great national poets of Poland.

In the original version of poems by the author of Vade-mecum some disturbing places can be
found, where the use of a punctuation mark cannot be explained in terms of syntax. On the other
hand, punctuation marks are justified when they are treated as tools that form the sound layer of
the text. This role of the marks is especially important in the poem Rzecz o wolności słowa (On
Freedom of Speech), which Norwid prepared to be read in a public lecture. By means of

22 Odwołuję się do ustaleń B. Subko.
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punctuation marks the poet included in the text indications about how to read it. This is exactly
why modifications and cases of modernization of punctuation made by publishers and editors are
not indifferent for the artistic form of Norwid’s works.

Transl. Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: Norwid, interpunkcja, intonacja, zapis, głos, prelekcja,

Key words: Norwid, punctuation, intonation, record, voice, lecture.
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ECHO RUIN, SCHERZO, SOLO
– GRAFICZNY TRÓJGŁOS O SZTUCE ŻYCIA
W TRZECH LITOGRAFIACH CYPRIANA NORWIDA Z 1861 ROKU*

Cyprian Norwid to postać nieprzeciętna. Jego twórczość stanowi osobny roz-
dział polskiego dziedzictwa kulturowego. Poeta, malarz, rzeźbiarz, rytownik –
osobowość budząca kontrowersje, spory, niepoddająca się żadnym kategoryza-
cjom i nieprzystająca do prawideł swojej epoki. Współcześni przydali mu ety-
kietkę niezrozumiałego dziwaka1, Młoda Polska wzięła go na swe sztandary2,
Międzywojnie nazwało „czwartym wieszczem”3. Dziś twórczość Norwida wy-
daje się zaskakująco „współczesna”, jeśli chodzi o nasz sposób pisania i po-
strzegania. Staje się przedmiotem licznych opracowań i monografii. Natomiast
jeg twórczość plastyczna, w tym graficzna, wciąż pozostaje na uboczu zainte-
resowań badaczy, a w powszechnej opinii jest zaledwie dodatkiem do oeuvre
poetyckiego. Podejście to nie wydaje się słuszne, bowiem Norwid swe prace
plastyczne traktował jako równorzędny sposób wypowiedzi4. Dopiero publika-
cje z przełomu XX i XXI w.5 pozwalają obserwować pewną zmianę w spojrze-

* Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem prof. dr hab.
Marii Poprzęckiej. Szczególne podziękowania składam dr Jolancie Talbierskiej za udzielone
wsparcie i opiekę merytoryczną. Praca została obroniona w maju 2011 r.

1 Głosy współczesnych rozproszone w tekstach krytycznych, zebranych przez Mieczysława
Inglota w tomie Norwid. Z dziejów recepcji twórczości. PWN, Warszawa 1983.

2 M. R o l l e. Cyprian Norwid. W: jw. s. 191-192.
3 J. K. W e n d e. O czwartym wieszczu. W: jw. s. 213.
4 C. N o r w i d. Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił i uwagami krytycznymi opatrzył

J.W. Gomulicki. T. VII. Proza. Warszawa 1973.
5 Zob. G. K r ó l i k i e w i c z. Terytorium Ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny.

Universitas. Kraków 1993; A. M e l b e c h o w s k a - L u t y. Sztukmistrz. Twórczość arty-
styczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida. Wydawnictwo Neriton. Warszawa 2001;
D. P n i e w s k i. Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości lite-
rackiej Norwida. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 2005; H. W i d a c k a. Grafika Cypria-
na Norwida, „Studia Norwidiana” 3-4:1985-1986 s. 153-180; P. C h l e b o w s k i,
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niu na pozaliteracką twórczość tego artysty, otwierając pole do nowych inter-
pretacji i głębszego zrozumienia Wędrownego Sztukmistrza6.

Wpisując się w ów nurt nowego, szerszego spojrzenia na Norwida, chcia-
łabym podjąć próbę interpretacji trzech kompozycji artysty, odbitych w pa-
ryskim zakładzie litograficznym Saint-Aubin. Twórczość graficzna Norwida,
choć szczupła i zachowana we fragmentach, ze względu na swój charakter stwa-
rzała możliwość zwiększenia grona odbiorców, z którymi artysta nieustannie
i różnymi drogami szukał porozumienia. Litografie powstałe w 1861 r. w za-
kładzie przy Passage Verdeau stanowią szczególny przypadek w twórczości
Sztukmistrza z Mazowsza, bowiem jako jedyne miały większy nakład (ok. 100
egzemplarzy), co pozwalało im dotrzeć do liczniejszej publiczności. Intrygująca
jest również treść tych litografii. Choć prezentują znane i popularne w XIX w.
motywy, wymykają się jednoznacznym schematom i kategoryzacjom. Grafiki
te – jak się wydaje – tworzą pewną całość, ujmującą syntetycznie myśl Norwi-
da, posługując się językiem symbolicznym, który zajmuje istotne miejsce
w Norwidowskiej teorii sztuki, a zarazem nie jest pozbawiony swoistej dla
niego ironii. Można przypuszczać, że znalazły się tu, lapidarnie ujęte, wedle
słów „zatrzymujące się na granicy poważnej karykatury”7 – echa refleksji
artysty o sztuce, historii, ewolucji społecznej i miejscu człowieka w świecie,
które były głównym motywem jego aktywności twórczej. Warto zatem spojrzeć
na Echo ruin, Scherzo i Solo w kontekście Norwidowej koncepcji sztuki, która
w pojęciu poety nieustannie przeplatała się z życiem, stanowiąc jego dopeł-
nienie i zwierciadło odbijające odwieczne problemy ludzkiej egzystencji8.
Budowana wedle tego klucza interpretacja, zarówno poszczególnych litografii,

E. C h l e b o w s k a. Norwid. Znaki na papierze. Utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki
i szkice. Bosz. Olszanica 2008.

6 Określenie zaczerpnięte z tytułu poematu Norwida, zastosowane wobec poety przez
Kazimierza Wykę w pracy Cyprian Norwid. Poeta i Sztukmistrz. W: Cyprian Norwid. Studia,
artykuły, recenzje. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1989.

7 C. N o r w i d. [Autobiografia artystyczna]. PWsz VI, 558.
8 Należy pamiętać, że choć Sztukmistrz miał spójną wizję człowieka jako twórczego

podmiotu w świecie oraz miejsca sztuki w jego życiu, którą wyrażał konsekwentnie we
wszystkich dziedzinach swej artystycznej aktywności, w jego spuściźnie nie pozostały pisma,
które nosiłyby znamiona traktatu obejmującego całość jego filozoficznych i estetycznych
poglądów. Postulaty, które poeta pragnął przekazać i do których nieustannie starał się
przekonywać swoich czytelników, zostały rozrzucone w jego pismach, wierszach, poematach
i pracach plastycznych. Dlatego też, sytuując litografie z zakładu Saint-Aubin w kontekście
myśli Norwida, należy pamiętać, że zawsze ma się do czynienia z rekonstrukcją poglądów
poety na podstawie zachowanych fragmentów jego bogatej i wieloaspektowej twórczości.

40



ECHO RUIN, SCHERZO, SOLO

jak i całego trójczłonowego cyklu, będzie próbą rozszyfrowania zawartego
w nich bogactwa nawiązań zarówno do tradycji, jak i współczesnej autorowi
przestrzeni znaków.

ECHO RUIN – SCHERZO – SOLO

W KRĘGU DOTYCHCZASOWYCH ODCZYTAŃ

Trzy omawiane litografie powstały w tym samym czasie i odbito je w tym
samym zakładzie litograficznym. Dlatego badacze graficznej twórczości Norwi-
da często analizowali je razem, z sugestią, że prezentują wspólny, acz wielo-
znaczny przekaz. Sam artysta w jednym z listów połączył je w cykl9. Podobnie
postąpił Juliusz Wiktor Gomulicki, a także Hanna Widacka w artykule podsu-
mowującym graficzne oeuvre Norwida10. Późniejsi interpretatorzy, którzy
próbowali rozszyfrować znaczenie tych prac, budowali dla nich różne konteksty,
nie zawsze wiążąc te trzy litografie w całość. Same tytuły – jak wskazuje
Radosław Okulicz-Kozaryn – zdają się je łączyć w cykl muzyczny11. Echo
nieodmiennie przywołuje na myśl dźwięk, a w muzyce stanowi efekt ilustra-
cyjny, Scherzo jest formą muzyczną o pogodnym charakterze, która w epoce
romantyzmu zyskała samodzielny status, zaś Solo to utwór czy też partia
przeznaczona dla jednego wykonawcy lub dla mniejszego zespołu złożonego
z głównych instrumentów. Tę muzyczną konotację podkreślają nuty, pulpity
i instrumenty przedstawione na litografii. Muzyczne tematy według Okulicz-
-Kozaryna kształtują omawiany cykl graficzny na wzór koncertu, który również
ma trójdzielną budowę, „z wyraźną partią solową w części finałowej”12.

Szczególnej uwagi warte wydają się interpretacje wszystkich tych prac, które
w sposób najbardziej systematyczny i szczegółowy starają się ująć poruszane
w nich zagadnienia. Grażyna Królikiewicz podjęła się interpretacji Echa ruin,
wpisując je w zestawieniu z Melancholią oraz innymi dziełami w rekonstruo-
waną przez siebie Norwidowską koncepcję ruiny13. Odczytując kolejne ele-

9 N o r w i d. [Autobiografia artystyczna] s. 558.
10 W i d a c k a. jw. s. 153-180.
11 R. O k u l i c z - K o z a r y n. O wschodzie czy o zachodzie słońca? „Solo” Norwida.

W: Norwid-artysta. W 125. rocznicę śmierci poety. Red. K. Trybuś, W. Ratajczak, Z. Dambek.
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 2008 s. 92.

12 Tamże.
13 K r ó l i k i e w i c z, jw.

41



ILONA SZYMAŃSKA

menty przedstawienia w kontekście utrwalonych w tradycji toposów, traktuje
je jako „znaczące synekdochy”14. W Echu ruin, a także w Solo, odnalazła nie
tylko wyraz idei ruiny jako symbolicznego znaku, obecnej w twórczości poe-
tyckiej i pismach filozoficznych Norwida (uznała ją za najbardziej spójną
i nowatorską spośród polskich romantyków15), ale także treści patriotyczne
(u Norwida zawsze połączone z myśleniem religijnym).

Wieloaspektową analizę trzech omawianych kompozycji zaprezentowała
Aleksandra Melbechowska-Luty16. W swojej publikacji ujmuje całą artystycz-
ną twórczość Norwida; na jej tle ukazuje wymienione prace graficzne, trak-
towane jednak jako osobne dzieła.

Łącznie, jako cykl tworzący pewną całość wyrazową, litografie omówił Da-
riusz Pniewski17. Sytuując je w kontekście poglądów Norwida na stan współ-
czesnej mu sztuki, podjął się ich systemowej interpretacji. Widzi w nich
wypowiedź artysty na temat istoty twórczości artystycznej oraz trudnej relacji
między twórcą a krytyką, która była dla Norwida jednym z zasadniczych pro-
blemów współczesnej mu sztuki.

Interesujące podejście do trzech litografii z zakładu Saint-Aubin prezentuje
Edyta Chlebowska18. Traktuje je jako „tryptyk”. Choć formalnie nie stanowi
on całości, jest wyrazem jednej idei – idei vanitas, której aspekty są podej-
mowane osobno w każdej litografii. Wedle autorki idea ta jest „zwornikiem”
semantycznym, pozwalającym rozpatrywać te trzy prace razem.

W spojrzeniu na recepcję prac z 1861 r. należy także uwzględnić przemyś-
lenia Radosława Okulicz-Kozaryna19 i Jolanty Bajko20, zawarte w zbiorowej
publikacji poświęconej artystycznej twórczości Norwida, które choć skupiają się
na wybranych aspektach pojedynczych litografii, wnoszą wiele cennych i świe-
żych obserwacji do dotychczasowych badań.

Jolanta Bajko odwołując się w artykule O ruinie raz jeszcze. „Rzecz o wol-
ności słowa”, do Norwidowej koncepcji ruin, rozpatruje L’Echo des Ruines jako

14 Tamże s. 131.
15 Tamże s. 123.
16 M e l b e c h o w s k a - L u t y, jw.
17 P n i e w s k i, jw.
18 E. C h l e b o w s k a. „Echo ruin”, „Scherzo”, „Solo” – wanitatywny „tryptyk”

Norwida. W: Symbol w dziele Cypriana Norwida. Red. W. Rzońca. Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 s. 233-245.

19 O k u l i c z - K o z a r y n, jw.
20 J. B a j k o. O ruinie raz jeszcze. „Rzecz o wolności słowa”. W: Norwid-artysta. W 125.

rocznicę śmierci poety s. 187-196.
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figurę kondycji człowieka w sfragmentaryzowanej epoce nowoczesności. W po-
staci przedstawionej na litografii autorka dostrzega jednostkę, która ukształ-
towana w „wewnętrznie pękniętej rzeczywistości”21, poszukuje „pełni” własnej
tożsamości, a ta zawsze ma charakter dynamiczny.

Oryginalną i niezmiernie interesującą interpretację litografii Solo konstruuje
R. Okulicz-Kozaryn. Jako klucz interpretacyjny traktuje motywy muzyczne
przedstawienia. W twarzy postaci ukazanej w kompozycji odnajduje rysy Chrys-
tusa, a symbolika otaczających ją rekwizytów implikuje według niego chrysto-
logiczną interpretację pracy, bowiem gryfy kontrabasów przybierają kształt
pastorałów, a harfa, którą można dostrzec po prawej stronie za postacią, to
zgodnie z symboliką chrześcijańską odpowiednik krzyża, głoszący zwycięstwo
nad duchem zła, zaś wschodzące w tle słońce to zapowiedź nowego ładu lub
odrodzenia natury.

*

Cykl trzech prac graficznych powstałych w zakładzie Saint-Aubin jest
niewątpliwie wyzwaniem dla podejmujących próbę ich interpretacji. Przywołane
wcześniej odczytania sensu litografii różnią się bowiem nie tylko znaczeniem
symbolicznym przypisywanym elementom przedstawień. Trudność zaczyna się
już na poziomie opisu ikonograficznego, co jest chyba najbardziej widoczne
w przypadku litografii Solo. Wśród interpretatorów brakuje konsensusu co do
podstawowych elementów przedstawienia – czy postać to mężczyzna czy kobie-
ta? czym jest rekwizyt, który postać trzyma w ręku? czy scena ma miejsce
o wschodzie czy o zachodzie słońca? Gdzie zatem szukać klucza do odczytania
sensu kompozycji, których tematyka i forma wydają się tak osobne, a jedno-
cześnie tak bogate w ukryte treści? Niezbędne jest tu spojrzenie na cykl
w kontekście Norwidowej koncepcji sztuki.

21 Tamże s. 194.
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Z BLISKA I Z ODDALI

PRÓBA NOWEGO SPOJRZENIA NA POSZCZEGÓLNE LITOGRAFIE

I NA CAŁY CYKL W KONTEKŚCIE ŚWIATOPOGLĄDU NORWIDA

L’Echo des Ruines22

1. C. Norwid, Echo ruin (litografia 1861)
Zbiory graficzne Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

Kompozycja przywodzi na myśl postać dilettanti, który wśród antycznych
ruin poszukuje natchnienia. Przedstawienie znane i popularne w XIX w., z tym,
że na litografii ruina przed nim układa się w napis, a po głębszej analizie owa
konwencjonalna scena rodzi coraz więcej pytań.

Na pierwszym planie zarysowana jest postać chudego, przygarbionego męż-
czyzny w połatanym ubraniu, noszącym zaledwie znamiona dawnej elegancji,
zaznaczonej obecnością zawiązanego pod szyją kraciastego fularu. Bardziej
wnikliwe spojrzenie pozwala zauważyć, że starzec ma na twarzy maskę wenec-
ką, spod której widać tylko jego spoglądające w niebo oczy, część ust i pod-
bródek. Dokładna analiza pozy mężczyzny ujawnia szereg niekonsekwencji:

22 Litografia piórkowa o wymiarach 14 x 19,5 cm, sygnowana w prawym dolnym rogu:
„1861 CN”, poniżej napis: „Lith St. Aubin Pas. Verdeau 30”. Na marginesie pod odbitką
widnieje tytuł L’Echo des Ruines.
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twarz ukazana jest w ujęciu profilowym, a jednocześnie widać dwoje oczu, co
wskazuje na błąd perspektywiczny; co więcej, źrenice oczu skierowane są
w różnych kierunkach – prawa źrenica ku górze, jakby mężczyzna spoglądał
w niebo, lewa sugeruje spojrzenie na wprost. Zgarbione plecy i nienaturalny
układ rąk pozwalają zobaczyć fragment przedniej części korpusu, co także
zaprzecza profilowemu ujęciu sylwetki. Te niekonsekwencje detali, gdy spojrzy
się na nie z pewnej odległości, zanikają, ustępując wrażeniu dynamiki, ewo-
kowanemu przez obecność różnych perspektyw, z jakich można oglądać postać.
Oto mężczyzna, pierwotnie zwrócony do widza bokiem i patrzący przed siebie,
uchwycony został w momencie odwracania się w stronę patrzącego, jakby nagłe
poruszenie odwróciło jego uwagę od otwierającej się przed nim przestrzeni
z widocznymi ruinami. Skierował się do nich bokiem, a wprost w kierunku wi-
dza; jednak jego zamyślony wzrok nie zwraca się ku niemu, ale w górę, ku
niebu. Zagadkowe jest także nienaturalne nałożenie na siebie rąk, co może
świadczyć o niemocy. Układ lewej dłoni nie pozwala jednoznacznie stwierdzić,
czy pióro wysuwa się z palców mężczyzny, czy też on próbuje je uchwycić23.
Wydaje się, że ręce starca są skrępowane niewidocznymi kajdanami24.

Wnikliwe spojrzenie na tę pracę graficzną, uwzględniające przytoczone
niekonsekwencje, otwiera nowe możliwości interpretacyjne. W tym miejscu
chciałabym odnotować, że dokonując interpretacji, zakładam, iż Norwid, nawet
jeśli przedstawiał coś w sposób „ciemny”25, to jego ostatecznym celem było
nawiązanie porozumienia z odbiorcą. Przyjmuję zatem, że na analizowanych
przeze mnie litografiach wszystkie przedstawione elementy są istotne z punktu
widzenia przekazu treściowego, a wszelkie niedopowiedzenia czy dwuznacz-
ności są zamierzone. Założenie to opieram na poglądach poety, dla którego
prawda o świecie nie była rejestrem skończonym, ale dostępna poznaniu jedynie
we fragmentach, przez przybliżenie pewnych aspektów rzeczywistości i głębsze

23 Dyskusja, czy jest to pióro porzucane czy wstrzymane, przedstawiona jest w nastę-
pujących publikacjach: B a j k o, jw. s. 187-196. P n i e w s k i, jw. s. 306.

24 Na ten aspekt zwróciła mi uwagę adiunkt Aleksandra Kaiper-Miszułowicz, opiekująca
się zbiorami grafiki Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, za co serdecznie
jej dziękuję.

25 O specyfice Norwidowej konstrukcji wypowiedzi i niekonwencjonalnym stosowaniu
przez niego tradycyjnych środków wyrazu pisał Michał Głowiński. T e n ż e. Ciemne alegorie
Norwida. W: Cyprian Norwid. W setną rocznicę śmierci poety. Materiały z sesji poświęconej
życiu i twórczości C. Norwida. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991 s. 179-194.
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spojrzenie na nie, była powolnym odkrywaniem nowych perspektyw26. Takie
założenie jest według mnie konieczne, by uniknąć manowców nadinterpretacji.

Tytułowe ruiny znajdują się na drugim planie, aczkolwiek to one przyciągają
uwagę patrzącego. Fragmenty budowli układają się w napis NEMEZIS. Nemezis
to imię greckiej bogini ludzkiego losu i strażniczki powszechnego ładu; w ję-
zyku greckim nemei oznacza ‘przydzielać’27, stąd wierzono, że czuwa ona, by
niczyje powodzenie nie przekroczyło wyznaczonych dla niego granic. Ewokacja
tej mitologicznej postaci w kształcie ruin ma podwójne znaczenie. Przywołanie
przed oczy poety właśnie tej postaci z mitologii ma szczególny wymiar, bo-
wiem ta córka Nocy, uosobienie zemsty bogów, była postrzegana jako karząca
przede wszystkim pychę i bluźnierstwo – przewinienia, w które szczególnie
łatwo popaść artystom. Zwłaszcza artystom romantycznym, zbuntowanym geniu-
szom, często stawiającym się na równi z bogami. Wyrastający z gruzów napis
byłby więc przestrogą dla twórcy ulegającego iluzji własnej wszechmocy
i powodzenia28. Znamienne jest jednak, że napis wyłania się z ruin. Są one
znakiem minionej świetności, przywodzą na myśl, że na skutek nieuchronnych
wyroków przeznaczenia czas ten już się wyczerpał. Zatem znaczący jest nie
tylko sam napis, ale i jego struktura. W myśl Norwidowej koncepcji frag-
mentarycznego poznania świata obydwa aspekty tego symbolu nie wykluczają
się, ale wzajemnie dopełniają29. Echo ruin przypomina o nieuchronnym prze-
mijaniu ziemskiej sławy i powodzenia oraz o przeznaczeniu, które wyznacza
bieg życia.

Jednakże mężczyzna odrywa wzrok od studiowanego widoku i zwraca oczy
ku niebu. Według Norwida gest spojrzenia w niebo był charakterystyczny dla
cywilizacji chrześcijańskiej. Wywodził go z wniebowstąpienia Chrystusa, zaś
sam motyw miał być upowszechniony w sztuce przez pierwszych chrześcijan
w katakumbach30. „Podniesienie oka ku niebu”, akcentowane przez autora
Echa ruin, jest czymś więcej niż spojrzeniem wzwyż, oznacza bowiem otwarcie
na sferę sacrum, a pominięcie wartości pozornych31. Przedstawiony na lito-

26 P n i e w s k i, jw. s. 25.
27 W. K o p a l i ń s k i. Słownik mitów i tradycji kultury. PIW. Warszawa 1996.
28 Na aspekt przestrogi przed pychą wynoszącą artystę ponad zastaną rzeczywistość oraz

symbolikę marności ludzkich wysiłków zawarte w Echu ruin zwraca uwagę również E. Chle-
bowska. T a ż. „Echo ruin”, „Scherzo”, „Solo” – wanitatywny „tryptyk” Norwida s. 242.

29 C. N o r w i d. Promethidion. DzWsz IV, 106.
30 T e n ż e. Assunta. [Przypisy]. DzWsz III, 355-357.
31 J. W o s i ń s k a. Zobaczyć więcej, czyli o Norwidowskiej koncepcji spojrzeń ku niebu.

W: Norwid-artysta. W 125. rocznicę śmierci poety s. 222.
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grafii poeta kieruje się zatem ku wartościom transcendentnym i nieprzemija-
jącym. Wzrok przedstawionego na kompozycji poety wędruje od dziedzictwa
kultury starożytnej Grecji, z której wywodzi się cywilizacja europejska
(zaznaczonego obecnością antycznych ruin i przywołaniem greckiej bogini), ku
chrześcijańskiemu Bogu, niejako łącząc te dwie tradycje: poszukiwania Ideału
przez człowieka przed objawieniem Chrystusa i poszukiwanie „profilu Bożego”
po ogłoszeniu Dobrej Nowiny. Idea łączności tradycji przedchrześcijańskiej
i chrześcijańskiej była istotna w Norwidowej koncepcji sztuki, w której obie
epoki dziejowe stanowiły kontinuum ludzkich wysiłków w poszukiwaniu praw-
dy, z tym że epoka antyczna przeminęła, hołdując ziemskim wartościom i sta-
wiając człowieka na równi z Bogiem, o czym przypomina ruina przywołująca
figurę Nemezis – nieuchronnego przeznaczenia, natomiast cywilizacja chrześ-
cijańska trwa, a wieczne przymierze, będące źródłem ludzkiej nadziei, symbo-
lizowane jest przez nieprzemijalność niebieskiego firmamentu. Dokonane przez
J. Bajko zestawienie pracy z fragmentem Rzeczy o wolności słowa32 wydaje
się uprawnione – mielibyśmy do czynienia z momentem, w którym kontempla-
cja złomków dawnej budowli prowadzi do doświadczenia iluminacji; do do-
świadczenia, które w myśli Norwida z założenia jest ulotne. Poczucie zbliżenia
do Prawdy-Absolutu jest także niewyrażalne, o czym zdają się świadczyć puste,
niezapisane karty leżące w bezładzie przed mężczyzną i jego bezwładne dłonie.
Odczytanie litografii w tym duchu pozwalałoby interpretować ją w kategoriach
melancholii nadziei, podobnie jak czyni to G. Królikiewicz33.

Kontemplacja ruiny-dzieła prowadzi zatem do krótkotrwałego zespolenia ze
światem iluminacji. Jednak to doświadczenie siebie jest ulotne, „bowiem świat
i język przylegają do siebie tylko «na moment»”34. Ów moment zrozumienia
jest nagrodą za podejmowane wysiłki rekonstrukcji całości, zaś jego ulotność
wynika z fragmentaryczności doświadczanej rzeczywistości, a zarazem skłania
do nowych poszukiwań. Optymizm takiego odczytania zakłóca jednak zabie-
dzona postać samotnego, zgarbionego starego mężczyzny, którego połatane
ubranie wprowadza zamęt w znany obraz znawcy-amatora starożytności,
a maska przesłaniająca jego oblicze jest w tym kontekście pozbawiona uza-
sadnienia. Wprowadzona w ten sposób nieoczywistość i dwuznaczność zmusza
do dalszych poszukiwań. Wydaje się, że mężczyzna przedstawiony na litografii
jest figurą artysty reprezentowanego przez los konkretnej twórczej jednostki –

32 B a j k o, jw. s. 187-196.
33 K r ó l i k i e w i c z, jw. s. 131.
34 Tamże s. 193.
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Cypriana Norwida, co implikuje uwzględnienie nie tylko jego osobistego losu,
ale przede wszystkim jego postawy wobec sztuki i poglądów na rolę sztuki
w życiu społecznym35.

Widzimy zatem obraz artysty niezrozumianego, ale poszukującego uparcie
drogi do Prawdy. Świadomy przemijalności uznania wśród współczesnych i ma-
nowców samozadowolenia, kieruje się ku transcendencji. Jednakże doświadcze-
nie jedności świata i prawdy jest doświadczeniem chwili, niedającym się wyra-
zić ani słowem, ani rysunkiem, o czym świadczą białe karty i niezdolne do pra-
cy dłonie, którym wymyka się pióro... Zatem misja artysty, jaką jest ukazanie
prawdy o świecie, nie może być wykonana. Maska na twarzy sugeruje, że męż-
czyzna jest jednocześnie aktorem – gra rolę artysty, jaką przypisuje mu
konwencja. Maska ukrywa jego wiek, a zarazem uniemożliwia odgadnięcie wy-
razu twarzy. Nieczytelność mimiki jest jednym z istotnych czynników utrudnia-
jących interpretację, bowiem to twarz wyraża emocje postaci, które ułatwiają
zrozumienie przekazu i stanowią dla niego kontekst. Zasłonięcie twarzy utrudnia
zatem spekulacje na temat stanu psychicznego przedstawionej postaci (nie spo-
sób wyczytać na jej twarzy smutku, radości, zatroskania, złości itd.), pozbawia
ją kontekstu, a jednocześnie czyni podwójne niemą – karty leżące przed nią
pozostają niezapisane, nie możemy także odgadnąć, jakie odczucia zaprzątają
jej myśli. Czyżby była to maska przypisana przez współczesnych samemu Nor-
widowi? Łatka obiecującego młodego artysty, który jednak rozminął się z prze-
znaczeniem i stał się niezrozumiałym dziwakiem?

Takie odczytanie otwiera spektrum interpretacji badających zabiegi auto-
kreacyjne autora36 obecne w tej pracy, zawęża to jednak problematykę jej
przekazu do sytuacji osobistej Sztukmistrza, co nie wydaje się uprawnione. Jeśli
potraktować ją jednak jako maskę konwencji, pozwala to na spojrzenie na obraz
w bardziej uniwersalnym świetle. Oto Artysta próbuje się wymknąć swojemu
przeznaczeniu, poszukując prawdy o świecie (co symbolizuje spojrzenie w nie-
bo), ale prawda dostępna jest jedynie we fragmentach, zatem jej doświadczenie
jest z góry skazane na niepowodzenie, o czym „mówią” ruiny, przywołując mi-
tologiczną postać Nemezis. Przekazanie za pomocą sztuki ulotnego doświad-
czenia, pewnych dostępnych aspektów prawdy nie jest możliwe, bowiem każdo-
razowo dotarcie do nich wymaga indywidualnej, twórczej pracy poznającego

35 E. F e l i k s i a k. Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. Towarzystwo Naukowe KUL.
Lublin 2001 s. 138.

36 Temat ten wnikliwie analizuje E. Chlebowska. T a ż. „Ipse ipsum”. O autoportretach
Cypriana Norwida. Wydawnictwo TN KUL. Lublin 2004.
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podmiotu37. Nie można więc tego doświadczenia oddać, tak jak oddaje się na
papierze wizerunek zrujnowanej budowli. Norwid doskonale zdawał sobie z te-
go sprawę. Wskazywał, że każde dzieło powinno skłaniać widza do refleksji,
a nie podawać gotowe prawdy. Jednak artysta przedstawiony przez niego na
rycinie wydaje się niezdolny do tego – skrępowany maską tradycji, nie jest
w stanie stworzyć czegoś samodzielnie. Co więcej, maska uniemożliwia mu po-
rozumienie z otaczającym go światem, skazując na nieustanne wyobcowanie,
a zarazem sprowadzając jego obraz w oczach otoczenia do jednego wymiaru
jego istnienia – do utrwalonej i skonwencjonalizowanej roli artysty, spoza
której niewidoczny jest indywidualny rys osobowości człowieka, którego twarz
przesłania owa maska. Mężczyzna patrzy w górę, ku niebu, jakby tam szukając
natchnienia, jednak w centrum przedstawienia, na pierwszym planie, znajdują
się jego ręce; ręce bezczynne, chore, niezdolne do podjęcia wysiłku pracy, która
wszak jest niezbędnym sposobem samodoskonalenia człowieka.

2. C. Norwid, Echo ruin (litografia 1861)
(Linie – horyzontalna i wertykalna – naniesione przez autorkę tekstu)

Napięcie między „linią ziemską, horyzontalną” i „linią nadziemską, prosto-
padłą – z nieba padłą”38, silnie obecne w pismach Norwida, to napięcie mię-

37 E. K a s p e r s k i. Świat wartości Norwida. PWN. Warszawa 1981 s. 173.
38 PWsz III, 404.
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dzy dwiema sferami, w których działa człowiek: sferą praktyki i sferą transcen-
dencji. Linia ziemska odpowiada przyziemnym potrzebom i cielesnym aspektom
życia. Linia wertykalna to oś wartości duchowych, na których szczycie znajdują
się ideały religijne („ideał ideałów”), człowiek zaś działa na przecięciu tych osi.
Oba wymiary, pionu i poziomu, są silnie zaznaczone w pracy – poziom wyzna-
cza linia horyzontu, na której posadowiony jest napis, zaś pion to oś dzieląca
kompozycję symetrycznie na pół, przebiegająca od niewidzialnego punktu w gó-
rze, w którym utkwiony jest wzrok mężczyzny w połatanym ubiorze, przez lite-
rę N, rozpoczynającą napis i miejsce, w którym krzyżują się dłonie postaci.
Bezwładne dłonie mężczyzny układają się równolegle do linii horyzontalnej,
podczas gdy wzrok przenosi się od widnokręgu ku niebu. Artysta przedstawiony
na litografii, podobnie jak podmiot liryczny Assunty, „patrzy w górę, nie tylko
wokoło”39, jednakże owo spojrzenie w górę, doświadczenie Ideału, nie wywo-
łuje żadnej widocznej reakcji w zachowaniu patrzącego, zatem pozbawione jest
nieodłącznego piętna, jakie w człowieku winno wyciskać zetknięcie z Ideałem,
inspirując do wcielania go w życie. Jak wskazuje autor Assunty w słynnym
przypisku do tego poematu: „w sztuce szeroko i zdrowo rozwiniętej nie wy-
starcza na udziałanie jakowegoś typu samych pojęć fantastycznych lub oder-
wanych, ale potrzeba jeszcze nadto istotnego czynu żywotnego”40, który owe
abstrakcyjne ideały wcieli w życie, przyczyniając się do zmiany zastanego
świata, a przez to do przybliżenia go w jakimś aspekcie do ideału.

Odsunięcie się od pracy zarówno dosłowne – przez bezwład rąk, jak i sym-
boliczne, zaznaczone odwróceniem od stawienia czoła horyzontalnemu wymia-
rowi ziemskiego przeznaczenia, symbolizowanego przez inskrypcję ukrytą
w ruinach, oraz koncentracja jedynie na boskim pierwiastku w twórczości, unie-
możliwia powstanie dzieła także w jego wymiarze materialnym, bowiem Ideał
nie wcielany w czyn staje się „czczą abstrakcją”.

39 PWsz III, 291.
40 Tamże s. 296.
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Scherzo41

3. C. Norwid, Scherzo (litografia 1861)
Zbiory Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu

Na odbitce przedstawionych jest sześć postaci w szatach stylizowanych na
antyczne. Wyraziście przedstawieni mężczyźni, podpisani jako augurowie,
sprawiają wrażenie nieobecnych. Tylko dwóch wróżbitów zwróconych jest do
siebie, a ich przerysowane gesty wskazują na dialog. Jeden z nich, ustawiony
centralnie na pierwszym planie, lecz widoczny jedynie w półpostaci. Na czoło
ma założony liktorski sznur, którego końcówki, założone za ucho, zwieszają się
mu na ramię. Jego twarz przypomina maskę. Mięsiste usta z opuszczonymi ką-
cikami ust, uniesione w górę brwi i wzrok skierowany przed siebie sprawiają
wrażenie obojętnej pewności siebie. Prawą rękę ma ugiętą w retorycznym
geście, podkreślającym znudzenie rysujące się na jego twarzy, lewą trzyma
w kieszeni. Wysoką pozycję mężczyzny wyraża nie tylko nonszalancki gest

41 Litografia piórkowa o wymiarach 20,2 x 28 cm, sygnowana „C. Norwid 1861 f.” na
szacie jednej z postaci. Miejsce powstania odbitki zaznaczone napisem z prawej strony na dole:
„Lith Saint Aubin, Paris”. W lewym dolnym rogu objaśnienie w języku francuskim: „Augure,
sorte de divination par l’inspection du vol des oiseaux, par leur chant et par la maniere dont
ils mangeoient etc”. Na marginesie pod odbitką widnieje tytuł Scherzo.
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lewej ręki, ale także ubiór – bufiasty zdobiony rękaw i kaftan odróżniają się od
luźnych i swobodnie założonych szat pozostałych postaci przedstawionych na
litografii. Lekko wychylony w jego kierunku adwersarz przedstawiony jest
w ujęciu 3/4. W lewej dłoni trzyma arkusz papieru, a prawą sięga pod płaszcz
do wiszącej u pasa sakiewki. Włosy wokół jego wysokiego czoła układają się
na kształt wieńca laurowego, jednak jego aparycja budzi nieufność. Prawe oko
ma lekko przymrużone. Patrzy na rozmówcę, lecz na jego twarzy maluje się
cyniczno-przymilny uśmiech.

Pozostali mężczyźni, pogrążeni we własnym świecie, zdają się nie zwracać
uwagi na toczący się dialog. Mężczyzna z lewej strony, widoczny z profilu, ma
zatknięte za ucho gęsie pióro; lewą dłonią, opartą o przeciwległe ramię, pod-
piera podbródek, prawą trzyma za plecami. Wygięte nerwowo w dół usta pod
krótkim wąsikiem, zapadnięta twarz z wydatnymi kośćmi policzkowymi oraz
niewidzący wzrok utkwiony tępo przed siebie sprawiają wrażenie, że mężczyzna
jest obłąkany. Dwie skrajne postacie po prawej zwracają się ku niebu. Postać
ostatniego starca o wyrazistych rysach, z rzadkimi sterczącymi puklami włosów,
ze zmarszczonym czołem i wygiętymi w dół wydatnymi ustami zdaje się ka-
miennym posągiem, co może potwierdzać jego statyczna poza oraz szkicowo
zarysowany skraj szaty, który zdaje się przechodzić w ledwie zasugerowany
kilkoma kreskami postument. Oczy tej postaci zwrócone są ku niebu, jednakże
sprawiają wrażenie, że są pozbawione źrenic; bezczynne dłonie opierają się
o korpus. Mężczyzna stojący obok niego po lewej stronie także spogląda ku
niebu pozbawionymi źrenic oczyma. Zmarszczone czoło oraz półotwarte usta
sugerują zadumę. Mężczyzna ma założone na brzuchu ręce; lewa dłoń w dys-
tyngowanym geście podtrzymuje koniec wróżbiarskiej laski, którą augur przy-
gryza w zamyśleniu, prawa opiera się na przypiętej u lewego boku sakiewce.
Po jego prawej stronie stoi mężczyzna odwrócony bokiem zarówno do postaci
centralnych, jak i do swojego kompana po prawej. W płaszczu podróżnym,
przygarbiony, z włosami w nieładzie opiera się na lasce; wzrok ma wbity
w ziemię, przygryza końce palców prawej dłoni. Postacie zgromadzone są
w ciasnej, trudnej do określenia przestrzeni, możliwe że na schodach, czego
można się domyślać na podstawie różnych ujęć, w jakich są widoczne – postać
po prawej stronie niemal w całości, pozostali w ujęciach 2/3, 3/4, postać
centralna – w półpostaci.

Lewą część horyzontu przesłania parawan (kulisy?), na którym wisi plansza
z wizerunkiem kaczek: siedzącej, wznoszącej się do lotu i lecącej. Na za-
gadkowym elemencie architektonicznym znajduje się czaszka pośród kępki ja-
kiejś pnącej się roślinki oraz klepsydra. Widoczne szrafowania zdają się
wskazywać na to, że zarówno karton z obrazem, jak i umieszczone nad nim
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przedmioty znajdują się w jednej płaszczyźnie. Na niebie widać klucz lecących
gęsi, które jednak są poza polem widzenia augurów. Tło prawej części kompo-
zycji stanowią chmury. Trudno stwierdzić, czy jest to namalowana na kurtynie
dekoracja, czy fragment towarzyszącego kapłanom pejzażu, bowiem jedna strefa
płynnie przechodzi w drugą.

Kompozycja emanuje sztucznością. Postacie w nienaturalnych pozach, z pus-
tym lub szalonym wzrokiem, o głębokich rysach twarzy sprawiających wrażenie
teatralnych masek, stłoczone są w przestrzeni, która przypomina scenę. Oprócz
dwóch mężczyzn reszta zdaje się pogrążona we własnych myślach; zupełnie nie
zwraca uwagi na otoczenie.

Tytuł litografii oznacza żartobliwy utwór muzyczny – jeśli odnieść go do
sytuacji przedstawionej na pracy graficznej, to mamy tu do czynienia z satyrą
na augurów, bowiem rzymscy kapłani ukazani są w taki sposób, który ich ra-
czej kompromituje. Bezradni, pogrążeni w marazmie, nie zwracają uwagi na
lecący klucz gęsi, który jako znak nadchodzącej przyszłości powinien znaj-
dować się w centrum ich zainteresowania. Znacznie bliżej im do wirtualnego
obrazu, który zapewne ma służyć jako pomoc w ich wróżbiarskich analizach,
choć i od niego są odwróceni. Symbole przemijania ponad enigmatyczną sceną,
w tym czaszka opleciona laurową gałązką, zdają się zapowiadać upadek nie-
udolnych wróżbitów.

Trudno interpretować tę pracę w oderwaniu od kontekstu42, jaki nadaje mu
XIX-wieczne znaczenie słowa augur, które w swej interpretacji przywołuje
Dariusz Pniewski43. Oznacza ono krytyka, ale także kontekstu innej ryciny
wedle szkicu autora Scherza. Kompozycję Scherzo warto zestawić z drzewory-
tem Mecenas otoczony klientami, opublikowanym w 1861 r. w „Tygodniku Ilu-
strowanym”, inspirowanym zapewne44 Daumierowskimi karykaturami i jak one
opatrzonym krótkim podpisem, w tym przypadku nie autorstwa redakcji, ale
zaczerpniętym z Horacego. Powiązanie obu odbitek nie wynika jedynie z ich
przerysowanej formy i zbliżonego czasu powstania. Łączy je także podobień-
stwo cech kompozycyjnych: podobne upozowanie pierwszoplanowych postaci,

42 Inny kontekst dla Scherzo buduje w swej interpretacji E. Chlebowska, wskazując na
pokrewieństwo tematyczne litografii z satyrycznymi karykaturami Daumiera i w tym zestawie-
niu odczytując pracę jako krytykę polityków i nieudolności kręgów decyzyjnych oraz wska-
zanie na nietrwałość i niedoskonałość władzy. T a ż. „Echo ruin”, „Scherzo”, „Solo” –
wanitatywny „tryptyk” Norwida s. 241.

43 P n i e w s k i, jw. s. 321.
44 A. G r o d e c k a. Ekfrazy Norwida. W: Norwid-artysta. W 125. rocznicę śmierci poety

s. 132.
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szczególnie charakterystyczny gest sięgania do kieszeni (występujący w obu
scenkach), postać mężczyzny w wieńcu laurowym oraz izokefaliczne nagroma-
dzenie męskich postaci w tle, w jednym i drugim przypadku mających prze-
rysowane rysy twarzy, ze wzrokiem utkwionym gdzieś w przestrzeń, z podob-
nymi atrybutami, takimi jak pióro czy zwinięte arkusze papieru. Postać
mężczyzny w wieńcu laurowym na litografii ulega, co prawda, licznym prze-
kształceniom – przede wszystkim dynamizacji ulega jego poza; odwraca się on
do rozmówcy, na ustach pojawia się grymas uśmiechu. Towarzyszące mężczyź-
nie postacie są mniej stłoczone i napastliwe. Rozbudowany zostaje drugi plan
– jednakże różnice te nie wykluczają związku obu prac. Przełożenie rysunku na
drzeworyt obarczone jest pewnymi ograniczeniami wynikającymi z zastosowanej
techniki powielania, co wpływa na ostateczny kształt przedstawienia (np. kreska
nie jest tak swobodna jak na litografii, co ma wpływ na dynamikę kompozycji
i obecność detali). W tym wypadku przełożenia dokonali rytownicy „Tygodnika
Ilustrowanego”, a nie sam autor, co również mogło zaważyć o ostatecznym
kształcie kompozycji. Rycina ukazała się w kwietniowym wydaniu „Tygodnika
Ilustrowanego” z 1861 r. Rysunek musiał więc powstać wcześniej, na początku
tego roku. Litografa Scherzo datowana jest na rok 1861. Norwid od jesieni tego
roku współpracował z paryskim zakładem litograficznym Saint-Aubin, lecz do-
kładna data powstania drukowanych tam litografii nie jest znana. Autorki
Kalendarza życia i twórczości Cypriana Norwida45 przesuwają w czasie po-
wstanie Scherza i Echa ruin na kwiecień 1862 r., powołując się na list Nor-
wida, w którym pisał: „Weszedłem w kontrakty. [...] z edytorem mych rysun-
ków, Francuzem, czym zajęty na dobie jestem”46. Datowanie to pozwala przy-
puszczać, że między powstaniem rysunku Maecenas a przygotowaniem kompo-
zycji Scherzo47 upłynęło co najmniej kilka miesięcy. Wiadomo, że Norwid
wracał do niektórych motywów, za każdym razem je przekształcając. Poza tym
często nie zachowywał oryginałów prac, ale wysyłał je wydawcom. Zapewne
kompozycję o tematyce podjętej w Maecenasie odtwarzał z pamięci, zmieniając
ją tak, by współgrała z pozostałymi obrazami cyklu.

45 Z. T r o j a n o w i c z o w a, E. L i j e w s k a; przy współudziale M. Pluty.
Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 2: 1861-1883. Wydawnictwo Poznańskie.
Poznań 2007.

46 PWsz IX, 40.
47 Spośród omawianych litografii tylko powstanie Solo jest pewnie datowane na „przed

30 listopada” 1861. Dokładne daty powstania dwóch pozostałych prac nie są znane. Gomulicki
sugeruje, że powstały one prawdopodobnie na zamówienie zakładu Saint-Aubin, co potwier-
dzałoby, że powstały one później niż Solo i uprawdopodobniałoby tezę przesuwającą ich
powstanie na rok 1862 zawartą w Kalendarzu życia i twórczości Cypriana Norwida...
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4. C. Norwid, Mœcenas (drzeworyt 1861)
„Tygodnik Ilustrowany” 1861, nr 77

Drzeworyt z „Tygodnika Ilustrowanego” powstał na podstawie rysunku Nor-
wida. Przedstawia postacie współczesne poecie. Dzięki atrybutom można roz-
poznać w nich krytyków, którzy przystępują do postaci w antykizowanym
płaszczu i wieńcu laurowym, podpisanej MAECENAS. Scherzo ukazuje postaci
w antycznych szatach, podpisane: Augurowie. Można przypuszczać, że obie
prace podejmują temat współczesnego autorowi środowiska krytyków artystycz-

55



ILONA SZYMAŃSKA

nych i literackich48. Zestawienie dwóch graficznych wypowiedzi, podejmują-
cych w zbliżonym czasie ten sam temat, może znacząco wzbogacić wiedzę
o poglądach Norwida w tej materii oraz pomóc w interpretacji litografii
Scherzo, tym bardziej że poszerzenie perspektywy o publikację z „Tygodnika
Ilustrowanego” uzupełnia materiał ikonograficzny cytatem z Horacego, jaki
umieścił pod nim Norwid:

Prima dicte mihi, summa dicende Camoena,
Spectatum satis, et donatum jam rude quaeris,
Maecenas, -iterum antiquo me includere ludo.

W przekładzie (być może autorstwa Norwida49), jaki zamieściła redakcja,
tekst ten brzmi:

„O Mecenasie, który byłeś piérwszym pieśni mojéj przedmiotem i masz być
ostatnim, czemuż mnie, wysłużonego zapaśnika, na którego dosyć napatrzył się
tłum, wzywasz na powrót do dawnych igrzysk?”.

Zestawienie ryciny Mecenas otoczony klientami i powyższego tekstu
w pierwszej chwili wprowadza dezorientację, co sugeruje, że komentarza raczej
nie należy traktować jako ekfrazy, jak czyni to Aneta Grodecka50, widząc
w nim przesłanie dotyczące trudnego losu artysty. Bliżej mu raczej do tradycji
emblematycznej. Oba obrazy – poetycki i graficzny – odwołują się do postaci
Mecenasa, który wedle tradycji kojarzy się ze znawstwem sztuki i wspieraniem
twórców. O ile jednak obraz wyłaniający się z tekstu przedstawia Mecenasa
jako patrona zasługującego na podziw i szacunek, a zarazem cieszącego się
autorytetem pozwalającym inspirować utalentowanych klientów, o tyle Mecenas
na drzeworycie, w antykizującej szacie narzuconej na surdut i z wieńcem
laurowym, pośród otaczających go napastliwych ludzi w surdutach, z nie-
obecnym wyrazem twarzy, wygląda niepozornie. Bardziej przypomina klauna
niż rzymskiego obywatela. Atrybuty przystępujących do niego mężczyzn pozwa-
lają widzieć w nich intelektualistów, artystów (trąbka, pióro) i dziennikarzy-
-krytyków (okulary, wystająca z kieszeni gazeta). Widoczna pośrodku „gra rąk”
przedstawionych postaci, nadaje dwuznaczności zarysowanej sytuacji nasuwa
skojarzenia z wręczaniem ukradkiem pieniędzy. Nie jest jednak oczywiste, czy
Mecenas wręcza coś stojącej na pierwszym planie postaci, czy może to on jest

48 P n i e w s k i, jw. s. 321.
49 T r o j a n o w i c z o w a, L i j e w s k a, przy współudziale M. Pluty. Kalendarz

życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 2: 1861-1883 s. 17.
50 G r o d e c k a. Ekfrazy Norwida s. 135.
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osobą obdarowywaną. Trudno również zinterpretować pozę mężczyzny w okula-
rach, którego dłoń ewidentnie znajduje się w kieszeni patrona.

Może rozwiązania zagadki należy szukać w kontekście politycznych sympatii
patrona Horacego, który zachęcał swych protegowanych do wykorzystywania
talentów w interesie panujących. Wówczas apostrofa do Mecenasa mogłaby być
głosem utalentowanego artysty skierowanym do patrona, który usiłuje go na
powrót przekonać do uczestnictwa w wyniszczającej rywalizacji sprzedajnych
konkurentów – w swoistych igrzyskach.

Obrazek ten warto zestawić z gorzką wypowiedzią Norwida na temat współ-
czesnej mu inteligencji: „[...] są to już pedagogowie, nauczyciele i klienci, co
bez mecenasów się obejść nie mogą” (PWsz VI, 409). Elita umysłowa, która
powinna cechować się niezależnością i której rolą jest kształtowanie społe-
czeństwa, została sprowadzona do „dekoracji”, bowiem w obliczu niestabilnej
sytuacji materialnej, skazana na rywalizację o względy sponsorów, nie jest
w stanie stać się przewodnią siłą narodu. W tym kontekście mecenas staje się
aktorem na polu intelektualnym. Ma on własne cele polityczne bądź finansowe
i w tej roli ma potencjał zostania reżyserem, wszak „ma w kieszeni” zarówno
artystów, jak i krytyków kształtujących gusta publiczności.

Takie odczytanie obu prac graficznych czyni ich wymowę niezwykle ironicz-
ną i surową przede wszystkim w stosunku do środowiska twórców. W tym
świetle Scherzo, na którym Mecenas zachowuje swą pierwszoplanową rolę, to
obraz środowiska intelektualistów kreujących się na kapłanów, a w rze-
czywistości stanowiących grupę pogrążonych w szaleństwie lub przekupnych
„kuglarzy” (DzWsz IV, 125, w. 158-160). „Z trafów się karmiący” (DzWsz IV,
125, w. 158) biorą udział w igrzyskach wyprawianych przez Mecenasa, a
spektakl jest tym smutniejszy, że ich „wyroki” powstające na zamówienie, mają
wpływ na losy narodu. Zatem zestawienie Scherza z fragmentem poematu Pro-
methidion, dokonane przez Aleksandrę Melbechowską-Luty51, wydaje się wy-
jątkowo trafne:

I tak – wróżbiarze z trafów się karmiący,
To są dzisiejsi świata politycy,
Kuglarze – Fatum słudzy – czarownicy!...

DzWsz IV, 125, w. 158-160

51 M e l b e c h o w s k a - L u t y, jw. s. 256.
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Solo52

W centrum kompozycji znajduje się postać młodej długowłosej osoby, wy-
raźnie wyodrębniona spośród otoczenia, spowitej bogato drapowaną tkaniną.
Lewa dłoń wsparta jest na skroni, prawa ukryta w obszernych fałdach płaszcza.
Trudno określić, czy jest złożona w poprzek ciała, czy stanowi oparcie dla
podbródka. Lekko pochylona w przód postać kieruje wzrok w dół, zupełnie
pogrążona w swoich myślach. Jej odrębność od otaczającego krajobrazu pod-
kreślona jest szrafowaniem rozchodzącym się niejako wokół niej. Otacza ją
zagadkowy krajobraz. Na pierwszym planie wyłaniają się pulpity muzyczne
z pozostawionymi w nieładzie nutami oraz instrumenty: wiolonczele, tamburyn,
bębny, perkusja itd. Układ tych rekwizytów sugeruje, że widz znajduje się na
tyłach opuszczonej orkiestry, jednakże dalszy plan, wbrew logicznemu
oczekiwaniu, nie stanowi audytorium, gdyż jest nim pejzaż, zdający się funk-
cjonować w zupełnie osobnym wymiarze. Za zamyśloną postacią widać skarpę
z powalonym drzewem, a w głębi gęsty iglasty las z chylącymi się ku upad-
kowi drzewami. Po lewej stronie widoczny jest piaszczysty brzeg jeziora,
urozmaicony kamiennymi blokami, ponad nim horyzont otwiera się na taflę
wody, nad którą widnieje nisko zawieszona tarcza słońca (lub księżyca), ku
której zmierzają dwa unoszące się nad wodą ptaki.

52 Litografia piórkowa o wymiarach 21,5 x 26,5 cm, sygnowana „C. Norwid: f. 1861.”,
z adresem wydawniczym „Lith Saint Aubin Pas. Verdeau 33”. Znana jest też wersja odbitki
kolorowana akwarelą ze zbiorów Zenona Przesmyckiego. W komentarzu do tej pracy J. Gomu-
licki zaznaczył, że autor nazwał ją „swoją Melancholią” (J.W. G o m u l i c k i. Cyprian
Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości. PIW. Warszawa 1976 s. 323), nawiązując tym
samym do słynnego miedziorytu Dürera i wskazując, że punktem wyjścia dla litografii był
niezachowany obraz olejny, który poeta miał przesłać Magdalenie Łuszczewskiej (pisał o tym
w liście do niej w październiku 1860 r.: „...p o s z l ę w z a m i a n o b r a z
p ę d z l a m e g o M e l a n c h o l i ę p r z e d s t a w u j ą c y” (PWsz VIII, 443).
Na podstawie tego listu oraz kilka lat późniejszej korespondencji Norwida z Marianem
Sokołowskim (list do tegoż ze stycznia 1865. PWsz IX, 155) przyjęto, iż drugim tytułem
litografii jest Melancholia. Stało się to punktem wyjścia dla kolejnych interpretatorów tej
pracy. Początkowo funkcjonowała ona jedynie pod tytułem Solo, a zachowane dokumenty nie
wskazują pobudek towarzyszących narodzinom tej kompozycji (Gomulicki sugeruje, że jest to
interpretacja francuskiego rysunku, którego reprodukcję Norwid przechowywał w swoim
albumie; rysunek ten nie zachował się. J.W. G o m u l i c k i. Cyprian Norwid. Przewodnik
po życiu i twórczości s. 323). Z drugiej strony interpretatorzy (M e l b e c h o w s k a -
- L u t y, jw. s. 264) i P n i e w s k i, jw. s. 160) widzą bezpośrednią inspirację miedziorytem
Dürera; co więcej, poza przytoczoną wcześniej wzmianką brak informacji potwierdzających
powstanie obrazu o zbliżonej kompozycji, wykonanego techniką malarską.
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5. C. Norwid, Solo (litografia kolorowana akwarelą 1861)
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=8140&
from=editionindex&from=3search&dirids=10&lang=pl

Ze względu na swe walory artystyczne litografia powstała jesienią 1861 r.
wzbudziła największe spośród dzieł graficznych Norwida zainteresowanie inter-
pretatorów, ale także ówczesnej cenzury, która nie zezwoliła na jej rozpo-
wszechnianie w Królestwie Polskim53, uznając, że zawiera „nieprawomyślne”
treści. Zniweczyło to nadzieje emigracyjnego poety, iż dotrze ona do odbiorcy
w kraju54. Jednak pozostały świadectwa świadczące o recepcji litografii przez

53 Brat Ksawery informował Norwida: „Sztych Twej roboty z napisem Solo nie chcą mi
wydać z Cenzury, jak chyba za złożeniem deklaracji, pod najsurowszą osobistą odpowiedzial-
nością, że dla siebie go zatrzymam i rysunku tego rozdawać ani sprzedawać nie będę...”.
J.W. G o m u l i c k i. Komentarz do listu Norwida do Mariana Sokołowskiego z 7 XII 1861.
PWsz VIII, 576.

54 Dla twórcy taka decyzja musiała być wyjątkowo kłopotliwa, liczył bowiem, że sprzedaż
wysłanych egzemplarzy podreperuje jego skromny budżet. Z drugiej strony był dumny z patrio-
tycznego wydźwięku ryciny. Kilkakrotnie przytaczał jej historię w listach do przyjaciół, a do
egzemplarza autorskiego (avant la lettre) dołączył notatkę „Esquisse réputée comme dangereuse
par la Censure de Varsovie lors de manifestations nationales en 1862”. Wzmiankę o odbiorze
litografii umieścił także w swojej [Autobiografii artystycznej]. PWsz VI, 556-559.
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współczesnych. Jedno z nich pochodzi od brata Norwida, Ksawerego, któremu
powierzył on egzemplarze litografii. Ksawery pisał: „Sztych Twej roboty
z napisem Solo nie chcą mi wydać z Cenzury [...]. Dopytywałem się artystów,
Twych znajomych, jakie jest znaczenie rysunku tego, w którym rzeczywiście
nic przeciwnego miejscowym przepisom dopatrzyć się nie można. Odpowiedzia-
no mi, że to znaczy Samotność, co zresztą wyraz Solo potwierdza”55.

Bardziej rozbudowana relacja o odbiorze kompozycji znajduje się w ko-
respondencji z Królestwa Polskiego, zamieszczonej w „Dzienniku Poznańskim”
z 11 grudnia 1861 r. Jest w niej mowa o zatrzymaniu „paki sztychów Cypriana
Norwida”. Autor tekstu tak opisywał litografię: „Rycina ta bowiem, przedstawia
postać niewieścią. Instrumenta muzyczne całej orkiestry otaczają ją i uciszone
są w spoczynku. Grupy tych instrumentów w mroku posępnym, słabo księżycem
oświecone, łączą się z falami morza. Z dala widać krajobraz i powalone drze-
wa. Jest to fantazja; jest to jakoby sonata Beethovenowskiego stylu. Artysta
nazwał ją Solo”56. Redakcja w przedstawieniu nie dostrzegała żadnych wątków
patriotycznych, a działania cenzury uznała za śmieszne, bowiem „na tych
samych zasadach powiedzieć by można, że dama czerwona w kartach przedsta-
wia ojczyznę, dziesiątka treflowa cmentarz krzyżami najeżony a mieszanie się
waletów z królami, dyplomatyczne ceregiele. Na tych zasadach [należało]by
wzbronić grać w faraona...”57.

Przywołanie tej pierwszej dostępnej interpretacji Solo wydaje się niezwykle
ważne, bowiem zwraca ona uwagę na znaczący szczegół kompozycji:
XIX-wieczni interpretatorzy mianowicie jednoznacznie określają, że przedstawia
ona noc „słabo księżycem oświeconą”, podczas gdy sto lat później, patrząc na
wznoszącą się nad horyzontem kulę, badacze rozważają, czy jest to wschód czy
zachód słońca. Znamienne, że Danuta Maciejewska58, która sytuuje rycinę
w tradycji romantycznych przedstawień melancholii, pomija fakt, że w prezen-
tacji tego motywu (szczególnie u przywoływanego przez autorkę C.D. Frie-
dricha) dominuje noc i wschód lub zachód księżyca; w przypadku litografii
Norwida, podobnie jak inni współcześni nam badacze, widzi słońce. Tymczasem
za tym, że mamy do czynienia z księżycem, przemawia także zachowany kolo-

55 PWsz VIII, 579 i IX, 614.
56 Korespondencja z Królestwa Polskiego. „Dziennik Poznański” nr 284 s. 2. Cyt. za:

T r o j a n o w i c z o w a, L i j e w s k a, P l u t y. Kalendarz życia i twórczości Cypriana
Norwida. T. 2 s. 48.

57 Tamże s. 48-49.
58 D. M a c i e j e w s k a. Muzyczna melancholia Norwida. „Rerum artis” 2006 nr 1

s. 71-80.
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rowany przez Norwida egzemplarz, na którym brunatno-granatowe tło pejzażu
czyni z niego raczej scenerię nocną, ewentualnie wschodu lub zachodu księ-
życa, gdyż wyraźnie wyodrębniona jest jaśniejsza przestrzeń przed postacią,
w której można dostrzec ślady zróżnicowania kolorystycznego, wskazującego
na działanie przytłumionego światła słonecznego, oraz przestrzeń za nią
w jednolitej ciemnej tonacji.

Źródłem tej rozbieżności w odbiorze jest prawdopodobnie bardziej lub mniej
świadome oparcie się XX-wiecznych badaczy na opisie ikonograficznym i inter-
pretacji Kazimierza Wyki, który odczytał tę litografię w kontekście literackim
– fragmentu komedii Za kulisami, w którym głos po skończonym balu, o świ-
cie, gdy orkiestra już odchodzi od pulpitów, przejmują same instrumenty,
w tym flet wygrywa swoje solo (Wyka dostrzega flet w dłoni postaci przed-
stawionej na litografii)59.

Innym elementem, co do którego nie ma zgody interpretatorów, jest płeć
przedstawionej postaci. Choć większość badaczy (w tym współcześni autora)
widziało w niej kobietę, Dariusz Pniewski i Radosław Okulicz-Kozaryn do-
strzegają podobieństwo jej rysów z Norwidowskimi przedstawieniami głowy
Chrystusa. Takie odczytanie zupełnie zmienia wydźwięk ryciny. Wydaje się
wszakże, że autor pozostawił kwestię nierozstrzygniętą, trudno zatem opowie-
dzieć się po którejś ze stron. Warto jednak zaznaczyć, iż androginiczność
postaci może nie być przypadkowa. Jeśli odnieść ją do Dürerowskiej Melan-
cholii I (tak jak chce wielu współczesnych badaczy), cecha ta jest argumentem
wskazującym na odległe inspiracje Norwida ryciną mistrza z Norymbergii i le-
gitymizującym „nieoficjalny” tytuł litografii. Brak jednak jednoznacznego
potwierdzenia tej tezy w dokumentach pozostałych po Norwidzie, a hipotezy
badaczy opierają się na relacjach, które mogą się odnosić do innych, nieza-
chowanych prac Sztukmistrza z Mazowsza.

Wskazane kontrowersje ilustrują, jak trudnym zadaniem jest interpretacja tej
zagadkowej ryciny, na której żaden element nie jest oczywisty60. Dlatego też,
by uniknąć błędów, w niniejszej pracy punktem wyjścia będzie jedynie kompo-
zycja i jej tytuł Solo, oznaczający samotność.

Spróbujmy zatem spojrzeć na litografię jeszcze raz. Oto w świetle nisko
zawieszonej tarczy księżyca widać tajemniczą postać pogrążoną w zamyśleniu,

59 K. W y k a. Cyprian Norwid. Poeta i Sztukmistrz. TN KUL. Lublin 2007 s. 76.
60 Na niejasności zawarte w litografii oraz rozbieżności interpretacyjne – dotyczące nie

tylko detali, ale także kwestii zasadniczych, niekiedy wpływające zasadniczo na odczytanie
pracy – zwraca uwagę również P. Chlebowski w najnowszej interpretacji Solo. Zob. t e n ż e.
O Norwidowym „Solo” – trochę inaczej. W: Symbol w dziele Cypriana Norwida, s. 219.
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wyraźnie wyodrębnioną z otoczenia środkami plastycznymi. Otacza ją zagad-
kowy krajobraz. Porozrzucane dookoła zeszyty z nutami oraz pozostawione
w nieładzie instrumenty perkusyjne i smyczkowe należące do widzianej od tyłu
orkiestry nie interesują postaci; jej wzrok jest skierowany w ziemię. Wio-
lonczela po lewej stronie postaci ma zerwane struny. Te elementy przywodzą
na myśl kulisy orkiestry. Widz oczekuje zatem, że w tle będzie widoczna scena
teatralna lub fragment widowni. Tymczasem na drugim planie rozciąga się wi-
dok iglastego lasu, który przypomina scenerię rycin i obrazów Caspara Dawida
Friedricha61, krajobraz zupełnie nieoczekiwany i oderwany od pierwszego pla-
nu. W interpretacji ryciny warto jeszcze raz odwołać się do podpowiedzi, jaką
podsunął autor w kolorowanej odbitce. Odrębność dwóch planów zaznaczona
jest tam ukośną linią, biegnącą od środka prawej krawędzi kompozycji w kie-
runku jej lewego dolnego rogu. Oddziela ona dwie strefy kolorystyczne: brązo-
wo-brunatno-zielonkawą u dołu, w której mieści się zamyślona postać, i ciem-
nogranatową w górnej części przedstawienia. To, że mamy do czynienia tylko
z dwiema dominantami kolorystycznymi, wydaje się nieprzypadkowe; jakby au-
tor dodatkowo pragnął podkreślić odrębność tych dwóch stref. Nie wiadomo
dlaczego instrumenty znajdują się zarówno w strefie, w której leżą zwalone
monumentalne drzewa (niejako w strefie zacienionej), jak i w strefie, w której
widoczna jest postać. Czy owa cienista przestrzeń to strefa wyobrażeń, obraz
myśli postaci?

Interpretacja w tym duchu otwiera nowe spojrzenie na kompozycję. Oto
mamy postać należącą do ziemskiego porządku (co podkreślają „ziemiste” od-
cienie w strefie, w której się postać znajduje) oraz cień jej wyobrażeń, które
przywołują melancholijny krajobraz (zapewne również emocje towarzyszące
jego recepcji), ponury, lecz malowniczy, i element zamilkłej muzyki, której
obecność zaznaczona jest obrazem porzuconych instrumentów i wywołaną przez
nie wizją.

W takim kontekście Solo przedstawia samotność – samotność człowieka ma-
rzącego, a jednocześnie – przez indywidualizm własnego spojrzenia – widzą-
cego więcej niż przeciętna osoba, co skazuje go na samotność w rzeczywistym
życiu, która była także udziałem Norwida. Nie należy zapominać, że samotność
ma swoje zalety: pozwala grać wolnej wyobraźni, wyzwala twórcze możliwości,

61 Podobną sugestię z odwołaniem do konkretnych przedstawień wysuwają D. Maciejewska
i S. Rzepczyński. Moim zdaniem sugestia Friedrichowskich nawiązań nie musi się odnosić do
określonych obrazów. Norwid, znany z niechęci do wiernego kopiowania, mógł przywołać tu
jedynie nastrój obrazów tego artysty, zakładając, że są one znane kompetentnemu odbiorcy.
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aczkolwiek w XIX w. nieodmiennie kojarzona była z melancholią62. Od staro-
żytności była domeną genialnych twórców63, a w XIX w. zyskała niebywałą
popularność. Do tej szeroko rozumianej kategorii włączano różne stany psy-
chiczne: od głębokiej depresji, przez doświadczenie filozoficzne, po szaleństwo
(furror melancholicus). Stany depresyjne nie były Norwidowi obce. Świadczy
o tym między innymi jego wyznanie w liście z 1854 r.: „[...] w taką popadłem
melancholię, która mało mię od obłąkanego odróżniała”64. Jednakże nigdy się
jej zupełnie nie poddawał. Nie cenił również melancholii „romantyczno-mglis-
tej”65, pod którą kryły się tak popularne, wręcz modne w XIX w., nastroje
weltschmertzowe. Melancholia pojęta jako doświadczenie filozoficzne była nato-
miast wpisana w jego koncepcję sztuki, bowiem był świadom, że aby „widzieć
więcej”, artysta musi zawsze schodzić z uznanych ścieżek i wykraczać poza
myślowe nawyki, co obarczone jest ryzykiem odrzucenia, z którym musi się po-
godzić, by pozostać wiernym Prawdzie. Skarżył się na to w Mojej piosnce [I]

Źle, źle zawsze i wszędzie,
Ta nić czarna się przędzie:
[...]

Więc do serca o radę
Dłoń podniosłem i kładę,
Alić nagle zastygnie prawica:
Głośno śmieli się oni,
Jam pozostał bez dłoni,
Dłoń mi czarna obwiła pęlica.

[...]

Lecz, nie kwiląc jak dziecię,
Raz wywalczę się przecie;
Złotostrunna, nie opuść mię, lutni!
Czarnoleskiej ja rzeczy
Chcę – ta serce uleczy!
I zagrałem...

... i jeszcze mi smutniéj.
PWsz I, 65-66

62 S. R z e p c z y ń s k i. Melancholijny liryzm Norwida. Między „Czarną suitą” a lito-
grafią „Solo”. „Studia Norwidiana” 20-21:2002-2003 s. 8.

63 W. B a ł u s. Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki. Kraków
1996 s. 11.

64 List do Michała Kleczkowskiego z 14 lipca 1854. DzWsz X, 514.
65 C. N o r w i d. Promethidion. DzWsz I, 433.
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W pochodzącym z 1861 r. utworze Próba [Jako Wstęp do Zarysów obycza-
jowych pięciu] poeta ponownie podjął problem nieustannej świadomości, że
wysiłki człowieka są daremne. Wbrew samozadowoleniu publiczności wzbija
się ponad przyziemną konieczność, warunkowaną spokojnym i dostatnim bytem.
W tym wierszu, stylizowanym na rozmowę Chrystusa z poetą (którego znakiem
jest tu harfa), optymizm człowieka, któremu nieznane

Miłości bole i cierpienia Wiary
[...]
[...] on zna tylko: wpływy –
M o d y - m n i e m a n i a – i c z a s ó w - u k a z y66;

PWsz III, 478;

przeciwstawiony jest trudnemu losowi twórcy „pieśni żywych”, którego życie
i twórczość jest nieustannym pasmem zmagań:

Lecz ty szaleniec – on mędrcem sto razy!

[…]

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

Tamże

Oba poetyckie obrazy można dostrzec w Solo: poza postaci przedstawionej
na litografii przypomina grającego na niewidzialnej (mistycznej?) harfie, który
lewym ramieniem obejmuje jej jarzmo, a prawa dłoń ma przygotowaną do gry.
Jak już wcześniej zauważono, zarys prawej ręki jest niewyraźny. Ułożenie szat
sugeruje, że jakby „opleciona” materią szaty, może się ona wznosić ku sercu.

Te luźne skojarzenia mogą posłużyć raczej jako wskazówka przemawiająca
za melancholijnym wydźwiękiem pracy graficznej niż jako jej wykładnia. Oba
przywołane utwory są bowiem dość odległe w czasie i luźno związane z lito-
grafią. Choć wydają się obecne w kompozycji pracy, trudno znaleźć potwier-
dzenie, że właśnie te fragmenty zostały uchwycone w szkicu (tym bardziej
spodziewać się, że widz będzie znał oba utwory i w ich duchu odczyta całe
przedstawienie). Pokrewieństwa należy szukać raczej w tym, że wszystkie trzy
są niejako odsłonami, próbami ujęcia z różnych perspektyw kwestii, które były

66 C. N o r w i d. Próba (Jako wstęp do „Zarysów obyczajowych pięciu”).
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kluczowe dla Norwida i wokół których koncentrowała się jego twórczość. Takie
spojrzenie na postać przedstawioną w kompozycji pozwala interpretować ją jako
artystę w szerokim znaczeniu – takim, jakie nadawał mu Norwid, a zatem jako
człowieka poszukującego, usiłującego odkryć dla ludzi i dla siebie fragment
prawdy o świecie.

Postać przedstawioną na litografii otaczają instrumenty muzyczne. Ich usta-
wienie sugeruje, że jest to orkiestra widziana od tyłu, jednak – jak zauważył
R. Okulicz-Kozaryn – szkicowe ukazanie pulpitów i instrumentów. Wyekspono-
wane zostały te, które „rutynowo pozostają z tyłu”, co „rzutuje na charakter
metonimicznie ukazanej całości”67. Orkiestra zdaje się tu symbolizować mu-
zykę, która w swych „odblaskach”68 była silnie obecna w twórczości Norwida,
a w epoce romantycznej uznawana za najwyższą ze sztuk, urzeczywistniającą
ideał syntezy sztuk i pozwalająca wyrazić to, czego nie da się wyrazić w sło-
wie. Według poety muzyka pozwala doświadczyć kosmicznej harmonii, w pe-
wien sposób zbliżyć się do Absolutu69. Jak wskazuje K. Wyka, motyw instru-
mentu muzycznego pojawia się bardzo często w twórczości poetyckiej Norwida.
Cechuje się specyficzną, potrójną strukturą znaczeniową. Jest to wytwór
cywilizacji, narzędzie, jednakże o szczególnym zastosowaniu, to „materialny
znak określonej działalności kulturowej”. Najistotniejszy aspekt instrumentu
jako znaku wynika stąd, że „pełni [on] swoją rolę dopiero wówczas, kiedy
uaktywniony pod ręką grającego napotyka słuchacza zdolnego doznać wszystkie
dobywające się zeń wówczas wartości artystyczne, zdolnego te wartości prze-
mienić na własne przeżycie”70. Figura instrumentu unaocznia zatem pojęcie
dzieła w rozumieniu, jakie nadał mu Norwid w swojej koncepcji sztuki, bowiem
jednocześnie instrument jest wytworem rzemiosła niepozbawionym cech este-
tycznych, ale sam w sobie pozostaje niemy, podobnie jak obraz, rzeźba czy
literatura dla obojętnego odbiorcy. Dopiero aktywność ludzka implikuje
rzeczywiste wartości, jakie ów przedmiot jest w stanie ewokować.

Podobną wymowę symboliczną mają porzucone zwoje i zeszyty nut. Nuty
są zapisem składającym się na melodię, są literami w specyficznym języku
muzyki. Porównanie to jest czytelne w Norwidowej rozprawce O prawdzie:

L i t e r a sama w sobie – odniesiona do samej siebie, jest O-zna-k’ą, jest zatrzymanym –
pośrednictwem – jest punktem (.).

67 O k u l i c z - K o z a r y n, jw. s. 96.
68 W y k a. Cyprian Norwid. Poeta i Sztukmistrz.
69 Jw.
70 Jw. s. 72.
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Ale litera odniesiona do słowa jest już nie tylko pośrednictwem-zatrzymanym, lecz jest
pośredniczeniem, z którego się ona sama nie posiada – jest już linią, nie punktem = ginie
w czynności swojej, a odnajduje się dopiero w onejże czynności zatrzymaniu71.

Jak wskazuje Paulina Abriszewska, „W akcie odczytania kunsztownego dzie-
ła sztuki giną nuty/litery, wyrazy/dźwięki, a słyszy się melodię, dociera się do
sensu wskazanego przez język”72. Zatem muzyka staje się metaforą obcowania
z dziełem sztuki, na które składają się różne elementy: znaki, symbole, litery,
nuty, problemy kompozycyjne. Zaprzątają one umysły twórców.

Tylko grający, stojąc przy pulpicie,
O kompozycji mówili warunkach,
O tym wcieleniu życia w sztuki życie,
Gdzie kałkuł w duchu i duch sam w rachunkach.

DzWsz IV, 103

Podczas gdy dzieło i jego efekt są czymś więcej niż suma części składo-
wych, sens wyrasta z harmonijnego ich połączenia, tworząc nową jakość:

A tło niech będzie całe z n u t, które – jak dźwięki –
Niechaj się przekreślają w gamy, w strofy, w pęki,
W siecie linij rzucanych to w cień, to we światło,
Tak, aby wyszła potem płaskorzeźba na tło73.

Zgodnie z duchem epoki Norwid wierzył, że muzyka jest urzeczywistnieniem
ideału syntezy sztuk, przekracza ograniczenia pozostałych sztuk. Potrafi wyrazić
to, czego ani słowo, ani obraz nie są w stanie w pełni oddać. To od niej
zaczyna się proces twórczy:

Myśli, które jeszcze nie nadleciały na widnokrąg, szumią z dala skrzydłami niby arfy eolskie...
i w tym to wieszczba jest muzyki. Kiedy już je okiem objąć można, malarz tęczą lecące zachwyca
na płótno lub mur gmachu. A skoro już lekkimi skrzydły swymi poczynają osiadać na frontonach
świątyń i zmarmurzać jak postacie do snu się kładące, wtedy rzeźbiarz miejsce im otwiera
w cichym łonie głazu ciosanego. Tam śpią na pokolenia i nieraz na nowo w pieśń wstępują przez
ruinę, pejzaż lub legendę – przez natchnienie poety!...74

71 C. N o r w i d. O prawdzie. PWsz VI, 327.
72 P. A b r i s z e w s k a. O twórcy i tworzeniu. „Nie myśl, nie pisz – podmaluj, pędzel

chwyć i namaż” Cypriana Norwida. W: Norwid-artysta. W 125. rocznicę śmierci poety s. 283.
73 C. N o r w i d. [Nie myśl, nie pisz – podmaluj, pędzel chwyć i namaż]. PWsz II, 263-64.
74 T e n ż e. Promethidion. DzWsz IV, 133-134.
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Na drugim planie rozciąga się surowy krajobraz, dla którego nie ma racjo-
nalnego uzasadnienia z punktu widzenia logiki kompozycyjnej, bowiem pojawia
się on w miejscu, w którym należałoby oczekiwać audytorium usytuowanej na
pierwszym planie orkiestry. Za postacią widzimy ponure świerki i zwalone pnie
drzew. Po prawej stronie piaszczysta plaża i spokojna tafla jeziora, nad nią
księżyc. Po niebie przelatują ptaki. Północny krajobraz przywołuje twórczość
C. D. Friedricha, która była znakiem zmiany w traktowaniu krajobrazu w sztuce
i nowego, romantycznego rozumienia natury. Romantyzm wprowadził do ikono-
grafii nowe, wcześniej niezauważane w sztuce krajobrazy i nowy sposób ich
odbioru – zaczęto interpretować i pojmować naturę i implikowane przez nią
przeżycia i nastroje jako symbole wyrażające najgłębsze problemy egzystencji
ludzkiej. Jak wskazuje P. Feist, romantyczny stosunek do natury zasadzał się
na „nierozwiązalnej sprzeczności pomiędzy jednostką a tym, co Powszechne
i Wieczne”75. Obserwacja natury wiązała się z egzystencjalnym doświadcze-
niem sytuacji krańca, zetknięcia z najwyższymi wartościami, które pozostają
jednak niedostępne.

Friedrich wpisywał się w ów romantyczny stosunek do natury. Osiągnął mis-
trzostwo w posługiwaniu się pejzażem przez uchwycenie typowych cech danego
krajobrazu, traktował go jako środek wypowiedzenia prawdy o człowieku76.
Charakterystycznym elementem krajobrazów romantycznego malarza są postaci,
najczęściej ujęte od tyłu, które spokojnie, w zamyśleniu oglądają rozciągającą
się przed nimi przyrodę, jakby zapraszając widza, by przyłączył się do owej
cichej kontemplacji. Tymczasem u Norwida postać przedstawiona na litografii
jest odwrócona tyłem do krajobrazu, wzrok ma skierowany w dół, półprzymk-
nięte. Oczy nie zdradzają zainteresowania otoczeniem. Uważna obserwacja po-
zwala dostrzec, że linia horyzontu zarysowana w krajobrazie znajduje się nieco
wyżej w stosunku do pierwszego planu, niż wynikałoby to z prawidłowego wy-
kreślenia perspektywy. Sprawia to wrażenie, że przed orkiestrą znajduje się
dekoracja (co jest niemożliwe, skoro widzimy ją od tyłu) albo jakby krajobraz
funkcjonował osobno w stosunku do pierwszego planu. Pejzaż zatem niejako
„unosi” się ponad postacią usytuowaną w centrum. Możliwe więc, że nie jest
to naturalny krajobraz, ale obraz przywołany czy też wywołany w umyśle czło-
wieka. Widzi on go „oczyma duszy”, dlatego nie musi być zwrócony w jego

75 P.H. F e i s t. Człowiek wobec natury. W: Ikonografia romantyczna: materiały Sympo-
zjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Red. M. Poprzęcka. PWN. Warszawa
1977 s. 110.

76 H. G ä r t n e r. O romantycznej ikonografii C.F. Friedricha. W: Ikonografia roman-
tyczna s. 148.
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kierunku, by snuć refleksje przez niego implikowane. Stąd całkowite pogrążenie
człowieka w sobie. Mamy zatem do czynienia z fantastyczną wizją wywołaną
przez dźwięki muzyki, co sygnalizują obecne na pierwszym planie instrumenty.
Choć muzyka ucichła, muzycy opuścili swoje stanowiska, obraz namalowany
melodią trwa w wyobraźni słuchacza.

W ten sposób w litografii mamy obecne trzy osobne wymiary77: człowieka
w melancholijnej pozie, otaczające go instrumenty muzyczne oraz obraz po-
wstały w jego umyśle. Każdy z tych trzech poziomów wyposażony jest w bagaż
skojarzeń i znaczeń, które zestawione ze sobą, niosą bogaty potencjał in-
terpretacyjny. Starając się odrzucić wszelkie elementy, które mogłyby prowadzić
do nadinterpretacji, i ograniczając się wyłącznie do elementów przedstawionych
na rycinie, trudno ferować dalej idące diagnozy. Te trzy osobne wymiary spaja
tytuł – Solo. Zdaje się on jednak stawiać widzowi więcej pytań niż odpowiedzi.
Czy odnosi się do trzech wymiarów przedstawionych na kompozycji graficznej:
ludzkiego, otaczających go rzeczy i wyobrażeń? Każdy element wydaje się
osobny. Jak już wspomniano wcześniej, postać ludzka jest wyodrębniona
z otoczenia wyraźnym konturem i strefą szrafowań. Jej otoczenie to świat
ludzkich wytworów i wyobraźni/natury, których odrębność jest podkreślona
osobnymi perspektywami.

Jest jednakże coś niepokojącego w otoczeniu zamyślonej postaci. Instru-
menty pozostawione są w nieładzie, arkusze nut pozsuwały się z pulpitów na
ziemię. Wiolonczela po prawej stronie postaci ma zerwane trzy z czterech strun,
nie można zatem na niej grać. Widmo opuszczenia i niemocy obecne jest także
w krajobrazie leśnym, pełnym zwalonych pni drzew. Można przypuszczać, że
oddaje on nastrój czy też stan umysłu postaci.

Solo z włoskiego znaczy „sam”. Solo instrumentalne w tym kontekście zdają
się wykluczać zerwane struny wiolonczeli. Zostaje więc sam człowiek-artysta.
Postać wydaje się zamknięta w kręgu własnych myśli i wyłączona z życia, nie
zważa na orkiestrę, która skoncentrowana na obrazie, jaki powstał w jej umyśle,
odmówiła posłuszeństwa, pozostawiając niezdatne do gry instrumenty, Tęsknota
za harmonią nie może być ukojona ani przez muzykę78, ani przez obcowanie

77 Na separację planów w kompozycji Solo oraz jej symboliczny wydźwięk wskazuje także
E. Chlebowska, odczytując w tym zabiegu zarówno wanitatywny motyw podporządkowania
niszczącej sile, jak i potencjał aktywności i odrodzenia, symbolizowany przez obecność
instrumentów, interpretując oba wątki jako znamię melancholijnej nierozstrzygalności.
E. C h l e b o w s k a. „Echo ruin”, „Scherzo”, „Solo” – wanitatywny „tryptyk” Norwida
s. 244-245.

78 M a c i e j e w s k a. Muzyczna melancholia Norwida s. 77.
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z Friedrichowskim pejzażem, jak to postrzegano w XIX w.79 Doświadczenie
harmonii i jedności ze światem może być osiągnięte jedynie indywidualnie.
Wymaga indywidualnego zaangażowania intelektualnego jednostki i jest ulotne.
Lecz tylko w ten sposób można się zbliżyć do Absolutu. Natura czy wytwory
kultury mogą posłużyć za inspirację, jednak aby móc ujrzeć jedną ze „stron”
prawdy, przezwyciężyć rozbieżność świata materialnego i duchowego choć
w jednym aspekcie i tym samym wyzwolić się z niemocy i bezwładu doczesnej
egzystencji, niezbędna jest aktywność podmiotu80. Zatem bezwład może być
przezwyciężony tylko przez człowieka. Jego intelekt ma ogromny potencjał, ale
to on sam, solo musi tego dokonać. Ową pierwszoplanową rolę myślącej jed-
nostki podpowiada sam autor w kolorowanej wersji grafiki, czyniąc z niej
najjaśniejszy, pierwszoplanowy element dominujący w kompozycji.

GRAFICZNY TRÓJGŁOS O SZTUCE ŻYCIA

Jak zostało już ukazane, każda litografia wyposażona jest w bogaty zestaw
znaczeń symbolicznych, odnoszących się zarówno do egzystencjalnych uwikłań
jednostki, jak i do paradoksów współczesnego autorowi społeczeństwa. Uwa-
żam, że te trzy kompozycje można także traktować jako cykl, którego ele-
mentem spajającym są nie tylko muzyczne tytuły, ale również pojawiające się
w każdej z nich motywy teatralne. Maska, którą nosi bohater Echa ruin, tea-
tralne pozy i scenografia Scherza, wystudiowany gest postaci oraz bezpośrednie
nawiązanie do realiów scenicznych w Solo to elementy sytuujące odbiorcę
w pozycji widza obserwującego trzy zainscenizowane obrazy (współczesny od-
biorca mógłby rzec – kadry filmowe).

W języku Norwida wizja świata jako teatru, w którym rozgrywa się dramat
ludzkiego życia, jest czymś więcej niż tylko metaforą – jest koncepcją
światopoglądową, wywiedzioną z pism moralnych i artystycznych autorytetów
poety, takich jak Platon, Cyceron, Seneka, Epiktet, św. Paweł, Tertulian, św.
Augustyn, św. Tomasz, Dante, Shakespeare, Cervantes, Calderon, wpisaną
w jego historiozoficzną myśl. Odnosi się ona zarówno do zmagań jednostki

79 G ä r t n e r, jw. s. 148.
80 W nieco zbliżony sposób litografię odczytuje P. Chlebowski; rozpatrując zawarte w Solo

motywy vanitas i mundus melancholicus, dostrzega w kompozycji przestrogę przed rezygnacją i
rozpaczą, z drugiej jednak strony refleksja nad enigmatyczną i nierozstrzygalną rzeczywistością
przedstawioną ewokuje dysonans, który ma wedle autora wstrząsnąć widzem i zainspirować go
do zmiany własnego stosunku do świata. C h l e b o w s k i. O Norwidowym „Solo” s. 231-232.
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z siłami historii i napięć między indywidualnością a społeczeństwem, jak
i relacji interpersonalnych oraz psychologicznej struktury osobowości w czasach
mu współczesnych81. Obserwując swój „wiek kupiecki i przemysłowy”, Sztuk-
mistrz z Mazowsza podkreślał rysującą się opozycję między realizowaniem
wartości a społecznymi normami. Podporządkowanie się normom wymusza grę
pozorów, prowadzącą do zafałszowania stosunków interpersonalnych i wyrze-
czenia się indywidualnej ekspresji. Metafora thearum mundi, która od czasów
starożytnych służyła jako paralela rzeczywistości i zarazem narzędzie dy-
stansowania się do codziennych problemów i etycznych dylematów towarzy-
szących nieustannie ludzkości, dla Norwida była również narzędziem analizy
przyczyn zastanego przez niego status quo; narzędziem zawierającym w sobie
potencjał zmiany, gdyż spojrzenie na ów spektakl życia z dystansu umożliwia
przeżycie swoistego katharsis i otwiera furtkę do wyjścia z ubezwłasno-
wolniającej jednostkę gry pozorów. „Rzeczywistość pozorów jest dla Norwida
z konieczności rzeczywistością zamkniętą, samoograniczającą się w ramach
wykształconych przez siebie, zrutynizowanych form działania. Jest to świat
istniejący jedynie „nominalnie”, bo niemający odniesień i nieusiłujący się
odwoływać do wartości istniejących poza nim samym, choć tylko to mogłoby
mu nadać sensowność.” – pisze S. Świontek82, wskazując, iż tylko wyjście
poza pozory, ukazanie owej rzeczywistości z dystansu, pozwala przywrócić pod-
miotowość człowieka.

Z drugiej strony świat społecznych relacji wymaga od jednostki przyjmo-
wania rozmaitych ról wynikających z miejsca, jakie zajmuje ona w społeczeń-
stwie. Tę prawidłowość życia społecznego w sposób naukowy opisano dopiero
w XX w.83, jednakże świadomość modyfikowania zachowania w zależności
od relacji z otoczeniem była obecna już w czasach renesansu. Szczególnie silny
wyraz uzyskała w twórczości wyjątkowo cenionego przez twórcę Solo Shakes-
peara (np. Hamlet czy Jak wam się podoba)84. Budowanie każdej społecznej
roli, jaką odgrywa jednostka, np. roli syna, ojca, sługi, arystokraty, dilettanti
czy poety, wiąże się z przyjmowaniem pewnych zachowań uznawanych za typo-
we w danym położeniu, zatem z mniej lub bardziej świadomym budowaniem
pozorów. Całkowite wyjście poza pozory nie jest możliwe, bowiem skazuje na
społeczne wykluczenie, ale świadomość uczestnictwa w społecznej grze,

81 S. Ś w i o n t e k. Norwidowski teatr świata. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1983 s. 28.
82 Jw. s. 83.
83 E. G o f f m a n. Człowiek w teatrze życia codziennego. PIW. Warszawa 1981.
84 Ś w i o n t e k. Norwidowski teatr świata s. 69.
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objawiająca się w Norwidowym ujęciu postawą ironiczną, pozwala jednostce
dostrzec dwuznaczność rzeczywistości, stać się jednocześnie widzem gry,
w której jest aktorem, a zatem dostrzec ukryte dla aktorów znaczenia „spektaklu
życia”. Przyjęcie postawy dramatycznej85 otwiera nowe perspektywy – nowe
„strony prawdy”, jest procesem wykraczania poza jednostronny ogląd, przybli-
żającym do Absolutu. Istotę tego procesu chyba najlepiej oddaje S. Świontek,
gdy stwierdza: „Parabolizm, oparty na przedstawieniu konkretności, i ironia,
kwestionująca jej autentyczność, uświadamiająca dwuznaczność realności, stają
się impulsem zapoczątkowującym ten proces rozgrywający się w świadomości
odbiorcy. Stanowią inicjację procesu, w którym przekracza się iluzję teatru
i iluzję życia”86.

W cyklu prac graficznych z 1861 r. Norwid za pomocą metafory teatru
przedstawił diagnozę współczesnego mu świata sztuki, reprezentowanego przez
metonimicznie ukazanie trzech stron uczestniczących w jej współtworzeniu:
twórcy, krytyka i odbiorcy. Każda litografia jest odsłoną czy też – wedle słów
Norwida – karykaturą87 spektaklu, jaki współtworzą, stanowiąc paraboliczny
obraz kondycji sztuki. Każdą stronę widzimy w typowych, wręcz stereotypo-
wych dla nich gestach, które są potraktowane niemal jak satyra: poeta – wśród
ruin, krytyk – augur zachowujący się jak wyrocznia, oraz odbiorca w pompa-
tyczno-sentymentalnym geście zasłuchania. Stereotypowe potraktowanie uczest-
ników pola sztuki nie powinno jednak przesłaniać prawdziwej, poważnej wy-
mowy obrazu. Należy bowiem pamiętać, iż Norwid światu sztuki, jako łączą-
cemu wymiar materialny z duchowym i indywidualny z ponadjednostkowym,
przypisywał szczególną rolę. To sztuka, dziedzina wyobraźni i symbolu, była
dla niego „laboratorium życia społecznego”, mającym potencjał zbliżania do
prawdy i samodoskonalenia przez ukazywanie odwiecznych ludzkich dylematów
z wielu (w tym dotąd niedostrzeganych) perspektyw. Nowe spojrzenie na świat

85 Jw. s. 28.
86 Jw. s. 193.
87 Warto zaznaczyć, że karykatura stanowiła istotną część twórczości artystycznej Norwida,

jednak forma ta, mimo pozornej lekkości, była przez poetę traktowana w rozumieniu, jakie
nadał jej A. Carraci; jako odpowiednik idealizacji, gdyż wydobywa najbardziej zasadnicze
cechy obiektu swego zainteresowania. W takim ujęciu karykatura byłaby istotnym narzędziem
poznania przez aproksymację, gdyż wyolbrzymiając cechy swoiste i braki, stanowi odwrotność
ideału, przez co bezpośrednio na niego wskazuje na zasadzie negatywowego dopełnienia,
ewokując w umyśle jego wizję, której wszak nie da się w pełni wyrazić i która dostępna jest
jedynie we fragmentach, w przebłyskach świadomości absolutu. R. F i e g u t h. Karykatural-
ność, erotyzm, idealizacja. Kilka uwag o wybranych szkicach i rysunkach Norwida (w luźnym
nawiązaniu do „Quidama”). W: Norwid-artysta. W 125. rocznicę śmierci poety s. 16-17.
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to dla autora Solo niezbędny warunek postępu. Zatem aproksymacja poszcze-
gólnych aspektów świata sztuki miała służyć uświadomieniu odbiorcy sytuacji
kryzysu, w jakim znalazła się ta dziedzina życia społecznego. Podstawy tego
kryzysu tkwią znacznie głębiej: w odrzuceniu wartości, jakie leżały u podstaw
życia społecznego.

Spójrzmy zatem raz jeszcze na trzy litografie powstałe w zakładzie Saint-
Aubin, tym razem koncentrując się na znaczeniach wynikających z ich zesta-
wienia. Autor nie narzuca kolejności w tej sekwencji, można się zatem do-
myślić, że nie ma ona pierwszorzędnego znaczenia88, co pozostawia widzowi
pewną dozę dowolności w odnajdywaniu powiązań między nimi i budowaniu
skojarzeń, których podstawy nieodmiennie wynikają ze wspólnego wszystkim
ludziom (bo pochodzącego od Boga) zdrowego rozsądku. Na scenie teatru, któ-
ry rysuje przed nami Norwid, pojawiają się kolejno aktorzy biorący udział
w misterium sztuki.

Solo ukazuje postać w skonwencjonalizowanym geście namysłu, zasłuchania,
w jakim ukazywano skoncentrowanych na przekazie odbiorców – geście wspar-
cia dłoni na głowie, znanym z innych obrazów tego okresu, np. ze szkiców
Norwida, m.in. portretu Chopina na rysunku Wieczór muzyczny ks. Marceliny
Czartoryskiej89 czy nieznacznie tylko późniejszego od litografii (1864) słyn-
nego obrazu Matejki Kazanie Skargi90. Oto mamy zatem do czynienia z od-
biorcą. To do niego artysta i krytyk kierują swe wypowiedzi, on i jego recepcja
dzieła są ośrodkiem ich zainteresowania. Od niego zależy także ich powodzenie
w dobie upadku mecenatu i utowarowienia sztuki.

Echo ruin to obraz XIX-wiecznego artysty, samotnie szukającego natchnienia
wśród malowniczych złomków. Skrępowany swą rolą, zakuty w maskę, nie jest
zdolny do czynu. Tymczasem to jemu w postulowanej przez siebie koncepcji
sztuki Norwid wyznaczył rolę najistotniejszą – podmiotu zmian. Jako zdolny
widzieć więcej, sztukmistrz w rozumieniu Norwidowskim swą twórczością
powinien nie tylko wprawiać publiczność w zachwyt, ale także inspirować ją
do samodoskonalenia i wprowadzania zmian w życiu społecznym, by dokonał
się postęp; także postęp moralny. Jednak postać na odbitce ma przed sobą puste

88 Podpowiedzią może być chronologia powstania. Wiemy, że Solo powstało w 1861 r.
T r o j a n o w i c z o w a, L i j e w s k a przy współudziale P l u t y. Kalendarz życia
i twórczości Cypriana Norwida. T. 2.

89 M e l b e c h o w s k a - L u t y. jw. s. 459, il. 187 z lat 1846-1847(?).
90 Obraz ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie w depozycie MNW znany był

Norwidowi, czego dowodzi krytyka wygłoszona na jego temat w wyrażonej także w poetyckiej
fraszce Futerał-na-kapelusz z Pochwą-parasola.

72



ECHO RUIN, SCHERZO, SOLO

karty, z lękiem spogląda w niebo, jakby konstrukcja wyłaniająca się z ruin,
którą widzi przed sobą, rodziła w nim jedynie bezradność. Przyszłość jawiąca
mu się w postaci ruiny układa się w logiczną treść: napis NEMEZIS. Wobec tak
pojętego przeznaczenia – jako zapisanego w przeszłości losu, który się ma
wypełnić – artysta pozostaje jednak bierny, jakby chciał powiedzieć: „Tak [...]
musiało być koniecznie i tak też się koniecznie jakoś stało”91.

Taka postawa wyklucza podmiotowość twórczej jednostki i jest sprzeczna
z nauką Chrystusa (która dla autora Echa ruin była najwyższą prawdą obja-
wioną), zakładającą wolność woli i głoszącą nakaz podążania śladem Boga,
a zatem nieustannego dążenia do Ideału. W rozumieniu Norwida zachowujący
postawę inercji twórca nie może być zatem prawdziwym artystą. Jest jedynie
rzemieślnikiem, sprzedającym ludziom to, co im się podoba. Ideał staje się
echem zaklętym w ruinach; echem, którego wydźwięku bohater kompozycji nie
jest w stanie usłyszeć.

Scherzo przenosi spektakl w świat antykizujący – to krytycy, których
w XIX w. nazywano augurami – roszczą sobie prawo wydawania niekwestiono-
wanych sądów o sztuce, niczym antyczni kapłani. Jednakże są ich karykaturą.
Cyniczni i wyrafinowani, zachowują pozory, ale część z nich jest albo skupiona
na własnych interesach, albo niezdolna do odgrywania roli podmiotu intelektual-
nego. Grono przedstawione na litografii zdaje się zupełnie niezainteresowane
przedmiotem swej działalności. Zaszczytna rola kapłanów sztuki stała się
rodzajem pozy towarzyskiej, która zatraciła swój społeczny sens. Tymczasem
w dobie społeczeństwa masowego, w którym dzieło sztuki staje się jednym
z wielu luksusowych towarów, rola krytyka jako mediatora między publicz-
nością a artystą była szczególne istotna. Publiczność bowiem, przyzwyczajona
do podążania za modami i lekką rozrywką, potrzebuje przewodników, którzy
nakierują jej uwagę na prawdziwe wartości. Lecz samozwańczy augurowie nie
są skłonni do podjęcia się tego zadania. Skoncentrowani na sobie, sprawy sztuki
traktują niczym temat towarzyskich konwersacji.

Spektakl odgrywany przez twórcę kreującego się na posępnego wieszcza
wyroków losu i sytuujących się w roli kapłanów starożytnego kanonu krytyków
odgrywany jest dla publiczności, której figurą jest postać przedstawiona w Solo.
Widz stoi w skupieniu, kontemplując spektakl, lecz otoczenie wskazuje na jego
dość nietypowe usytuowanie w tym teatrze. Postać znajduje się na tyłach
orkiestry. Nie jest to typowe miejsce dla publiczności, jednak takie usytuowanie
pozwala zobaczyć grę aktorów z innej perspektywy, z pewnością ukazującej

91 N o r w i d. Listy o emigracji III. PWsz VII, 25.
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więcej niż z miejsca na widowni. Ten nietypowy punkt widzenia odsłania nie
tylko kulisy gry aktorów, ale pozwala też dostrzec, że struny wiolonczeli są
zerwane, zatem w melodię akompaniującą spektaklowi musiał wkraść się fałsz.
Nie sposób bowiem zagrać utworu na jednej strunie... Czyżby te wprowadzające
dysonans szczegóły były sugestią, iż tocząca się na scenie gra jest grą
pozorów?

Jak wcześniej wskazano, że ocena wystawiona krytykom i artystom jest zde-
cydowanie niepochlebna. Skupieni na właściwym odegraniu przypisanej im roli
i jej widzialnych atrybutach, nie wypełniają swego powołania, jakim jest
szukanie nowych perspektyw, odkrywanie nowych prawd. Swą rolę odgrywa
także przedstawiony w Solo widz. Postać widza potraktowana jest łagodniej niż
figury przedstawione na dwóch pozostałych litografiach, których fizjonomie
cechuje sztuczność i przerysowanie. Skupienie malujące się na jego twarzy
o szlachetnych rysach kontrastuje z nerwowymi grymasami „aktorów”. Obraz
malujący się w wyobraźni widza wykracza zarówno poza jego bezpośrednie
otoczenie, jak i poza scenografię, jakby był zdolny widzieć więcej... Jako
jedyny z uczestników tego teatru potrafi odgrywając swą rolę, zachować do niej
dystans. Refleksja, do jakiej inspiruje go otoczenie, to obraz ewokujący uczucie
melancholii. Jest to melancholia marzącego o dotarciu do niezafałszowanego
stanu naturalności, która pozwala mu dowiedzieć się więcej o sobie i o świecie,
zbliżyć się do Prawdy.

Teatr, w którym Norwid umieścił swój przekaz, jest figurą zastosowaną nie-
przypadkowo. „Teatr jest uświadomieniem konieczności gry w życiu jako aktu
zakładającego współuczestnictwo aktorów i widzów. I samouświadomieniem
człowieka co do tej swojej podwójnej roli. [...] Być norwidowskim człowiekiem
– znaczy być widzem własnego aktorstwa. To imperatyw moralny, a jego speł-
nienie pozwala się zbliżyć człowiekowi do Widza, który – w przeciwieństwie
do człowieka – nie musi być aktorem, ale ma prawo oceniać grający się przed
jego oczami teatr”92. Motywy zaczerpnięte ze świata teatru otwierają potencjał
parabolicznej konstrukcji zbudowanej w ramach omawianego cyklu prac graficz-
nych. Każda odsłona będąca metonimicznym obrazem jednego z aspektów sztu-
ki stanowi element wzbogacający przekaz, ukazuje kolejne perspektywy spoj-
rzeń i otwiera nowe zakresy asocjacji. Dysfunkcje elementów systemu sztuki
ukazane w zbliżeniu, a zarazem zderzone ze sobą na zasadzie posuniętej do
ekstremum karykatury, wytrącają odbiorcę z jego roli, wymuszają zdystanso-
wanie się do otaczającej rzeczywistości. Skoro nic nie jest takie, jak się wydaje

92 Ś w i o n t e k, jw. s. 194.
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i jak zwykło się to pojmować, niezbędne jest złożenie na nowo elementów tej
szkatułkowej kompozycji scen, spojrzenie ponad maskami i pozami obowiązują-
cymi w społecznej grze pozorów. Implikuje to refleksję, zarówno nad sposobem
odgrywania ról w systemie sztuki, w którym – jak się okazuje – dominują
skostniałe formy, jak i nad wynikającymi stąd konsekwencjami dla całego
społeczeństwa.

Zastój intelektualny przedstawionych na litografiach reprezentantów elit,
które powinny budzić w społeczeństwie dążenie do jego przemiany i udoskona-
lenia, ma poważny wpływ na sytuację społeczną, bowiem to w sferze sztuki
stawiane i rozwiązywane są najistotniejsze dylematy jednostek i ustanawiane
powszechnie obowiązujące wartości i normy. Jednak odgrywający społeczną
rolę artysty pozostaje nim tylko nominalnie, bowiem jako artysta nie wypełnia
swej roli społecznej, nie wywiązuje się także z moralnego obowiązku, jaki
spoczywa na nim z racji pozycji członka elity intelektualnej. Co więcej,
pretendując do roli artysty, a nie wypełniając posłannictwa przypisanego roli,
jakim jest ciężka praca nad moralną odnową sztuki i społeczeństwa, fałszuje
rzeczywistość. Reorientacja postawy twórców, którzy z racji swej wyjątkowej
pozycji powinni służyć społeczeństwu, a zamiast tego skoncentrowani są na
własnej indywidualności i rzemieślniczych popisach, nie służy także samym
twórcom, bowiem brak odniesienia do wartości transcendentalnych czyni ich
świat pustym i jałowym, niczym krajobraz odmalowany na litografii, odzierając
ich z natchnienia.

Właśnie takie postawy twórców mianujących się artystami zdaniem Norwida
były przyczyną inercji i rozpadu więzi społecznych, co stało się bolączką jego
epoki. Z kolei powierzchowne traktowanie obowiązków przez inną grupę elit
intelektualnych – krytyków odpowiadzialnych za nawiązanie dialogu społecz-
nego – miało według Norwida niezwykle negatywny wpływ na rozwój sztuki.
Niechęć krytyków do wnikania w zawiłości problemów poruszanych w dziełach
promowała artystów miernych, których twórczość nie wymagała refleksji, a była
jedynie źródłem estetycznej rozrywki. Postawa taka skazywała artystów dążą-
cych do podważenia utartych schematów myślowych na artystyczny niebyt, bo-
wiem ich dzieła wymagały nie tylko refleksji, ale także przygotowania do
dostrzeżenia perspektywy innej niż dotychczasowa. Zachowanie elit, które
powinny być inspiratorem rozwoju, a pogrążone są w marazmie i skoncentro-
wane na zysku i utrzymaniu własnej pozycji, wpływa bezpośrednio na sytuację
społeczeństwa, w którym prawdziwe wartości ustąpiły na rzecz merkantylizacji
relacji społecznych.

Wieloaspektowa konstrukcja cyklu implikuje ogląd sytuacji z zewnątrz,
pozwalający odbiorcy ujrzeć własną rolę widza w spektaklu instytucji sztuki,
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obnażając jego wady oraz wskazując, że nie jest to bynajmniej rola najmniej
znacząca. Co więcej, odbiorca ukazany w Solo jest bardziej artystą (w rozu-
mieniu koncepcji sztuki Norwida) niż twórca funkcjonujący w obrębie oficjal-
nych instytucji sztuki i grający tę rolę. Widz, którego spojrzenie z zewnątrz
nie tylko pozwala mu zobaczyć więcej, ale cechuje go także zdolność do zmian,
jako jedyny potrafi w sposób podmiotowy wkroczyć na drogę poszukiwania do-
skonałości i wykorzystać potencjał do przekraczania własnych ograniczeń.

Wyłaniający się z tych interpretacji przekaz jest surową krytyką współ-
czesnego Norwidowi społeczeństwa. Koncentracja na doczesności i odrzucenie
postawionego ludzkości zadania, jakim jest dążenie do samodoskonalenia i po-
szukiwania sensu świata, sprawia, że ludzka egzystencja staje się jałowa. Obraz
ten nie jest jednak jednoznacznie negatywny. Ukazując funkcjonowanie teatru
życia społecznego i jego wady, Norwid wskazuje także, że impas można prze-
łamać, jeśli aktorzy, obejrzawszy się w krzywym zwierciadle kompozycji gra-
ficznych, zmienią swoje postawy, skoncentrowane na sprawach przyziemnych.
W ten sposób Sztukmistrz ukazuje postawę pozytywną, poddającą obserwowaną
rzeczywistość refleksji, będącą warunkiem przełamania opozycji między świa-
tem materialnym i światem wartości, gotową do podjęcia nieustającego trudu
poszukiwania „boskich odblasków” w świecie. Jest to moralny imperatyw
jednostki dążącej do pełnego życia.

Autor ukazuje alternatywę: można grać rolę przypisaną na scenie skon-
struowanej „niemistrzowsko” przez samych aktorów, podążając za pozornymi
wartościami, ale posiadłszy świadomość uczestnictwa w grze, można też
próbować dostrzec bogactwo i sens odgrywanego przedstawienia:

W tej powszedniości, o! jakże tu wiele
Mistycznych rzeczy i nieodgadnionych,
[...]
Co niechaj, który ma ku słuchaniu uszy,
Słyszy – i ze swej postrzega uboczy
Taki, który ma ku widzeniu oczy93.

93 C. N o r w i d. [W tej powszedniości...]. PWsz I, 255–256.
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ECHO RUIN, SCHERZO, SOLO

ECHO RUIN (THE ECHO OF RUINS), SCHERZO, SOLO
– A GRAPHIC TRI-LOG ON THE ART OF LIFE

IN CYPRIAN NORWID’S THREE LITHOGRAPHS OF 1861

S u m m a r y

The subject of the article is an attempt to look in a new way at three lithographs: The
Echo of Ruins, Scherzo and Solo from 1861 as a result of Norwid’s cooperation with the Paris
workshop Saint-Aubin. Analysis of particular graphic works treated both as individual ones and
as a three-part cycle, aims at finding the symbolic message contained in them. Interpretation
of erudite compositions referring to both tradition and the sign space contemporary with the
poet, in the context of Norwid’s conception of art and the artist’s views on its place in social
life, allow noticing the wealth of their symbolic meaning, comprising at the same time a
commentary of the phenomena contemporary with the poet and the dimension of universals.
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STUDIA NORWIDIANA
29:2012

ELIZA KĄCKA

MIĘDZY DOJRZAŁOŚCIĄ I REWIZJĄ
Z PRZYPISÓW DO BRZOZOWSKIEGO SPOTKANIA Z NORWIDEM

Od początku więc budzi on zainteresowanie całkiem osobiste. [...]
A jednak mimo tego zainteresowania fragmenty jego dzieł [...] są
niemalże nie przebadane ze względu na zamierzenia i plan leżący u ich
podstaw. [...] Zarazem powstaje pytanie, jak namysł nad jednym
człowiekiem mógłby pozwolić na przeniknięcie ogólnych motywów
intelektualnych kultury jego pokolenia.

W. D i l t h e y. Das Erlebnis und die Dichtung1

1. PRZECIW REDUKCJI: WPROWADZENIE

Stanisław Brzozowski zanotował w swym Pamiętniku:

Nie pozwolić, by w umyśle moim Norwid stał się martwą, frazeologiczną fikcją. Analizować.
Tu jest obecnie jedno z dojrzałych moich zadań2.

Ten florencki zapis z końca 1910 r. jest starszy o pięć lat od świadectwa
fascynacji wpisanego w architektonikę Filozofii romantyzmu polskiego:

Norwid to otchłań światła, zbyt niezmącona, by już nawet wybuchem radości być miała: jest
to jakieś zatopienie się światłości w sobie: niewzruszoność i cisza3.

1 W. D i l t h e y. Novalis. W: t e n ż e. Pisma estetyczne. Przeł. K. Krzemieniowa.
Oprac., wstępem i komentarzem opatrzył Z. Kuderowicz. Warszawa 1982 s. 325-326.

2 S. B r z o z o w s k i. Pamiętnik. Wstęp M. Wyka. Oprac. tekstu i komentarze
M. Urbanowski. Wrocław 2007 s. 70.

3 T e n ż e. Filozofia romantyzmu polskiego. W: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki
i twórczości. W walce o światopogląd. Wstępem poprzedził A. Walicki. Dzieła. Red. M. Sroka.
Warszawa 1973 s. 397.
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Te cytaty wyznaczają dwa bieguny lektury Norwida4: biegun spokojnej afir-
macji i biegun rewizji5, czujnego sprawdzania myśli (które zawsze lub niemal
zawsze jest też autorewizją6). Oczywiście, oba fragmenty nie dają pojęcia
o intensywności „przeżycia intelektualnego”7, jakim była rozmowa z dziełem
Norwida – zainicjowana tekstem Cyprian Norwid. Próba, a obecna in potentia
w pisaniu Brzozowskiego do końca. Mówię o potencjalności, bo przywołania
explicite myśli Norwida8 to tylko jeden z poziomów obecności, stosunkowo
najprostszy w rekonstruowaniu, ale nie tylko o rekonstrukcję chodzi. Chodzi
mi o takie czytanie relacji Brzozowskiego i Norwida, które zmienia horyzon-
talne przemieszczanie się między tekstami w wielopoziomowy dialog. Badanie
wpływu ustępuje w takiej perspektywie innej praktyce, która zresztą nie domaga
się dla siebie sankcji metodologicznych9, wymaga za to na pewno korekty
własnego spojrzenia. Odwracam zatem kierunek pytań. Pytam nie o to, co ta-
kiego wniósł Norwid, czego by wcześniej w myśleniu Brzozowskiego nie było,
ale o to, jakie pytania mógł wzmocnić lub – żeby posłużyć się formułą Char-
lesa Taylora – jakie ukryte horyzonty pomógł artykułować10. Innymi słowy:

4 Pisząc „między”, nie myślę, rzecz jasna, diachronicznie, ale rozmieszczam punkty
orientacyjne na mapie lektury, śledząc nie jej przebieg liniowy, ale charakterystyczny
rys/dominantę myślową/instruktywne powtórzenia.

5 W dalszych partiach tekstu wytłumaczę się z użytego tu słowa „rewizja”.
6 Ważny w Brzozowskiego lekturze Norwida jest – w moim przekonaniu – również

wątek, który tu zaledwie sygnalizuję: wątek zapośredniczonej przez Norwida autorefleksji.
Autor Quidama jest jednym z tych czytanych przez Brzozowskiego pisarzy, którzy pobudzają
do sprawdzania siebie samego, korygowania własnych przeświadczeń.

7 Tak o sposobie czytania Brzozowskiego pisze Gustaw Herling-Grudziński we Wstępie
do jego Filozofii romantyzmu polskiego. Por. S. B r z o z o w s k i. Filozofia romantyzmu
polskiego. Rzym 1945 s. 6.

8 Biorę pod uwagę, oczywiście, nie tylko dedykowane Norwidowi teksty, bo tych mamy
ledwie dwa (Cyprian Norwid. Próba i Testament Cypriana Norwida), ale także ważne passusy
w Filozofii romantyzmu polskiego i w Legendzie Młodej Polski, a także wzmianki m.in.
w Pamiętniku, Ideach, tekście John Henry Newman (czyli w przedmowie do wydania pism
Newmana) i w korespondencji krytyka. Pełną ewidencję tekstów, do których zaglądał (i tych,
do których prawdopodobnie zaglądał) Brzozowski, prezentuję w swojej książce pomagisterskiej
w rozdziale Próba biblioteki. Por. E. K ą c k a. Stanisław Brzozowski wobec Cypriana
Norwida. Warszawa 2012 s. 31 i n.

9 Stosunkowo bliską wrażliwościowo propozycję – abstrahując od spotkania opracowywa-
nego hermeneutycznie – zgłasza Teresa Walas: chodzi o koncepcję literatury zbudowaną wokół
sprzężenia wyzwanie – odpowiedź. Do tej pary pojęć odwołują się między innymi Richard
Sheppard i Wolfgang Iser. Por. T. W a l a s. Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków
1993 (zwłaszcza rozdział Pojęcie wyzwania).

10 Por. Ch. T a y l o r. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł.
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na jakie pytania Brzozowskiego odpowiedział Norwid na tyle sugestywnie, że
autor Pamiętnika mógł współprojektować z nim nie tylko „filozofię dojrzałości
dziejowej”, z wiele mówiącym mottem z Garstki piasku:

a ten, co od sumienia historii się oderwał, dziczeje na wyspie oddalonej [podkr. moje – E K.]
i powoli w zwierzę zamienia się11.

Zestawienie Norwidowskiej formuły „sumienia historii” z formułą „filozofii
dojrzałości” oświetla nie tylko sam projekt Idei12. Na przecięciu obu formuł
dałoby się umieścić najważniejsze wątki spotkania naszych autorów, jako że
„zmysł historyczny” – tego określenia, być może za Brzozowskim13, użył
wobec Norwida Wacław Borowy14 – współpracuje tu ze szczególnym
zmysłem rzeczywistości, zatem i trzeźwości w ocenie sytuacji kulturalnej,
społecznej, politycznej15. Próba konstruktywnej krytyki współczesności i
rewizji romantyzmu16 łączy się w aktywności Norwida i Brzozowskiego z
poszukiwaniem takiego myślenia o życiu, które stanowiłoby antidotum na
refleksję kaleką, „zdziecinniałą” (wedle słów samego krytyka),
redukcjonistyczną. Można powiedzieć, że tym, o co w ostatecznym rachunku
się starają, jest pewna narracja o człowieku i jego usytuowaniu w świecie.
Narracja wolna od dwojakiego błędu perspektywy: ograniczeń refleksji
systemowej i złudzenia pozahistoryczności. Taką narrację nazywać tu będę
dojrzałą. Józef Fert zauważa:

Norwid cenił w człowieku dojrzałość i – zdaje się – przedkładał ją ponad większość ówcześnie
– romantycznie – cenionych zalet ludzkich, jak uroda, bogactwo, uczoność... czy nawet wolność.
Słynna jego formuła poetyckiej odpowiedniości z wiersza Ogólniki jak najbardziej przystawa [...]

M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer.
Oprac. T. Gadacz. Wstępem poprzedziła A. Bielik-Robson. Warszawa 2001 s. 18 i n.

11 C. N o r w i d. Garstka piasku. DzWsz VII, 98.
12 Tutaj wywołuję tylko wątek, o którym napiszę autonomicznie w podrozdziale 5.

Wyzwolenie historii versus „sumienie historii”.
13 Por. S. B r z o z o w s k i. Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy

kulturalnej. T. I. Oprac. J. Bahr. Współprac. S. Góra. Kraków 2001 s. 153. Czytamy: „Ze
wszystkich naszych poetów posiadał on największy zmysł dziejowości”.

14 Por. W. B o r o w y. Główne motywy poezji Norwida. W: t e n ż e. O Norwidzie.
Rozprawy i notatki. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1960 s. 33.

15 Poprzestaję tu na ogólnikowych konstatacjach, co bez włączenia cytatów, niestety,
nieuchronne. Niektóre spostrzeżenia wynikłe z tak zakreślonej ramy problemowej postaram się
wesprzeć cytatami w dalszych partiach wywodu.

16 O tym, jak rozumiem rewizję romantyczną, piszę w podrozdziale 5. Rewidowanie
rewizji.
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nie tyle do odpowiedniości wzajemnej „przedmiotów” i „słów”, co raczej słów i stanów rzeczy.
Stanów ludzkiej kondycji, której powołanie osiąga szczyt w dojrzałości17.

Narracja dojrzała nie sprowadza się do projektu formacyjno-wychowawczego,
chociaż może – i na to Brzozowski i Norwid mieli nadzieję – mieć znaczenie
formujące. Nie dotyczy wyłącznie kultury polskiej i jej miejsca w Europie, ale
nie może bez dyskutowania tej kwestii się obyć. W szerszym planie obchodzi
ją przede wszystkim wypracowywanie takiej wizji człowieka i świata, która
czyni nas odpowiedzialnymi za historię, ale nie nadaje temu rozpoznaniu zna-
mion fatalizmu. Przeciwnie. Radykalna niegotowość stającego się na naszych
oczach i współtworzonego przez nas świata ma stać się swego rodzaju punktem
afirmacji: wyzwaniem i nadzieją. Nadzieją nie w sensie mesjanistycznym, bo
konstrukcja mentalna, o której piszę, jest zaprzeczeniem mesjanizmu. Oczy-
wiście, nie-mesjanistyczna wizja świata implikuje silną podmiotowość – silną
nie w sensie przywództwa czy charyzmy, bo taki sens relatywizuje się do
wspólnoty, ale silną w sensie ugruntowania w sobie samym. Taki model nie
cofa nas w głąb XIX-wieczności, ale pozwala wyciągnąć z niej historyczną
lekcję. Tu nakreślę jeden z wariantów takiej lekcji: lekcji Norwida i Brzo-
zowskiego – bez zamiaru sztucznego uspójnienia ich wizji świata, ale z uwagą
skierowaną na fenomen wspólnoty pytań i wspólnoty rozumienia (i na to, co
z tej wspólnoty dla polskiej kultury wynika). Jan Błoński notował:

Norwid, Brzozowski widzieli problem dialektycznie, mówili jednocześnie „tak” i „nie”, szukali
trzeciego wyjścia, starając się wyjść poza „zaklęte formuły”. Nikt im w każdym razie nie zarzuci
lekceważenia bojowników, przeciwnie, zgarnąć chcieli i uczcić każdą kroplę krwi przelanej; gdyby
układać antologię pod tytułem „Bohaterstwo w literaturze”, obaj zajęliby kilkanaście stron. Lecz
właśnie dlatego nie przestawali pytać, jakie bohaterstwo i dlaczego bohaterstwo18.

Błoński przechodzi płynnie od refleksji o sposobie myślenia do problemu
bohaterstwa, a zatem poddaje namysłowi jednocześnie „myśl teoretyzującą”
i życiową praxis19. Charakterystyczne, że w planie myśli Norwid i Brzo-
zowski patronują tu próbom przekroczenia fałszywych opozycji, wyjścia

17 J. F e r t. „Stara wariatka”... i jej małe dzieci. W: t e n ż e. Norwidowskie inspiracje.
Lublin 2004 s. 133.

18 J. B ł o ń s k i. Gospodarstwo krytyka. Teksty rozproszone. W: t e n ż e. Pisma
wybrane. T. III. Wybór i układ M. Zaczyński. Posłowie J. Jarzębski. Kraków 2010 s. 64.

19 Podobnie zresztą rzecz się ma w cytowanym wcześniej artykule Józefa Ferta, w którym
badacz wskazuje zarówno na refleksję historyczną, jak i na poziom zgodności między „słowem
a stanem rzeczy”.
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z impasu skrajności. Pasja weryfikowania zastanych stanowisk (od filozofii
systemowych20 po literaturę) sprzymierza się w ich pisarstwie z dyskretnym
i permanentnym wysiłkiem myślenia relacji między życiem a historią – kluczo-
wej dla zrozumienia obu autorów. Co więcej: relacja ta – w tym jej rozumieniu,
jakie pozostaje dla Brzozowskiego przede wszystkim wkładem Norwida – decy-
duje, w moim przekonaniu, o konsekwentnej fascynacji myślą autora Promethi-
diona w pismach krytyka. Jeśli czytać Brzozowskiego w takiej perspektywie,
jaką wyznaczyły jego „punkty dojścia”, czyli takie projekty, jak Idee, Głosy
wśród nocy, Legenda, to da się zauważyć, że relacja między historią a życiem
jest w nich ciągle problematyzowana – i że obecność Norwida w myśleniu
Brzozowskiego nie słabnie, ale zmienia swoją postać. Zaryzykowałabym uogól-
nienie: im dojrzalsze i bardziej własne są projekty Brzozowskiego, tym mniej
eksplicytna, ale bardziej pełna filozoficznie staje się obecność Norwida.

2. EWIDENCJONOWANIE TRUDNOŚCI

Na początku artykułu umieściłam dwa cytaty pochodzące z prac bardzo róż-
nych w tonie, rzadko też zestawianych, bo Brzozowskiego komentuje się za-
zwyczaj w wybranych konstelacjach tekstów, zbliżając, dajmy na to, Głosy
wśród nocy i Pamiętnik, a to ze względu na problemowo-językowe koneksje.
Takoż Filozofię romantyzmu polskiego zderza się z Legendą Młodej Polski albo
z Ideami. Krótko mówiąc: obecność Brzozowskiego w aktualnym procedowaniu
akademickim rozpada się na wiele obecności. Można powiedzieć, że – w wiel-
kim uproszczeniu – mamy biegunowo rozmieszczonych Brzozowskiego od Gło-
sów wśród nocy i bardziej zaniedbywanego Brzozowskiego od Filozofii roman-
tyzmu: między nimi ostatecznie mediować może Brzozowski od Legendy, ale
bez finalnych rezultatów koncyliacyjnych. Oczywiście, za dużo już napisano
o trudności w scalaniu i klasyfikowaniu myśli Brzozowskiego21, by powielać
to rozpoznanie w charakterze interpretacyjnego novum, niemniej jedno – ze
względu na spotkanie z Norwidem – warto podkreślić. Otóż można by pod
adresem badaczy Brzozowskiego wystosować to samo pytanie, które zadano
badaczom Norwida: monografia twórczości – rzecz postulowana, ale czy moż-

20 O stosunku Norwida i Brzozowskiego do filozofii systemowych piszę w książce
pomagisterskiej w rozdziale Historia – historiozofia – życie. Por. K ą c k a, jw. s. 46 i n.

21 Tego typu trudności w opisywaniu Brzozowskiego sygnalizował już Bogdan Suchodolski
w swej książce Stanisław Brzozowski: rozwój ideologii (Warszawa 1933).

83



ELIZA KĄCKA

liwa?22 Pytanie to można na nasz użytek sformułować inaczej: czy fascynacja
Brzozowskiego Norwidem nie jest aby paralelna względem faktu, że jeden
i drugi zdają się budzić podobne zakłopotanie potencjalnych monografistów?
Czytając obu autorów, znajdujemy łatwe do zidentyfikowania znamiona wspól-
noty, choćby takie, jak usytuowanie między różnymi dyskursami i gatunkami,
myślicielstwo jako kontrpropozycja dla filozofii „profesjonalnej”, kłopot
z własną współczesnością i intelektualne samotnictwo, niektóre wątki bio-
graficzne. Znamiona te tłumaczą po części kojarzenie obu autorów, aczkolwiek
poprzestanie na nich mogłoby niebezpiecznie trywializować interpretację. Nie
da się jednak o nich nie wspomnieć jako o gwarantach wewnątrzliterackiego
porozumienia i zewnątrzliterackich, badawczych konfuzji.

Kolejna trudność: rozbieżności między badaniami Andrzeja Walickiego lub
innych polskich historyków idei a badaniami inspirowanymi choćby anglosaską
rewizją romantyczną23 pokazują, jak różne mogą być mapy lektury jednego
autora – i jak bardzo od nich zależne jest kryterium aktualności jego diagnoz.
Co charakterystyczne: próby ujęć syntetycznych z lat 70.24 sprowokowały do
polemik i komentarzy, ale nie do pisania kontrmonografii. Krytyka ujęć
monograficznych za stosowane kryteria porządkowania dorobku, zbyt podległe
paradygmatom ideologicznym, wcale nie zainicjowała prób lektury szerszej
i wolnej od ideologicznych uwikłań – nazwijmy ją panoramiczną. Przeciwnie:
dalej czytano przede wszystkim paradygmatycznie, a jeśli polemizowano, to
bardziej lokalnie i metodologicznie niż całościowo i z aktywnym zmysłem
krytycznym. Jeśli jednak chcemy czytać Norwida i Brzozowskiego nie paradyg-
matycznie, ale panoramicznie, czyli z nastawieniem nie na metodę, ale na
możliwie kompletny obraz zjawisk, to musimy być gotowi na czytanie w rytmie
kolejnych weryfikacji i przekroczeń. Nie chodzi mi tylko o gotowość rozsu-
nięcia przyciasnych granic badań akademickich, ale o dynamikę lektury –
„przeżycia intelektualnego”25, jak pisał Gustaw Herling-Grudziński w przed-
mowie do Filozofii romantyzmu polskiego. Pytanie o lekturę jest tu pytaniem

22 Sformułowanie zapożyczam od Grażyny Halkiewicz-Sojak, rozpoczynającej od tego py-
tania tekst o problemach badawczych, jakie generuje dorobek autora Promethidiona. Por. t a ż,
Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach. Toruń 2010 s. 15 i n.

23 Por. m.in. A. B i e l i k - R o b s o n. Syndrom romantyczny. Stanisław Brzozowski
i rewizja romantyzmu. W: t a ż. Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje. Kraków 2008
s. 75-88.

24 Mam tu na myśli przede wszystkim dwie książki: Andrzeja Walickiego (1977) i
Andrzeja Mencwela (1976).

25 Por. przypis 6.
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pomocniczym, instruktywnym o tyle, że istnieje silny i autorski związek między
Brzozowskiego strategią czytelniczą a wizją świata (i naszego miejsca w świe-
cie), której dopracowuje się we współmyśleniu z takimi twórcami jak Norwid.
W jakim sensie myślenie o Norwidzie jest projektowaniem – i jak słowo pro-
jekt umieścić w towarzystwie tak nieinwazyjnej, otwierającej formuły jak spot-
kanie?

3. PROLEGOMENA SPOTKANIA. LEKTURA

Czyta się poetów w coraz głębszych głębiach – tak że
czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone [...].

C. N o r w i d. O Juliuszu Słowackim26

Jak czytać i rekonstruować fenomen spotkania intuicji dwóch autorów,
o których z równym powodzeniem możemy mówić jako o bardzo od siebie róż-
nych, jak i zastanawiająco podobnych, przy czym ani podobieństwa, ani różnice
nie dają się zamknąć w dowolnej formule dziewiętnastowieczności27? Nie dają
się zamknąć nie tylko dlatego, że jeden z nich żył na przełomie wieków, zatem
mógł mówić o romantyzmie jako w jakimś stopniu domkniętej (historycznie,
nie mentalnie) całości28, podczas gdy drugi – niezależnie od tego, czy chęt-
niej widzimy go w łonie romantyzmu29, modernizmu30 czy pozytywizmu31

26 PWsz VI, 428.
27 Dziewiętnastowieczność nie jest, oczywiście, odpowiednikiem romantyzmu ani

modernizmu.
28 Wobec dyskusji o tym, jak rozumieć romantyzm, jakie wyznaczyć temu zjawisku, for-

macji, czy też – za Marią Janion – „paradygmatowi nowożytności” miejsce nie tylko w wieku
XIX, ale, na prawach długiego trwania, w wieku XX, każde stwierdzenie o historycznym końcu
romantyzmu musi być opatrzone zastrzeżeniami (podobnie zawikłaną, a silniej dyskutowaną
kwestią jest, jak wiadomo, – rzekomy – koniec modernizmu).

29 Ostatnią książką, która monograficznie zmierzyła się z problemem sytuowania
Brzozowskiego na mapie romantyzmu, jest Wiesława Rzońcy Norwid a romantyzm polski
(Warszawa 2005).

30 Pisanie o Norwidzie jako wczesnym moderniście ma już swoją tradycję badawczą. Por.
choćby A. van N i e u k e r k e n, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafi-
zyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998; P. Ś n i e d z i e w s k i.
Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce. Poznań 2008.

31 Tu szczególnie silny był rezonans tekstu Zofii Stefanowskiej o Norwidzie jako pisarzu
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– problematyzował status bycia „jednym z nich”. Relacja Brzozowskiego i Nor-
wida, wiele mówiąca o węzłowych problemach i napięciach wieku XIX, nie
może być czytana wyłącznie z perspektywy – bardziej czy mniej archaicznych
– modeli literaturoznawczych, makro- czy mikrojednostek porządkujących (a to
przez wzgląd na nie „wyobraźnia organicystyczna”32 badaczy podejmuje się
pracy interpretowania). Zastrzeżenie tu opisane nie ma charakteru ogólnikowego
remedium na zawężenia perspektywy filologicznej, ale adresowane jest nieprzy-
padkowo do konkretnej pary autorów. Słowo spotkanie wprowadzam nie dla
personalistycznych czy hermeneutycznych sympatii, ale dlatego, że Brzozowski
czyta w rytmie intelektualnych wydarzeń i zderzeń programujących żywą bio-
grafię myślenia33. Jego lektura zatem ciekawie oświetla zagadnienia o cen-
tralnej dla przełomu wieków ważności, ale to właśnie dzięki temu, że autor
Legendy przeżywa je w bardzo własnym polu odniesień i problemów, a nie dla-
tego, że z tego pola stara się zrezygnować w imię scjentystycznie rozumianej
obiektywizacji.

Oryginalności lektury Brzozowskiego nie da się sprowadzić do znamienia
intensywności czy pośpieszności, znajdujących swój oczywisty rezonans
w „temperamencie” krytycznego dyskursu. To zagadnienie nienowe i umiarko-
wanie produktywne, zbyt mocno eksponujące sugestywność jednego z profili
Brzozowskiego-czytelnika, a nawet wyjaskrawiające go w typ łapczywego
awanturnika lektury, Don Kichota krytyki, projektującego sobie kolejnych
przeciwników34. Oryginalność Brzozowskiego widziałabym raczej w oryginal-
ności samego nastawienia do myślowego dialogu, który rozsadza ramy biblio-
teki rozumianej nie tyle jako gmach książkowej erudycji, ile jako metafora
stosunku do świata życia35. Brzozowski należałby – żeby użyć formuły

„wieku kupieckiego i przemysłowego”. Por. t a ż. Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego.
W: t a ż. Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993 s. 5-53.

32 Por. W a l a s, jw. s. 105.
33 Sformułowania „biografia myśli” („Biographie seines Denkens”) użył Rüdiger Safranski

w swej książce pt. Nietzsche: biografia myśli. Przeł. D. Stroińska. Warszawa 2003.
34 Agoniczność czytania to tylko jedna z charakterystycznych funkcji pracy intelektualnej

autora Idei, a i ona nie powinna być oceniania w izolacji od innej, ważniejszej cechy jego
pisarstwa. Otóż niezależnie od tego, jak chcielibyśmy specyfikę jego języka etykietować, to
poza zasięgiem rozstrzygnięć typu ekspresja czy empatia, hermeneutyka czy krytyka bądź
innymi propozycjami znajdzie się problem swoistości praktyki Brzozowskiego. W sprawie pary
ekspresja–empatia por. M. G ł o w i ń s k i. Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej
krytyce literackiej. Kraków 1997 s. 28 i n.

35 Tu pozwalam sobie na wpisanie w tekst wywodu mocno obecnego w słowniku
filozoficznym niemieckiego słowa Lebenswelt (świat życia).
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Andrzeja Kijowskiego – do rodziny pisarzy, „którym literatura nie wystar-
cza”36, niemniej ze słowa „niewystarczalność” można zrobić w przypadku
krytyka niestandardowy użytek.

O ile bowiem można się zgodzić z przeświadczeniem, iż horyzont literatury
nie wypełnia w przypadku Brzozowskiego całego horyzontu jego osobistych
afirmacji, o tyle takie rozpoznanie może stać się źródłem wielu uproszczeń,
sytuujących autora zbyt blisko bieguna lektury ideologicznej, nieczułej na
materię literatury. O tym problemie pisał Kazimierz Wyka:

Brzozowski miał pecha do pewnego wyrazu. W tytule najgłośniejszej swej książki położył słowo
„Legenda”. Nie spodziewał się, że sam stanie się materiałem legend jeszcze liczniejszych niż
Młoda Polska. Jedną z nich, najdokuczliwszą, jest legenda o niewrażliwości estetycznej Brzo-
zowskiego jako krytyka37.

Obrońcy przed sygnalizowanym przez Wykę uproszczeniem popadają nie-
rzadko w drugą skrajność: separowania wyborów Brzozowskiego od idei,
a eksponowania samowystarczalności krytycznego języka38. Rzecz w tym, że
Brzozowski wcale nie ma do literatury stosunku ideologa, co więcej, ma
stosunek wybitnie nieideologiczny w tym sensie, w jakim ideologizują literaturę
ci, którzy używają jej jako platformy wymiany, a odmawiają jej siły autono-
micznego świata. Można w tym miejscu spytać: skąd zatem polemika Brzozow-
skiego z Zenonem Przesmyckim (Miriamem)? I czy aby na pewno mówimy
o autorze tzw. kampanii przeciw redaktorowi „Chimery”39? Wreszcie czy da
się z rekonstrukcji tego, nad czym pracował Brzozowski jeszcze przed spotka-
niem z jednym z najważniejszych dla niego autorów, wyciągnąć jakieś ciekawe
wnioski, rzutujące na jakość i sposób czytania (czyli obmyśliwania) Norwida.

36 A. K i j o w s k i. Wstęp do: S. B a c z y ń s k i. Pisma krytyczne. Warszawa 1963
s. 23.

37 K. W y k a. Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939. Oprac. M. Urbanowski. Kra-
ków 2000 s. 174. Por. również choćby J. L e c h o ń. Prawda poety a prawda krytyka. O nie-
których recenzentach z powodu wierszy Marii Pawlikowskiej. „Wiadomości Literackie” 1924
nr 6.

38 Ryszard Nycz zbliżył nas do takiej perspektywy. Nie starał się separować Brzozow-
skiego od filozoficznych czy ideowych inspiracji, niemniej podkreślił ważność badania samego
dyskursu. Por. t e n ż e. Wywoływanie świata. Zadania krytyki i sztuki w pisarstwie filozo-
ficznym Stanisława Brzozowskiego. W: t e n ż e. Język modernizmu. Prolegomena historyczno-
literackie. Wrocław 2002 s. 119 i n.

39 Piszę „tak zwanej”, bo „kampaniami” przyjęło się nazywać polemiczne wystąpienia
Brzozowskiego przeciw Sienkiewiczowi i Miriamowi.
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Lektura nie jest w przypadku Brzozowskiego filologiczną procedurą, ale
sytuacją: dynamiczną sytuacją spotkania, w której autorska perspektywa spotyka
się z innym światem myśli, ale nie po to, by go kompleksowo i obiektywizu-
jąco objaśniać, ale autorsko rozumieć. Innymi słowy: nie jest służebna wobec
jakiejkolwiek tezy, ale szuka sobie takiego punktu spojrzenia, z którego
uchwytna staje się osobliwość autorskiej perspektywy. Taką lekturę można
intuicyjnie nazwać myślicielską, jako że nie daje się włączyć bez zastrzeżeń
(zarówno w swoim całościowym kształcie, jak i w licznych tekstowych repre-
zentacjach) ani w krytykę literacką, ani w rozumianą restrykcyjnie filozofię: za
dużo w niej chęci konstruowania i projektowania, a jednocześnie za mało
dyscypliny stricte filozoficznej, by można ją było udatnie klasyfikować.
Niesystematyczność Brzozowskiego tym się jednak różni od „profesjonalnie”
filozoficznej lektury, że z czyjejś sugestywnej obecności nie ekstrahuje
„składników światopoglądu”, ale ważni dlań autorzy towarzyszą mu zarazem
jako figury jego własnego myślenia.

Czy jednak między odkrytym przez Młodą Polskę Norwidem a Brzozowskim
konstytuuje się taka wspólnota sensu, którą możemy śledzić jako sugestywną,
silną, opozycyjną względem mesjanizmu narrację40? Nie tylko wobec mesja-
nizmu zresztą. Ten klarowny, wskazany choćby już przez Andrzeja Walic-
kiego41, znakomicie znany norwidologom i badaczom drugiej połowy XIX w.
punkt odniesienia, otwiera ciąg kolejnych postaw i orientacji, wobec których
trzeba się opowiedzieć. Jak w kontekście takiego rozpoznania, umieszczającego
działalność Brzozowskiego na przecięciu kryzysów jego czasu, czytać spotkanie
z Norwidem?

40 Słowa „narracja” używam w sensie na tyle neutralnym i mało dystynktywnym, że dało-
by się je uzgodnić zarówno z badaniami Stephena Greenblatta, jak i Haydena White’a czy
Charlesa Taylora.

41 Por. A. W a l i c k i. Cyprian Norwid: trzy wątki myśli. W: t e n ż e. Między filozofią,
religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa 1983 s. 195 i n.
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4. NORWID: WEJŚCIE

Jestem z pokolenia najnieszczęśliwszego z wszech-historii
świata, bo otoczonego wzgardą, o którą mniejsza, obojęt-
nością, o którą mniejsza, ale niedołężnością, o którą nie
mniejsza – bo ta demoralizuje radykalnie!

C. N o r w i d. Do Józefa Bohdana Zaleskiego42

4.1. Noc kultury

W 1902 r., na marginesie lektury Stanisława Przybyszewskiego (Dla
szczęścia) notował Brzozowski:

Wszystko stało się grozą, rozpaczą i lękiem – niewysłowionym wrażeniem rozbitków, gdy to,
co uważać przywykli za stały ląd jedynej rzeczywistości, okazuje się wysepką tylko nędzną
i znikomą, wstrząsaną i unoszoną przez jakieś niepojęte, mrokiem władne fale. [...] Świat Pascala,
który stracił wiarę nawet we własne wątpienie i przestał myśl swoją przeciwstawiać miażdżą-
cym bezmiarom powszechnego mroku (podkreśl. moje – E.K.)43.

Andrzej Mencwel rozpoczyna od cytatu z tego wyimka wstępu do Wczesnych
prac krytycznych. Zauważa: „Brzozowski pisał tak, jakby na odwrocie kartki
papieru znajdowała się kosmiczna otchłań, a od sposobu zapełnienia tej kartki
zależało trwanie ziemi w kosmosie, a wraz z nią całego rodzaju ludzkiego”44.
Oczywiście nocna pora rewolucji 1905 r. i kryzys przełomu wieków (a nie na-
leży sprowadzać ich przecież do wspólnego mianownika) są tłem dla sprawo-
zdawanego stanu, niemniej cytat powyższy wolno uznać – i tak też czyta go
Mencwel – za stale obecny w myśli Brzozowskiego wątek, który można by na-
zwać „niegotowością świata”. Niegotowością w paru naraz sensach: od episte-
mologicznego czy nawet ontologicznego rozchwiania po doświadczenie kryzysu
kultury. Owszem, „mrokiem władne fale” są z młodopolskiej rekwizytorni języ-
kowej45, niemniej metafora prowadzi nas tu nie tylko ku konstatacji braku

42 C. N o r w i d. Listy 1 1839-1854. Oprac. J. Rudnicka. DzWsz X, 331.
43 S. B r z o z o w s k i. Wczesne prace krytyczne. Wstępem poprzedził A. Mencwel.

Wybór tekstów i oprac. M. Sroki. Warszawa 1988 s. 536–537.
44 A. M e n c w e l. Między „nową sztuką” a „społecznym ideałem”. Krytyczna młodość

Brzozowskiego. W: B r z o z o w s k i, jw. s. 6.
45 Por. choćby M. S t a l a. Metafora w liryce Młodej Polski s. 252 i n. Stala wskazuje

na ważność metaforyzacji życia w liryce młodopolskiej, niemniej wiele obrazów, na które
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ugruntowania. Albo inaczej: nie tylko o raport kryzysu chodzi. W grudniu
1902 r. – zatem w tym samym miesiącu, w którym wyszła rzecz o Przybyszew-
skim – publikuje Brzozowski artykuł My młodzi. Ten głos, czytany w perspek-
tywie całego jego dorobku, zastanawia dojrzałością i zdolnością antycypowania
ponawianych przez niego pytań i rozpoznań:

Nie jest to żaden manifest ani wyznanie wiary, co dziś piszę. Pisząc, nie czuję poza sobą
żadnego zwartego zastępu, którego myśli i uczuć słowa moje mogłyby być wyrazem. Czuję się sam
– jak każdy chyba piszący po polsku dziś – w tym smutnym okresie naszego duchowego życia,
w którym „pisarze pisują, czytelnicy czytują”, a jedna ta sama i obojętna próżnia wchłania
w siebie powieści Grot-Bęczkowskiej i Stefana Żeromskiego [...]46.

Warto ten fragment skonfrontować z inną, późniejszą deklaracją Brzozow-
skiego:

Pozostałem sam z sobą i musiałem znaleźć coś własnego, na czym można by było stać cho-
ciażby wbrew światu. Wtedy pozostał mi tylko mój własny rozwój myślowy, moja praca nad sobą
i przekonałem się, że jest ona czymś, dla czego mógłbym istotnie żyć chociażby bez niczego poza
nią. Wtedy nabrała ona dla mnie nowego znaczenia: przestała być poszukiwaniem kamienia filozo-
ficznego, lecz sama stała się samoistną rzeczywistością. Zrozumiałem, że zadanie myśliciela polega
nie na poszukiwaniu, w jaki sposób świat go zbawi, lecz na tworzeniu myśli zdolnych żyć według
jego poczucia, zrozumiałem, że myśl moja to jest także narodowa rzeczywistość [...]47.

Tak pisał krytyk w przedmowie do Idei – czyli we wprowadzeniu do książ-
ki, wobec której myśl Norwida odgrywa rolę maieutyczną, ale bywa i cichym
daimonionem refleksji. Innymi słowy: Norwid inspiruje, ale i wspiera myślenie
krytyczne. Brzozowski – autor tekstu My młodzi – to Brzozowski sprzed ujaw-
nionej fascynacji Norwidem, owszem, świadomy jego istnienia (Przesmycki
opublikował już Los geniuszów i pierwsze wyimki ze spuścizny odkrytego
poety), niemniej wolno przyjąć, że to, co pisze, pozostaje niezależne od
refleksji o polskim romantyzmie en masse i pozostaje intencjonalnie zanurzone
w aktualnych rozrachunkach. Zestawiam oba fragmenty, bo między deklaracją
samotności z 1902 r. a deklaracją dążenia ku „samoistnej rzeczywistości”
myślenia i działania z roku 1910 zawiera się nie tylko wielość lektur i prze-
myśleń. Zauważmy, że w pewnym sensie Brzozowski z przełomu wieków jest już
in potentia czytelnikiem podatnym na sugestie Norwida; kimś, kto – nie tylko

wskazuje w swoim wywodzie, pojawia się w tekstach krytycznych i w prozie tego czasu. Jedną
z metafor o dużej frekwencji jest – tak ją nazwijmy – metafora marynistyczna.

46 B r z o z o w s k i. Wczesne prace krytyczne s. 55.
47 T e n ż e. Idee s. 70.
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przez swoją intelektualną samotność, ale i w swoich nastawieniach krytycznych
i w dbałości o jakość życia duchowego – jest w „stanie gotowości” do podjęcia
dialogu z takimi pisarzami jak autor Assunty. Właśnie w 1902 r. pisze:

Wniesiemy jedną rzecz: po pierwsze – niebywałą, niezmierną tęsknotę prawdy. [...] Zbyt zaś wiele
traciliśmy wiar już w naszym krótkim życiu, byśmy łatwi do zaspokojenia być mieli48.

Przejmująca deklaracja „późno urodzonych” – by użyć formuły Przybyszew-
skiego – nie jest w żadnym razie deklaracją nihilistyczną49. Oczywiście,
prawda jako wypadek z dialektyki albo prawda w pozycji beznamiętnego do-
gmatu już nie zadowala, ale nie znaczy to bynajmniej, że imperatyw poszu-
kiwania prawdy ulega unieważnieniu. Przeciwnie, Brzozowski zarysowuje nowy
horyzont doświadczenia, w którym stare sposoby przeżywania muszą zostać
zastąpione nowymi, wytrzymałymi wobec „ogniowej próby” kryzysu przełomu
wieków. Właśnie: czy kryzysu przełomu? Wspomnę, antycypując wprowadzenie
Norwida na scenę rozmowy, że w jego listach z lat 40. i 50. mamy mnóstwo
diagnoz różnie rozumianego i doświadczanego wyobcowania:

Jest to smutnym przymiotem tej Epoki, iż przyśpiesza życie pojedyńcze, ogólnego mało
nastręczając. Nie dziwię się bynajmniej niezrozumianym ludziom dzisiaj, lubo czuję obowiązek
dziwienia się tym, którzy na niezrozumienie utyskują50.

Kryzys kultury i więzi międzyludzkich jest tematem listów nie tylko
Norwida. Im bliżej przełomu wieków, tym większy przybór takich diagnoz.
Można powiedzieć, że – co zresztą mogłoby być kolejnym przyczynkiem do
zestawiania pism autora Quidama z pracami „późnych wnuków” – Norwid ma
już doświadczenie czasu „przyśpieszającego życie” i niwelującego wspólnotę:
doświadczenie, które zaopatruje narracją dającą badaczom asumpt do opisy-
wania jej w kategoriach doświadczenia nowoczesności51. Co innego jednak

48 T e n ż e. Wczesne prace krytyczne, s. 60.
49 Termin „nihilistyczny” nie jest bezpieczny, bo nieco inne sensy zawiera jego wariant

popularny, inne wariant – powiedzmy – akademicki.
50 C. N o r w i d. Do Cezarego Platera. Listy s. 109.
51 Nowoczesność to pojęcie bardzo nieostre. Nie mam też intencji precyzowania go na

użytek tego tekstu. Sformułowania „doświadczenie nowoczesności” – w takim rozumieniu,
jakie byłoby zbieżne z intencją mojej wzmianki – używają autorzy i redaktorzy tomu
Nowoczesność jako doświadczenie. Red. R. Nycz i A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 2008.
Józef Fert w cytowanym artykule odwołuje się do ambiwalencji w traktowaniu przez Norwida
– choćby – cywilizacyjnego przyspieszenia. Por. s. 145 i n.
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mnie interesuje: nie próba typologizacji doświadczenia, ale to, co z częściowo
generacyjnego, a po troszę już powszechnego doświadczenia „rozbitków” (za
Brzozowskim) wynika. Innymi słowy: ciekawi mnie to, na ile Norwidowska
próba połączenia w jedno statusu tułacza, wynikłego z okoliczności histo-
rycznych, z projektowanym statusem pielgrzyma mogła stać się sugestywna
i przekonująca dla autora Idei. Odpowiedź Czarnockiemu na polemikę z arty-
kułem My młodzi tak redaguje Brzozowski:

Prawo stanowienia o samym sobie – rozszerzone na wiarę metafizyczną, moralne wartości i całą
treść duchową i moralną człowieka – jest dostatecznie szerokim, by objąć wszelkie indywidual-
ności, a życie jest dość rozległe, by każdy wyszukał sobie w nim pole do zastosowania swojej
siły52.

Czytelnik nastawiony na wyłowienie z tekstu Brzozowskiego wątków filo-
zofii czynu i wczesnych inspiracji filozofią życia znajdzie w replice
odpowiednią egzemplifikację („pole do zastosowania siły” można czytać
nietzscheańsko). Jeśli jednak „tęsknotę prawdy”, o której traktuje poprzedni
cytat, zestawić z wątkiem prawa53, to uzyskamy nieco inną perspektywę. Prze-
sadą byłoby stwierdzić, że autor Legendy jest już teraz adeptem Norwidow-
skiego universum. Można za to powiedzieć, że myśli o życiu w sposób gotowy
na przyjęcie inspiracji Norwida. „Stanowienie o sobie samym” przypomina
o lekcji Przybyszewskiego54, niemniej Brzozowski stara się otworzyć taki
horyzont, który przyjąłby „całą treść duchową i moralną człowieka”. Jest w tym
tęsknota za wizją całościową, która pogodziłaby różne aspekty bycia i ekspresji
osoby (nieprzypadkowo używam już tutaj personalistycznej formuły, chociaż
wywód Brzozowskiego nie daje się jako taki klasyfikować55). Ważne, że to

52 B r z o z o w s k i, jw. s. 64.
53 Tu można by otworzyć również szeroki kontekst: inspirację myślą Vica u Norwida

i Brzozowskiego. Wątek prawa jest jednym z tych wątków Vikiańskich, który choćby w pis-
mach Brzozowskiego występuje w użyciach spokrewnionych z myślą autora Nauki nowej. Por.
R. S y s k a - L a m p a r s k a. The Criterion of Law: Vico in Brzozowski’s Literary
Criticism. W: t a ż. Stanisław Brzozowski. A Polish Vichian. Pref. by W. Weintraub. Firenze
1987. O paraleli Vico–Norwid pisała Elżbieta Feliksiak. Por. t a ż. Norwid i Vico. W: t a ż.
Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. Lublin 2001. Sam Brzozowski kilkakrotnie zestawiał obu
tych autorów.

54 Por. B r z o z o w s k i. Współczesna powieść i krytyka, s. 62 i n.; t e n ż e.
O Stanisławie Przybyszewskim. Przedr. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2006 nr 3–4 s. 11–61.

55 Na zbieżności z wrażliwością personalistyczną Brzozowskiego wskazuje Andrzej Walic-
ki, aczkolwiek wskazania te dotyczą raczej „dojrzałego” Brzozowskiego. Por. A. W a l i c k i.
Stanisław Brzozowski: drogi myśli. Warszawa 1977. Krzysztof Dybciak również zwraca uwagę
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pogodzenie nie jest ani próbą likwidacji indywidualności, ani próbą zlek-
ceważenia jednostkowej odpowiedzialności. Jest za to próbą nienaiwnego
zadomowienia w świecie, ale zadomowienia na innych warunkach, niż to by
wynikało choćby z Mickiewiczowskich Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego.

4.2. Figura pielgrzyma. Przygotowanie

Tymoteusz Karpowicz w tomie studiów poświęconych Norwidowi ciekawie
konfrontuje jego wizję pielgrzymowania z propozycjami Mickiewicza i Słowac-
kiego. Pisze:

Wydziedziczenie, tak instruktywne dla zrozumienia stanu pielgrzymowania w romantyzmie, nie
istnieje dla Norwida jako takie. Daje swojemu wędrowcowi w posiadanie to, co znajdzie się pod
jego stopami, tymczasową ojczyznę, na którą nie czeka się ani ułamka sekundy56.

Karpowicz odwołuje się do wiersza Pielgrzym57, znanego młodopolskim
czytelnikom Norwida. Podkreśla fenomen, który Brzozowski zauważył w Legen-
dzie, w poświęconych Norwidowi fragmentach – i nie chodzi wcale o samot-
ność jako rys biografii. Chodzi o zdolność do – tak to nazwę – „tworzenia
sobie ojczyzny” w trudnych warunkach historycznych i symbolicznych. Za-
proponowaną tu formułkę trzeba odpowiednio rozumieć: nie chodzi bowiem
o utopię pozahistoryczności.

Norwid szuka rozwiązania, które pozwoliłoby zachować wrażliwość i za-
razem trzeźwość historyczną, a z drugiej strony – jednostkową autonomię.
Lekcja historii, jaką odebrało jego pokolenie, jest lekcją w tym sensie zbieżną
z lekcją odrobioną przez generację Brzozowskiego, że dla obu bardzo istotne
staje się pytanie o to, na ile jesteśmy zdolni do krytycznego oglądu Polaków
opowieści o sobie samych. I czy mamy dostęp do narracji wyzwalających – jed-
nak nie „od”, ale „do” historii rozumianej jako domena życia i twórczości.
Zatem to, co nazywam tu „tworzeniem” i „poszukiwaniem” własnej narracji,

na nastawienie personalistyczne, niemniej jego stanowisko różni się od podejścia Walickiego:
Dybciak porządkuje krytykę z nastawieniem bardziej typologicznym niż filozoficznym. Por.
t e n ż e. Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych. Wrocław
1981 s. 108-110, 129 i n.

56 T. K a r p o w i c z. The pilgrim and his logos. W: Cyprian Norwid. Poet – thinker –
craftsman. A Centennial Conference. Red. B. Mazur, G. Gömöri. London 1988 s. 15 (przekład
mój – E. K.).

57 Por. C. N o r w i d. Wiersze. PWsz II, 28.
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jest w pierwszym planie odsiewaniem utopii i ideologii rozcieśniających nasz
związek z historycznym „tu i teraz”.

Pielgrzym ma tylko kawałek ziemi pod stopami: można jednak ten nikły stan
posiadania czytać nie jako metaforę emigracyjnego losu albo losu, musi przyjąć
ewangeliczny homo viator, ale jako metaforę dziejowej odpowiedzialności,
metaforę pozytywną58. Da się bowiem uznać, że pielgrzym nie jest figurą
sytuacji optymalnej, ale figurą niezbędnego minimum konstruktywności: to, co
może uznać za obszar pracy własnej, nie jest rozległą domeną, ale zapewnia
stałą łączność z rzeczywistością, zatem i z elementarnym faktem naszej
historyczności.

Pielgrzymowaniu w wierszu Norwida towarzyszy znana metafora odwróconej
piramidy. Najbardziej oczywista jej interpretacja ma sens teologiczny, ale nie
ona jest tu dla mnie najważniejsza. Interesujący wydaje się raczej ten potencjał
znaczeń, który prowadzi ku ocenie relacji jednostkowej (opowieści o) historii
i historycznego gruntu. Piramida oglądana w tym kontekście byłaby figurą od-
wrócenia, ilustrującego poniekąd również emigracyjne realia, ale zarazem figurą
łączności, skomunikowania jednostkowego sensu z sensami dostępnymi wspól-
nocie. Oglądany w perspektywie porównawczej gmach mesjanizmu byłby
z pewnością konstrukcją projektowaną na bardziej spektakularną, niemniej – tu
pozwolę sobie użyć sformułowania Brzozowskiego – „unosiłby się w powiet-
rzu”. Przygotowując spotkanie Brzozowskiego z Norwidem, zacytuję fragment
z Legendy Młodej Polski:

Gdy Norwid przezwyciężał swe nieszczęście, nie uznawał on pozahistorycznego stosunku między
myślą osobistą, pojedynczą, a pełnią wieczną – Bogiem. Poznanie, widzenie prawdy nie było dla
niego w momentach najgłębszych procesem indywidualnym, stosunkiem czysto abstrakcyjnym59.

Nie będę w tym miejscu szerzej komentować przytoczonego wyimka: zazna-
czę tylko, że to, co krytyk odnotował w Legendzie, jest dla mnie bardzo
instruktywne. Na pierwszy rzut oka wątek zaprzeczania indywidualności mógłby
się wydać kontrowersyjny, ale tu funkcjonuje jako konieczne dopełnienie –
wcale niekwestionowanego – procesu indywiduacji. Innymi słowy: Norwidowski

58 O figurze piramidy z Pielgrzyma i jej rezonansie w myśleniu Brzozowskiego o Nor-
widzie (w perspektywie poświęconych Norwidowi fragmentów Legendy Młodej Polski) pisałam
w artykule pt. „Ten, co od sumienia historii się oderwał, dziczeje na wyspie oddalonej”.
Dojrzałość dziejowa w myśli Stanisława Brzozowskiego i Cypriana Kamila Norwida. W:
Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska,
P. Rodak. Warszawa 2012 s. 72 i n.

59 B r z o z o w s k i. Legenda Młodej Polski s. 153.
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pogląd na człowieka nie zaniedbuje ani bieguna jednostkowej autonomii
i odrębności, ani bieguna wspólnoty. Co więcej, dojrzała wizja człowieka
zanurzonego w historii nie może kształtować się bez obu biegunów, ale – to
niezbędna uwaga – zarówno zastaną wizję jednostki, jak i wspólnoty, poddaje
Norwid koniecznej, subtelnej rewizji. Jej rezonans zauważymy w tekstach
Brzozowskiego dedykowanych autorowi Promethidiona.

Nie znaczy to, by Brzozowski nie widział konieczności takiej rewizji.
Przeciwnie, jeden z wczesnych jego felietonów wskazuje – jak zresztą wiele
jego tekstów – na wątki, które uruchomi później w rozmowie z Norwidem.
Felieton A tyś się zląkł, syn szlachecki! jest na tyle symptomatyczny, że
przytoczę dwa dłuższe cytaty z tego tekstu. Cytat pierwszy:

Samotność nasza – to my i nasze zadania. Ujrzeliście naokoło siebie próżnię i zapadliście w bierną
rozpacz, że zabrakło wam wyzwalającego od odpowiedzialności przeznaczenia.
[...] Człowiek jeszcze nie był człowiekiem i nie zaczęła się dotąd jego historia (podkreśl. moje
– E.K.)
Dlatego wszystko ma dla nas znaczenie, wszystko jest poważne. [...]
Mistrz Nietzsche, i mistrz Dostojewski, i trzeci rzadko w zestawieniu tym wymieniany, mistrz
Marx, nauczyli nas tej nieufności.
Ludzie mówią o służeniu ideom, ale nie ma nic poza człowiekiem i niepodobna wyjść poza siebie.
Dlatego szukajcie zawsze, czemu służą idee60.

Dlaczego wybieram ten fragment? Otóż nie ze względu na autorską wersję
hermeneutyki podejrzeń, gdzie zamiast Freuda w wielkiej trójce jest Dosto-
jewski61. Interesuje mnie wątek, który – niezależnie od inspiracji
filozoficznych w tle wywodu – wprowadza krytyk. Wątek ten pozwala
przypuszczać, że mógł on pisać swój tekst po zapoznaniu się z Norwidowskim
Stygmatem (tom VIII „Chimery”), gdzie znajdujemy znany aforyzm:

Obecności ledwo dozierałeś się, ale jeszcze nie oglądałeś jej... nie masz więc czego
uciekać!...eheu! – mówił tak Kształt – widziałeś zapewne wielość dzieci uganiających za czymś
lub grających we wolanta odbijanego sobie wzajem... ale ten przelatujący, ale ten tam i sam
odbijany... to stygmat przeszłości – to nie teraz... Ludy, pokolenia, ludzie tak żyją, gdy Dziś, teraz
są jeszcze dla nich upragnieniem62.

60 T e n ż e. Wczesne prace krytyczne s. 452.
61 Można by na poły humorystycznie przyjąć, że tu Brzozowski antycypuje koncepcje

Paula Ricoeura. Por. t e n ż e. Freud and Philosophy. An Essay on Interpretation. New Haven
and London 1970 s. 33.

62 PWsz VI, 124.
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Norwid zapisuje w Stygmacie taką diagnozę braku, która dotyka kilku bardzo
podstawowych wymiarów bycia: od jednostkowego (istnienie historycznie kale-
kie, niedopełnione) po wspólnotowy; więcej: narodowy. W Legendzie Brzozow-
ski tak komentuje wywód Norwida w (zgodnie z sugestią genologiczną autora)
noweli, który to wywód wolno czytać jak mały traktat o różnych rodzajach
nieobecności:

Tyle łez i krwi wylano – mówi Norwid – a nie było jeszcze właściwych narodów; właściwego
człowieka; w innym miejscu zwraca się ku „społeczności chrześcijańskiej” i wyrzuca jej, że żyje
właściwie na gruzach starożytnego świata, że nie stworzyła dotąd swego własnego gmachu –
nowoczesnej, na idei „odkupionego”, swobodnego człowieka opartej kultury, która byłaby istotnie
dziełem człowieka, budową przez niego wzniesiona, nie zaś stygmatem, wyciśniętym na jego życiu
przez zewnętrzne konieczności przyrody63.

Właśnie: Brzozowski znakomicie rozpoznaje napięcie, które Norwid nazwał-
by pewnie różnicą między narodem a plemieniem. W najbardziej bodaj znanej
z krytycznych wypowiedzi Norwida o towianizmie czytamy:

Moralność w towiańszczyźnie jest okropnie pojęta. Pryncypium władzy w Chrześcijaństwie, przez
Chrystusa Pana otrzymane i wykazane najwyraźniej – chcą niejako raz jeszcze, ale nie cierpli-
wością, nie ofiarą, nie wreszcie miłością dobyć – lecz zagładą wszelkich uczuć ludzkości.
Podobnież w pojęciu własności są na pochyłości komunizmu, a w pojęciu narodu na drodze do
komunizmu politycznego, czyli do panslawizmu. Dla nich jakby nie było jeszcze ojczyzn. Naród
biorą za plemię. Z tego pojęcia można wrócić do hord barbarzyńskich, ale nie do narodowości
chrześcijańskich, tych to różnobarwnych tęcz na globie, pędzlem Opatrzności nakreślonych.

Bo od narodu do plemienia
jest jak
Od kwiatu do korzenia!64

Zauważmy, że silne słowa Brzozowskiego o braku człowieka i braku historii
korespondują w tonie z diagnozą z listu Norwida. Najogólniej można by rzec,
że brak oznacza tu odmowę/nieumiejętność partycypowania w tworzeniu
historii. „Nie było” to, rzecz jasna, nie tyle skreślenie zastanych propozycji czy
narracji, ile silny sygnał ich ułomności. Symptomatyczne, że w zasadzie dopiero
z Norwidem w Legendzie pojawia się informacja o wybitnym „zmyśle
dziejowości”, czyli o takim zrozumieniu naszej historyczności, które zapowiada
wyjście z poznawczo-etycznego impasu.

Dopowiedzmy jednak, co to za impas, a ściślej: jakie składniki sytuacji
literacko-symbolicznej i społecznej generują problem z optymalną wizją nie

63 B r z o z o w s k i. Legenda Młodej Polski s. 153-154.
64 DzWsz X, 140-141.
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tylko Polaka, ale – szerzej – człowieka? Kryzys, jaki opisuje Brzozowski, nie
jest przecież wyłącznie modernistycznym kryzysem podmiotowości ani
kryzysem własnej formacji literackiej. Pęknięcie, dla którego opisania sam
będzie szukał wielokrotnie optymalnej narracji, sięga przecież czasu po 1831 r.:
zmaganie Brzozowskiego z polskim dworkiem szlacheckim i całym
dziedzictwem „szlachecko-romantycznej psychiki” nie da się pominąć w próbie
odpowiedzi na pytanie o ważność Norwida.

W felietonie A tyś się zląkł, szlachecki syn! znajduję kolejny bardzo ważny
fragment:

Szlacheccy synowie zlękli się historii.
Tak nazywa się jeden z rozdziałów w dziejach naszego powszechnego życia.
Rozdział już ukończony.
Szlachecki syn to zawsze wywłaszczony dziedzic.
Swobodę swą pojmuje on jako brak. [...] nikt nie pracuje za mnie.
Nikt, a więc ani ziemia, ani duch narodu, ani przeznaczenie.
Utraciłem wszystkie te dobra. A więc: nie ma nic. Życie jest snem. Sen jest

życiem. ...Odjazd w marzenie65.

Fragment ten zestawić z wybranymi epizodami Samego wśród ludzi, ale tego
tu nie przeprowadzę. Sam ten fragment, wzięty autonomicznie, ilustruje stan
świadomości domagający się lekcji myślenia historycznego, a znaczy to również
przywrócenia zmysłu rzeczywistości. Calderonowska metafora snu zapisana
w felietonie, znakomicie zresztą wspierająca krytyczną lekturę romantyzmu,
może być interpretowana jako dyskursywna krewna metafory snu z Norwidow-
skiego Stygmatu. Wytycza ona jeszcze jedną ścieżkę interpretacji: skojarzenie
snu z niedojrzałością czy/i stanem bierności. Obie „kampanie” (czy raczej:
polemiki) Brzozowskiego – przeciw Sienkiewiczowi i Miriamowi – były rów-
nież autorskimi sprawozdaniami z dwóch zbiorowych snów w kulturze polskiej
przełomu wieków.

65 B r z o z o w s k i. Wczesne prace krytyczne s. 453.
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4.3. Casus: Miriam. Dekoratorzy niemocy

Absolut als Sprechvogel: oto cały sekret polskiej
literackiej metafizyki.

S. Brzozowski, Au petit bonheur de la fatalité66

Formuła użyta w tytule tego wyimka rozważań jest niemal kalką z tytułu
ostatniego fragmentu dialogu Miriam, opublikowanego w „Głosie” w 1904 roku
przez dwudziestosześcioletniego wówczas autora. Fall: Miriam – taki śródtytuł,
podsuwający skojarzenie ze studium Nietzschego Przypadek Wagnera, zapropo-
nował Brzozowski. Oczywiście, łatwo dostrzec zbieżności w diagnozie stanu
kultury, dekadentyzmu: na tym poziomie ogólności zestawienie z Der Fall
Wagner da się łatwo obronić, ale bez większych pożytków poznawczych. Cie-
kawsza jest operacja krytyczna, jakiej Brzozowski podejmuje się niejako za
Nietzschem, aczkolwiek szybko ją autonomizuje: chodzi o demaskowanie złu-
dzeń kulturalnych albo – żeby to sparafrazować w innym języku – o wskazanie
na mechanizm zbiorowego złudzenia. Jaką jednak pozytywną wiedzę o Brzo-
zowskim buduje fakt, że architektoniką jego sporu z Miriamem zawiaduje
intencja rewidowania naszych złudzeń? Czy tekst autora Współczesnej powieści
da się czytać jako wieloaspektową mapę takiego braku, który inna, pozytywna
propozycja, mogłaby wypełnić? Czytamy:

Są naiwni – a w danym wypadku do tych naiwnych [...] należą nawet najprzenikliwsi, którzy
w Miriamie widzą pewnego rodzaju meteoryt, od świata wielkiej kultury, sztuki i filozofii
oderwany, w nasz partykularz ciśnięty.
[...] Całe nieszczęście i przeznaczenie Miriama, jedyne może przeznaczenie w tym tak niebogatym
w swobodę i jej współodpowiednik – fatalność – życiu, było to, że polska rzeczywistość stała się
dla niego od razu partykularzem67.

Brzozowski wywołuje tu wątek, którego nie mógł we własnym czytaniu
Norwida przeoczyć: kiedy rzeczywistość narodowa staje się partykularzem,
wówczas trudno o integrowanie różnych sfer (nie tylko narodowej) rzeczy-
wistości. To, zdaje się, jeden z kluczowych zarzutów w polemice z redaktorem
„Chimery”; zarzut, który antycypuje pozytywny punkt odniesienia w Norwidow-
skim zapatrywaniu na relację polskości i europejskości czy – światowości.

66 T e n ż e. Au petit bonheur de la fatalité, (Nie publikowany rozdział „Legendy Młodej
Polski”). Podał do druku M. Sroka. „Twórczość” 1966 nr 6 s. 34.

67 T e n ż e. Kultura i życie s. 100-–101.
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Zresztą rola „prezesa prokuratorii w państwie miriamologii”, żeby spara-
frazować tytuł artykułu o Wacławie Borowym68, jest w stosunku do roli
eksploratora nowych, pozytywnych propozycji rolą służebną.

Jaka jest jednak różnica między Miriamowym zamieszkiwaniem literatury
a intelektualną praktyką Brzozowskiego? I czy coś z tej różnicy dla inter-
pretowania Norwida wynika? Nie jest tak, iżby Miriam nie był krytycznym
diagnostą swojej współczesności, czujnym obserwatorem. Przeciwnie. Co
więcej: znamy i takie diagnozy redaktora „Chimery”, które moglibyśmy uznać
za bardziej trzeźwe, powiedzmy, socjologicznie od niektórych spostrzeżeń
Brzozowskiego, narracyjnie bliższych momentami podniosłej dykcji szlachet-
nego utopisty. Różnica nie zasadza się na odmowie partycypacji w szeroko
pojętym świecie kultury (Miriam) i na próbie jego aktywnej przebudowy
(Brzozowski). Owszem, Przesmycki nie umocowałby (wzorem Brzozowskiego)
wolnego robotnika w swoim horyzoncie odniesień, ale ta akurat różnica nie
musi wcale przesądzać o radykalnie odmiennym stosunku do medium literatury.
Przeciwnie, różnicy szukałabym raczej nie w tym, że Brzozowski stara się
literaturze narzucić pozaliterackie kryteria, na co Miriam, obrońca autonomii,
nie chciałby się zgodzić. Brzozowski literatury nie upodrzędnia. Przeciwnie,
w gruncie rzeczy dokonuje swositego upodmiotowienia literatury, włączając ją
w żywy obieg myśli i wypowiadając się ze środka projektu egzystencjalnego
– bardzo serio traktowanej narracji, w której nie ma elementów nieważkich.
Zatem – jeśli widziałabym różnicę między nim a Przesmyckim – to właśnie
w swoistej ścieżce integracji literatury z życiem. To po pierwsze. Po drugie:
w odczuwanej przezeń potrzebie udowodnienia, iż nie tylko życie w relacji do
literatury, ale i samą literaturę bierze Przesmycki (traktowany tu również jako
hipostaza pewnej postawy czytelniczo-myślicielskiej) zbyt nieważko. Nieważ-
kość nie odnosi się do wartości estetycznych. We Współczesnej powieści czy-
tamy:

O cóż bowiem idzie w dziele sztuki? O wyrażenie stanu dusz, o uprzystępnienie go, ujawnienie
go innym69.

Niezależnie od tego, jakie zaplecze teoretyczno-filozoficzne zechcielibyśmy
za tym cytatem widzieć, to sformułowanie o „stanie dusz” jest symptomatyczne.

68 Por. M. B u ś. Prezes Prokuratorii w „państwie norwidologii” (O Wacławie Borowym).
W: Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950. Wybór szkiców i wspomnień A. Bier-
nacki. Lublin 2005.

69 B r z o z o w s k i. Współczesna powieść i krytyka s. 50.
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Symptomatyczne nie tylko dla modelu krytyki, ale przede wszystkim dla mo-
delu myślenia o relacji z drugim (świadomie rezygnuję ze słowa „odbiorca”)
i z „dziełem”, które przekracza granice „dzieła”, ale nie ku publicystyce, ale
ku dialogowi myśli. W gruncie rzeczy chodzi o stworzenie innej, bardziej
zadowalającej intersubiektywności, na którą pracowałyby i literatura, i nasze
doświadczenie, przy czym żadnego z nich nie dałoby się traktować przedmio-
towo czy redukcjonistycznie. Innymi słowy chodzi o to, żeby znikły linie
demarkacyjne między doświadczeniem życia a literaturą, co wcale nie oznacza-
łoby kapitulacji estetycznej lub etycznej; nie prowadziłoby ani ku upoli-
tycznieniu literatury, ani ku fikcjonalizacji życia. Przeciwnie: na pewnym
poziomie oznaczałoby bardzo wymagający projekt „życiopisania”, czynnego
zamieszkiwania literatury w imię rzeczywistości. Maksymalistyczny gest po-
tępienia różnych form separacji literatury i życia owocował czasem w pole-
mikach prowadzonych przez Brzozowskiego pozornie sprzecznymi sądami, ale
– jak zauważa Andrzej Walicki:

Główną sprawą, która interesowała Brzozowskiego w każdej filozofii, było ustalenie, jaka jest
wyrażana w niej i implikowana przez nią postawa wobec życia. Ten punkt widzenia umożliwiał
mu nazbyt zapewne łatwe przechodzenie do porządku dziennego nad różnicami o charakterze
teoretycznym70.

Odpowiedź Brzozowskiego na Przesmyckiego wydaje mi się symptomatyczna
w kontekście reakcji autora Legendy Młodej Polski na pisanie Norwida. Innymi
słowy da się rekonstruować poziom, na którym dziwna, pisana w tonie wyznaw-
czym historiozofia Filozofii romantyzmu polskiego, artykuły polemiczne wobec
Sienkiewicza i Miriama oraz intuicje Brzozowskiego w późniejszych wypowie-
dziach z Idei i Legendy układają się w pewien ciąg. Albo inaczej: jest
w myśleniu Brzozowskiego taki poziom poszukiwań, który zapewnia ciągłość
wątków – a wiele z nich dyskutuje on z Norwidem (lub można je z czytanym
przezeń Norwidem dyskutować).

5. REWIDOWANIE REWIZJI

Problem rewidowania romantyzmu jest w przypadku Brzozowskiego spotka-
nia z Norwidem problemem o tyle złożonym, że mamy tu do czynienia z sy-
tuacją poniekąd „piętrową”: z rewidowaniem rewizji. Czytelnicy Norwida

70 W a l i c k i. Między filozofią, religią i polityką s. 258.
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musieli, z jednej strony, przynajmniej intuicyjnie odróżniać jego propozycję od
mesjanizmu Mickiewicza, z drugiej: nie mogli nie przeczuwać, że zależało mu
na zbudowaniu autonomicznej interpretacji usytuowania jednostki wobec his-
torii, zatem i autonomicznej narracji o polskości. Oczywiście, to wszystko,
o czym tu piszę, mogło być obecne w świadomości czytelniczej ledwie w za-
wiązku, bo młodopolska recepcja Norwida to w gruncie rzeczy skromny zespół
źródeł i wstępne rozpoznania, niewolne – co oczywiste – od klisz językowych
i poznawczych początku XX wieku71. Zanim jednak zapytam o miejsce Filo-
zofii romantyzmu polskiego i innych wypowiedzi Brzozowskiego w „piętrowej”
lekturze romantyzmu, zapytam o to, jak rozumieć samo pojęcie rewizji.
Rewidowanie nie oznacza prostego gestu zerwania lub kwestionowania: nic
bardziej mylnego. Czasownik reviso w Małym słowniku łacińskim ma trzy
znaczenia: „odwiedzić, zobaczyć ponownie, patrzyć za kimś”72. Rewizja
w znaczeniu etymologicznym byłaby zatem powtórnym spojrzeniem na dostępny
nam kompleks znaczeń i, być może, zwróceniem uwagi na te jego aspekty,
które zostały we wcześniejszych lekturach pominięte. Potrzebne jest tu jednak
istotne dopełnienie. Otóż nie mniej ważna niż próba „ponownego zobaczenia”
staje się tu próba patrzenia „za”, czyli spoglądania w tym samym kierunku co
poprzednik73. Ta podwójność szczególnie mnie tu interesuje, bo swoistość
ustosunkowania się do romantyzmu polskiego (i romantyzmu w ogóle) przez
pisarzy, którym poświęcam ten wywód, przyciąga obie wykładnie rewizji.
Zapoznanie tego jej komponentu, którym byłoby spojrzenie celujące ponownie
w ten sam punkt bądź – co nie mniej instruktywne – gest podążania wzrokiem
za tymi, którzy patrzyli przed nami – swoisty pakt spojrzenia w tradycję – nie

71 Por. choćby M. B u ś. Młodopolski Norwid – „legenda” czy „zagadnienie kultury”? W:
Stulecie Młodej Polski. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1995 s. 409 i n. Także: A.Z.
M a k o w i e c k i. Wobec modernizmu. Warszawa 1985 s. 114 i n.

72 Słownik łacińsko-polski, według słownika Marka Hempego i Henryka Kopii oprac.
K. Kumaniecki. Warszawa 1984 s. 437.

73 Oczywiście, badacze rewizji anglosaskiej użyliby tu Bloomowskiego określenia
„prekursor”, niemniej świadomie go nie używam, a to z tego samego powodu, dla którego we
wstępie do rozdziału odżegnywałam się od opisywania lektury Brzozowskiego kategoriami
agonu w rozumieniu krytyka. Por. choćby H. B l o o m. Lęk przed wpływem. Teoria poezji.
Przeł. A. Bielik-Robson i M. Szuster. Kraków 2002. Wielokrotnie do teorii lęku przed
wpływem i do związanych z nią sześciu zabiegów rewizyjnych (Clinamen, Tessera, Kenosis,
Demonizacja, Askesis, Apophrades) nawiąże tłumaczka powyższej książki we własnej pracy
poświęconej relacji między rewizją romantyczną a filozofią europejską. Por. A. B i e l i k -
R o b s o n. Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004 (por.

szczególnie s. 107 i n.).
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pozwala nie tylko na zrozumienie Brzozowskiego procedur czytelniczo-rewi-
zyjnych, ale znacznie szerzej: na rozpoznanie specyfiki rewizji romantycznej na
polskim gruncie. Tu odniosę się jedynie krótko do wykładów Brzozowskiego
z 1905 r.

5.1. Słowo i światło

Andrzej Walicki rehabilitował – co odnotował m.in. Tomasz Burek74 – Fi-
lozofię romantyzmu polskiego: pracę wzbudzającą „uczucie zakłopotania”75

wśród badaczy Brzozowskiego na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych (sytuacja zresztą do dziś zasadniczo się nie zmieniła). Walicki pisał:

[...] najpotężniejsze wrażenie wywarł na krytyku Kurs literatur Mickiewicza, tj. Mickiewiczowskie
Prelekcje paryskie. Tekst Filozofii romantyzmu polskiego napisany został pod świeżym wrażeniem
przeżytych wówczas uniesień. Ale nie znaczy to, że jest on jedynie wyrazem pewnego przejścio-
wego stanu emocjonalnego. Brzozowski pisze wyraźnie, że jego marksizm musiał odtąd czynić
zadość <uczuciowym postulatom>, które rozbudziła w nim filozofia polskiego romantyzmu76.

Walicki inaczej akcentuje rolę Norwida w architektonice Filozofii roman-
tyzmu polskiego niż wynikałoby to z ustaleń Andrzeja Mencwela, konstatują-
cego, że w konstruowanej przez Brzozowskiego mapie romantyzmu „Krasiński,
Cieszkowski, Norwid spełniają role ważne, ale pomocnicze”77. Ważność Nor-
wida w tym tekście szacować można różnie, zależnie od interpretacji samego
wątku Słowa. Owszem, lektura Norwida nie dociera tu jeszcze do najważniej-
szych – z perspektywy lat późniejszych – wątków, sprawozdaje raczej wrażenie
spokoju i jasności: niemniej właśnie to wrażenie nie jest bez znaczenia.
Czytelnicy wykładów wiedzą, że Kurs literatur wywarł na tyle silne wrażenie
na Brzozowskim i zmobilizował go do wejścia w inną sytuację komunikacyjną:
w sytuację wykładowcy. Prelekcje Brzozowskiego zasługują jednak na zesta-
wienie z zupełnie innymi wykładami niż wykłady Mickiewicza. Idzie mi o wy-
kłady Norwida o Słowackim. Ważnym zadaniem, w moim pojęciu, byłoby pie-

74 Por. T. B u r e k. Miejsce Brzozowskiego w dwudziestowiecznym sporze o romantyzm.
W: Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Red. A. Walicki i R. Zimand. Kraków 1974 s. 9.

75 A. W a l i c k i. Stanisław Brzozowski i filozofia polskiego romantyzmu. W: t e n ż e.
Między filozofią, religią i polityką s. 239.

76 Tamże s. 241.
77 A. M e n c w e l. „No! Io non sono morto...” Jak czytać „Legendę Młodej Polski”.

Kraków 2001 s. 46.
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czołowite opisanie wątku Słowa w wykładach Mickiewicza, Norwida, Brzozow-
skiego; można by uzupełnić ten ciąg jeszcze o tekst Do Emigracji o potrzebie
idei Słowackiego. Wątek ten doprowadziłby nas nie tylko do kluczowych kwe-
stii polemiki z mesjanizmem, ale też do rekapitulacji różnic i podobieństw
w postrzeganiu związków między literaturą a, mówiąc po vikiańsku, światem
społecznym. Mam wynikłe z lektury przeświadczenie (domagające się autono-
micznego wywodu, którego tu nie zamieszczę), że Brzozowski zafascynował się
siłą retoryczną (i historyczno-sytuacyjną) prelekcji Mickiewicza, ale wszedł
w aktywny i aprobatywny dialog z przesłankami innych prelekcji, bardziej
umiarkowanych w tonie: prelekcji Norwida właśnie. Wiemy, że lekcje o Sło-
wackim znał, przynajmniej pobieżnie: owszem, tekstowe świadectwo tej lektury
zamieścił na kartach Pamiętnika78, zatem w zapiskach późniejszych od lwow-
skich wykładów, niemniej znajomość Norwidowskich lekcji nie jest dla moich
wywodów hipotezą konieczną. Pragnę podkreślić coś, co pozostać może w za-
kresie szerszej rozumianej wspólnoty intuicji: otóż status Słowa w lekcjach
Norwida bliższy jest Słowu z Filozofii romantyzmu polskiego niż z prelekcji
Mickiewiczowskich. Potrzeba konstruowania propozycji historiozoficznych jest
akurat wspólna nie tyle tekstom Mickiewicza i Norwida, zatem trudno mówić
tu o niej jako o wyróżniku. Niemniej gdy w lekcjach o Słowackim czytamy:
„poza słowami naszymi jest jeszcze żywot Słowa! Prawda najpoważniejsza,
a której w żadnym literatury kursie nikt nie uczy!...”79, to jesteśmy bliżej
wykładu Brzozowskiego o żywocie Słowa niż moglibyśmy się do nich zbliżyć,
interpretując Mickiewicza.

Oczywiście, kolejnym manewrem interpretacyjnym powinno być skonfronto-
wanie Filozofii romantyzmu polskiego (i miejsca Norwida w tej książce)
z projektem Głosów wśród nocy i z obecnością autora Quidama w późnej ko-
respondencji Brzozowskiego, gdzie obecność ta przecina się wielokrotnie
z obecnością dwóch innych ważnych autorów: Vica i Newmana. Tu sygnalizuję
ledwie możliwe ścieżki lektury.

78 Chodzi o wzmiankę o Byronie. Por. B r z o z o w s k i. Pamiętnik s. 70.
79 C. N o r w i d. O Juliuszu Słowackim. PWsz VI, 428.
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6. PROLEGOMENA DO DALSZEJ LEKTURY

Wacław Borowy notował:

[...] pomiędzy wiecznie żywą historią a dławiącą „bezdziejowością”, pomiędzy optymizmem
a pesymizmem, pomiędzy narodem a ideałami wszechludzkimi, pomiędzy świętymi prawami jed-
nostki a obowiązkiem społecznym, pomiędzy tradycją a postępem [...]. W tych antynomiach,
zewnętrznie uderzających, w istocie się rozwiązujących, zamyka się prawda poetyckiego świata
Norwida80.

Brzozowski był wierny wiedzy o „tych antynomiach”, czujnie upominający
siebie samego na kartach Pamiętnika, by Norwid nie stał się w jego lekturze
„frazeologiczną fikcją”81. Nie tylko jednak o Norwidzie pisał jako o pisarzu
dojrzałym. W artykule o autorze Lalki znajdziemy słowa: „jest [Prus – E.K.]
naszym najbardziej europejskim pisarzem tej generacji. Posiada on dojrzałość
umysłową człowieka nowoczesnej kultury i kulturę tę zna i odczuwa”82.
Czemu zatem Prus nie stał się sprzymierzeńcem w projekcie modernizowania
kultury w takiej skali, w jakiej stał się nim Norwid? Brzozowski pisze
o autorze Placówki jako o najbardziej europejskim: jasny i dodatni sygnał nie
jest jednak komplementem, z którym mógłby zbliżyć się do Norwida, a to z tej
racji, że autor Promethidiona czytany jest przez niego inaczej. Europejskość
domaga się konfrontacji z polskością, a Norwid zdaje się funkcjonować poza
wskazaną opozycją albo raczej: tę opozycję przekraczać. Nie znaczy to, by nie
czuł się związany z dziedzictwem europejskim ani by nie przeżywał głębokiej
identyfikacji z tym, co polskie. Rzecz w tym, że mamy w wypadku Norwida
do czynienia z takim ujmowaniem własnej kondycji, które przesuwa problem
poza opozycję europejskość – polskość, w jakimś sensie ją unieważniając. Nie
znajdziemy u niego przeciwstawienia kultura nowoczesna – partykularz, którym
posłużył się Brzozowski dla zilustrowania krytyki polskości zrośniętej z kom-
pleksem niższości wobec Europy. Nie znajdziemy, bo autor Assunty swoje
bycie-w-świecie definiował przede wszystkim w perspektywie kondycji ludzkiej
(co wiąże się, oczywiście, z chrześcijańską wizją świata, niemniej Norwid
proponuje takie spojrzenie na człowieka, które – nie tylko w explicite
wyprowadzonej perspektywie ewangelicznej – czyni zeń przede wszystkim
członka wspólnoty ludzkiej). I taki sposób definiowania kondycji ludzkiej

80 W. B o r o w y. O Norwidzie. Rozprawy i notatki. Warszawa 1960 s. 16-17.
81 Por. przypis 3.
82 B r z o z o w s k i. Współczesna powieść i krytyka s. 101.
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w splocie z polskością był dla Brzozowskiego ważną, a zarazem unikatową
propozycją.

BETWEEN MATURITY AND REVISION
FROM BRZOZOWSKI’S FOOTNOTES TO HIS ENCOUNTER WITH NORWID

S u m m a r y

The article is focused on the relation between Stanisław Brzozowski and Cyprian Norwid,
one that is important for comprehending Polish culture and literature. Brzozowski could not
meet Norwid in person, and his fascination was exclusively the fascination of a reader, but the
deliberations presented here are not limited to the perspective of reception or to research on
the influence. I am trying to describe the connection between the two authors as an encounter,
because many of their intuitions – concerning the social world, the role of an individual in
history, the coexistence of life and literature – coincided. A dynamic model of encounter
allows pointing to the personalistic-dialogical way Brzozowski treated Norwid’s work. I have
decided to make “maturity” the key word of this article, and this is for two reasons. Firstly,
Brzozowski provided one of his most significant books, Idee (Ideas), designed to be an
introduction to “philosophy of historical maturity”, with an epigraph taken from Norwid’s
Garstka piasku (A Handful of Sand). The epigraph does not have a decorative function, but
it foretells and programs reflection. Secondly, both the authors ponder over what maturity
should be in the historical, anthropological and philosophical planes. In the light of the issue
of maturity the community of thought between Norwid and Brzozowski appears not only as
a community of common answers, but – first of all – as a community of basic and
fundamental questions.

Transl. Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: Stanisław Brzozowski, Norwid, dojrzałość, rewizja.
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książkę pt. Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida.

Adres: eliza.kacka@gmail.com

105





STUDIA NORWIDIANA
30:2012

EWANGELINA SKALIŃSKA

PORÓWNANIE WYBRANYCH ASPEKTÓW HISTORIOZOFII
NORWIDA I DOSTOJEWSKIEGO

Podejmując próbę porównania koncepcji historiozoficznych Norwida i Dosto-
jewskiego, bardzo łatwo wpaść w pułapkę. Sądzi się powszechnie, że głównym
zrębem Dostojewskiego myślenia o historii był specyficznie rozumiany rosyjski
mesjanizm. Światopogląd ten został przez pisarza zarysowany w tym samym
stopniu jasno, co ogólnikowo.

Z kolei przyglądając się historiozofii Norwida, nie sposób odnaleźć w niej
wątków mesjanistycznych inaczej niż na zasadzie zaprzeczania im, przeciw-
stawiania się. Myślenie o historii, wpisane w twórczość polskiego poety
i eksplikowane sporadycznie w jego tekstach paraliterackich oraz filozoficznych,
mieści się raczej w obrębie rdzennej, pierwotnej wrażliwości katolickiej. Z wy-
mienionych względów konstruktywne, pozostające w zasięgu klasycznej kompa-
ratystyki porównanie myślenia tych twórców o historii staje pod znakiem zapy-
tania. Czy można zatem porównywać postawy tak skrajnie odmienne? Załóżmy,
że tak.

*

Pozorna dyskusja o tym, kto jest nowym Mesjaszem

W polskiej tradycji krytyczno-badawczej łączenie poglądów wyznawanych
przez Dostojewskiego z pojęciem mesjanizmu zaczęło się jeszcze w XIX w. Ze
znakomitego opracowania Marka Wedemanna, poświęconego recepcji pism Do-
stojewskiego w polskim piśmiennictwie krajowym drugiej połowy XIX w.,
możemy się dowiedzieć, że przez wielu krytyków rozmaite poglądy pisarza
rosyjskiego były asymilowane na gruncie polskim pod ogólnym hasłem „mesja-
nizmu”. Hasło to – może nieco paradoksalnie – miało prowadzić do emocjonal-
nego zbliżenia pozostających pod zaborami czytelników polskich z „arcy-
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Rosjaninem” – Dostojewskim. Jedną z tak sformułowanych opinii możemy
znaleźć w polskim nekrologu autora Braci Karamazow pióra Adama Pługa:

Co do nas dalecyśmy od tego, abyśmy mieli z niego [z Dostojewskiego – E.S.] szydzić, lub
brać mu za złe tę jego wiarę w mesjanizm swego narodu i tę miłość gorącą ludu; nie mamy
bowiem prawa potępiać tego w drugich, co w nas samych dobrym nam się wydaje […]. Nie oskar-
żamy go także o mistycyzm, ani też o wstecznictwo, bo szczerość uczuć religijnych nawykliśmy
w każdym szanować, a walki przeciw takim ideom, przeciw jakim on walczył, nie nazwiemy pory-
waniem się przeciwko postępowi. Nie mamy też mu za złe jego słowianofilstwa, pomnąc, że mimo
to autor Notatek z domu umarłych, Biednych ludzi, Poniżonych i znieważonych nie łączył nas ze
zgniłym (według jego zdania) Zachodem, nie poniewierał też przy pierwszej lepszej sposobności,
jak to czynić zwykli inni słowianofile, ale umiał być sprawiedliwym i sympatycznie niekiedy się
o nas odezwać. Toteż pragniemy, aby we wspomnieniu niniejszym pozostał ślad wzajemnej naszej
sympatii dla znakomitego pisarza i zacnego człowieka1.

Nie brakowało również w pojednawczo nastawionym wobec Cesarstwa Ro-
syjskiego piśmiennictwie krajowym wątków, które łączyłyby domniemany
mesjanizm Dostojewskiego z poglądami Mickiewicza2.

Uderzające, że poglądy historiozoficzne pisarza rosyjskiego, które mogłyby
stanąć murem między jego wysoko cenioną twórczością literacką a polskimi
czytelnikami, zostały przez część krajowych publicystów końca XIX w. wyko-
rzystane, właściwie, instrumentalnie i znacząco przewartościowane. Zabieg,
który chyba pierwotnie miał oddziałać doraźnie, wpisał się jednak trwale
w polskie myślenie o wyznawanej przez Dostojewskiego wizji rozwoju dziejów.

Współcześnie szereg wypowiedzi badawczych kontynuuje wcześniejszy spo-
sób myślenia o historiozofii pisarza rosyjskiego. Anna Kościołek, jedyna jak
dotąd monografistka Dziennika pisarza, poświęciła nawet osobny rozdział
swojej książki problemowi tzw. „mesjanizmu Dostojewskiego”. Warto przyto-
czyć tu nieco większy fragment jej rozprawy:

Nowy wyraz teoria Moskwy – Trzeciego Rzymu znajduje w dziewiętnastowiecznych koncep-
cjach mesjanistycznych. Szczególnego znaczenia nabiera u Dostojewskiego. W Dzienniku pisze on:
„…Moskwa nie była jeszcze trzecim Rzymem, a przecież musi się spełnić proroctwo, ponieważ
»czwartego Rzymu nie będzie«, a bez Rzymu świat się nie obejdzie” (PWsz II, 143). Moskwa –
to Rosja mająca do spełnienia misję zjednoczenia ludzi3.

1 A. P ł u g [A. P i e t r k i e w i c z]. Teodor Dostojewski. „Kłosy” 1881 nr 843 (13/25
VIII) s. 122. Cyt. za: M. W e d e m a n n. Polonofil czy polakożerca? Fiodor Dostojewski
w piśmiennictwie polskim lat 1847-1897. Poznań 2010 s. 108-109.

2 Por. np. wypowiedzi Józefa Chociszewskiego, umieszczone w „Przeglądzie Sło-
wiańskim”. Omówienie tej kwestii: W e d e m a n n, jw. s. 93-110.

3 A. K o ś c i o ł e k. „Dziennik pisarza” Fiodora Dostojewskiego. Próba monografii.
Toruń 2000 s. 148.
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Analiza powyższego cytatu może okazać się przydatna w próbie zrozumienia
pewnego zamętu pojęciowego, jaki wkradł się do polskiego sposobu myślenia
o historiozofii Dostojewskiego, mylnie utożsamiającego ją ze zjawiskiem, które
na gruncie polskim nosi nazwę mesjanizmu.

Na początek należy zauważyć, że autorka monografii odwołuje się do XVI-
wiecznej koncepcji „Moskwy – Trzeciego Rzymu”, ciążącej na historiozofii
rosyjskiej aż do początku XX-wiecznych wydarzeń rewolucyjnych. Jednak uza-
sadnione – z punktu widzenia historyka kultury – wątpliwości może budzić
nieco mechaniczne łączenie tej koncepcji eschatologicznej z „metafizującym”
nurtem religijno-kulturowym, jakim w istocie był mesjanizm (a przynajmniej
mesjanizm w jego polskiego odmianie).

Koncepcja „Moskwy – Trzeciego Rzymu” jest bezpośrednim wynikiem wiary
w ortodoksję, w prawdę Cerkwi prawosławnej. (Prawosławnej, czyli „sławiącej
Boga w sposób prawy” – odpowiedni, prawdziwy, niezmącony, etc., etc. …).
Najwyższej uwagi wart też jest fakt, że ten rodzaj spojrzenia historiozoficznego
zrodził się w samym centrum prawosławnej duchowości – jej autorem (zgodnie
z ogólnie przyjętym twierdzeniem) jest żyjący w XVI w. mnich Filoteusz,
związany z klasztorem św. Eleazara w Pskowie.

Interesująca mnie w tym momencie rosyjska koncepcja historiozoficzno-
eschatologiczna nabrała znaczenia absolutnie podstawowego w trakcie reform
Piotra I, obejmujących nie tylko rzeczywistość społeczno-polityczną (o czym
zazwyczaj dobrze się pamięta), ale i reformę cerkiewną. Dokładny opis se-
miotycznego aspektu wzmiankowanych przekształceń można odnaleźć przede
wszystkim w pracach Borysa Uspienskiego4. Najważniejszym (dla mojej wypo-
wiedzi) z opisywanych przez badacza aspektów zmian w XVII-wiecznej Rosji
jest sztuczna, odgórnie narzucona kulturze rosyjskiej przez cara i hierarchów
cerkiewnych, zmiana sposobu myślenia o znaku (przede wszystkim – o znaku
sakralnym). Najważniejszym wyróżnikiem rdzennej, przedpiotrowej kultury
rosyjskiej jest niekonwencjonalne traktowanie znaku, czyli głębokie, intuicyjne
przekonanie o tym, że znak językowy, ale przede wszystkim sakralny, nie ma
charakteru umownego. Według tego sposobu myślenia znaczące nie jest powią-
zane ze znaczonym zwykłą relacją referencji. Każdy znak kulturowy lub reli-
gijny staje się zgodnie z tą koncepcją znakiem ikonicznym – Imię Boże w pe-
wien sposób jest samym Bogiem, a więc ani w wymowie Imienia Bożego, ani

4 Zob. B. U s p i e n s k i j. Otzvuki koncepcii „Moskva – Tretij Rim” v idieologii Pietra
Pervogo. W: t e n ż e. Izbrannyje trudy. Tom I. Siemiotika istorii. Siemiotika iskusstva.
Moskwa 1994.

109



EWANGELINA SKALIŃSKA

w Jego pisowni nie może nastąpić żadna zmiana, choćby najmniejsza. Każda
próba wprowadzenia relacyjności w obręb rozumienia znaku religijnego musi
prowadzić do jego profanacji, do przemieszania ze sobą przestrzeni sacrum
i profanum. Z tego względu przepisywanie rdzennej kulturze rosyjskiej cech
mesjanistycznych, wyrastających z konwencjonalnego (w znaczeniu semantycz-
nym), symbolicznego sposobu myślenia o znaku religijnym staje się czystym
nieporozumieniem5.

Reforma Piotrowa i połączone z nią bardzo głębokie konsekwencje kultu-
rowe stają się istotne w refleksji nad domniemanym mesjanizmem Dostojew-
skiego, ponieważ pisarz rosyjski opiera swój najważniejszy wywód histo-
riozoficzny m.in. na analizie właśnie tego XVII-wiecznego ruchu reformacyj-
nego. Mam na myśli, w tej chwili oczywiście, wygłoszoną przez Dostojew-
skiego w 1880 r. Mowę puszkinowską.

Jednak żeby lepiej sobie uświadomić źródła przedśmiertnych przekonań
Dostojewskiego, dobrze jest najpierw prześledzić rozwój jego koncepcji
historiozoficznych, do złudzenia przypominających momentami polskie rozwa-
żania o charakterze mesjanistycznym.

Bezpośrednie wypowiedzi publicystyczne o tzw. charakterze mesjanistycznym
zaczęły pojawiać się na łamach Dziennika już od samego początku jego wyda-
wania6. W lutowym numerze „Grażdanina” z 1873 r. ukazał się artykuł Zmą-
cone oblicze, w którym możemy przeczytać:

I czy wszystko, czego szuka [chłop rosyjski – E.S.], nie zawiera się w prawosławiu? Czy nie
w nim jedynym tkwi i prawda, i ratunek ludu rosyjskiego, a w przyszłości także ratunek całej
ludzkości? Czy boskie oblicze Chrystusa w całej Jego czystości nie przetrwało w prawosławiu
i tylko w nim? I może główna, z góry ustanowiona misja narodu rosyjskiego wobec losów całej
ludzkości polega właśnie tylko na tym, żeby zachować u siebie ten boski obraz Chrystusa w całej
czystości, a gdy nadejdzie czas – objawić ten obraz światu, który zgubił drogę swoją!7

5 Również kilka wieków po reformie religijnej, przeprowadzonej przez Piotra I, dawne
postawy religijne, wynikłe z rozłamu Cerkwi Prawosławnej, były bardzo mocne. Mirosław Try-
czyk pisze o tym tak: „Patriarchalna, staroszlachecka i – co najważniejsze – w znacznym
stopniu przesiąknięta w XIX wieku ideami staroobrzędowymi Moskwa, stolica dawnej Rusi
i centrum życia religijnego, była […] ogniskiem konserwatyzmu […]. Tutaj na początku pano-
wania Aleksandra II około jednej trzeciej wszystkich mieszkańców stanowili starowiercy,
którzy mimo brutalnych prześladowań ze strony państwa na początku lat sześćdziesiątych XIX
wieku z dużym zaangażowaniem i rozmachem obchodzili dwusetną rocznicę rozłamu […]”.
(M. T r y c z y k. Czy doktryna „imperium rosyjskiego” jest antyeuropejska?. W: t e n ż e.
Między imperium a Świętą Rosją. Gdynia 2009 s. 264-265).

6 K o ś c i o ł e k, jw. s. 148.
7 F.M. D o s t o j e w s k i. Zmącone oblicze. W: t e n ż e. Dziennik pisarza. Tłum.

M. Leśniewska. Red. R. Łużny. T. I. Warszawa 1982 s. 329.
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Jak już zaznaczono, w tradycji badawczej przyjęło się wiązać tę wypowiedź
Dostojewskiego z zagadnieniem mesjanizmu rosyjskiego. Jednak coś tu wydaje
się nie pasować, a może czegoś tu brak? Pisarz wyraźnie kładzie nacisk na to,
że tylko Rosjanom i rosyjskiej Cerkwi prawosławnej udało się zachować właś-
ciwy obraz Chrystusa. Zgoda. Ta idea w pełni mieści się w mesjanistycznym
sposobie myślenia. Ale co z tego wynika? Jeśli tylko prawosławna Rosja po-
zostaje we władaniu „prawdziwej prawdy” religijnej, to reszta świata chrześ-
cijańskiego musi się mylić. Natomiast „gdy nadejdzie czas” i państwa Europy
Zachodniej ulegną całkowitej dezintegracji, Rosja będzie mogła im objawić
prawdziwe Światło ze Wschodu.

W tym miejscu zaczyna powstawać problem natury logicznej. Historiozoficz-
nej myśli Dostojewskiego (przynajmniej na tym etapie jej rozwoju) brakuje
wyraźnego zabarwienia mesjanistycznego, ponieważ prezentowanej przez niego
wizji bliżej jest do Kościoła tryumfującego, do Paruzji, do historycznego
(a w przypadku Dostojewskiego – „ahistorycznego”) mesjanizmu żydowskiego
niż do aktu ofiary, który jest przecież nieodłączną częścią chrześcijańskiego
światopoglądu mesjanistycznego.

Jednak na tym nie kończą się kłopoty z mesjanizmem pisarza rosyjskiego.
Cztery lata później, również na łamach swojego Dziennika, Dostojewski
stwierdza:

Każdy wielki naród wierzy i wierzyć powinien – o ile, rzecz jasna, chce długo żyć – że w nim
właśnie, i tylko w nim, tkwi zbawienie świata, że po to żyje, by stać na czele narodów, przyłączyć
je do siebie, wchłonąć i prowadzić harmonijnie zespolone do ostatecznie przeznaczonego im celu8.

Z tą wypowiedzią wiąże się kilka ciekawych zagadnień. W pierwszej kolej-
ności należy zauważyć, że pojawia się tutaj hasło-klucz, którego zabrakło
poprzednio – „zbawienie”. Ale warto odnotować, że i teraz zdaje się ono
ostatecznie nie wynikać z jakiegoś rodzaju ofiary, a w każdym razie nic o tym
pisarz nie wspomina. Podążając dalej tropem myśli Dostojewskiego, dowiadu-
jemy się, że zbawienie świata łączy się w jego koncepcji z dominacją. Naród-
zbawca, naród-bogonośca ma wchłonąć, przyłączyć do siebie inne narody i do-
piero wtedy będzie mógł je poprowadzić ku lepszemu jutru. Omawiany przeze
mnie teraz fragment wywodu autora Braci Karamazow nosi wszelkie cechy
klasycznego, popartego instrumentalnie wykorzystaną myślą chrześcijańską
wywodu nacjonalistyczno-imperialistycznego, co ze względu na historyczno-
kulturowy kontekst tej wypowiedzi ani trochę nie dziwi. Zaskakujące natomiast

8 Op. cit., t. 3, s. 20.

111



EWANGELINA SKALIŃSKA

okazuje się pierwsze z zacytowanych przeze mnie zdań. Powtórzmy: „Każdy
wielki naród wierzy i wierzyć powinien…” A więc nie tylko Rosjanie?…

Może więc mamy tu do czynienia z jakimś rodzajem zamętu terminologicz-
nego? Może w filozofii rosyjskiej mesjanizm znaczy co innego niż w polskiej?
Z pomocą przychodzi tu Mikołaj Bierdiajew, który w Zarysie metafizyki escha-
tologicznej zwraca uwagę na dwoiste znaczenie terminu „mesjanizm”. W pierw-
szej kolejności filozof podkreśla fakt, że chrześcijaństwo – w swoich za-
łożeniach pierwotnych – było i pozostaje mesjanistyczne, ponieważ

Pierwsze pojawienie się Mesjasza, pierwsza realizacja mesjanistycznej nadziei nie niszczy
mesjanistycznego nastawienia na przyszłość, oczekiwania Królestwa Bożego, przeobrażenia świata,
nowego nieba i nowej ziemi. Jedynie eschatologiczne pojmowanie chrześcijaństwa jest jego
głębokim i właściwym pojmowaniem9.

Na drodze historycznego rozwoju chrześcijaństwa w obu Kościołach
(Wschodnim i Zachodnim) pojawia się pokusa teokracji. To właśnie zjawisko
„państwa Bożego” na ziemi doprowadziło do tego, że

Teokracje oddychały i poruszały się za sprawą ducha imperialistycznego, napędzane były wolą
mocy. Sakralizowały ziemską siłę, dokonującą wielkich gwałtów na człowieku, przyczepiały
chrześcijańskie symbole do realiów, nie mających nic wspólnego z chrześcijaństwem. Mesjanizm
na nowo stawał się narodowy i nadawał uniwersalny charakter narodowym dążeniom, podczas gdy
po przyjściu Chrystusa-Mesjasza mesjanizm narodowy musi być na zawsze odrzucony10.

Na podstawie przytoczonych wyżej cytatów widać chyba wystarczająco wy-
raźnie, że rosyjskie rozumienie mesjanizmu historycznego (czyli z eschato-
logicznego, chrześcijańskiego punktu widzenia – błędnego) znacząco różni się
od tego, co na gruncie polskim, zwłaszcza w odniesieniu do epoki romantyzmu,
zwykliśmy nazywać „mesjanizmem”. Zaś nastawienie religijno-polityczne,
określane przez Bierdiajewa mianem „mesjanizmu narodowego”, należy łączyć
raczej z władzą papieską w Rzymie czy patriarszą w cerkwiach autokefalicz-
nych niż z koncepcją utożsamiania cierpiącego narodu z Chrystusem11.

9 M. B i e r d i a j e w. Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmioto-
wienie. Tłum. i wstęp W. i R. Paradowscy. Kęty 2004 s. 138.

10 Jw. s. 139. Na marginesie warto zwrócić uwagę na stosowany przez Bierdiajewa do
opisu teokracji mesjanistycznych gramatyczny czas przeszły. Wydaje się, że do tego rodzaju
spojrzenia historycznego przyczyniły się czas i miejsce powstania rozprawy – Paryż, rok 1941.

11 Jeszcze inną definicję mesjanizmu proponuje Włodzimierz Sołowiow: „[Mesjanizm]
Funkcjonuje poza sferą teologiczną, chociaż pozostaje w związku z wyobrażeniami religijnymi,
przejawia się u wszystkich narodów, które odegrały ważną rolę w historii. W trakcie
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Wracając do przerwanej lektury artykułu Marzenie o pojednaniu poza nauką,
możemy stwierdzić, że pierwsze wrażenie ogromnego zgrzytu, rozsadzającego
od wewnątrz strukturę myślową jakiejkolwiek odmiany mesjanizmu, zostaje
mocno osłabione. Okazuje się bowiem, że zastosowana przez Dostojewskiego
uniwersalizacja powołania chrześcijańskiego (przypominam – „Każdy naród
powinien wierzyć w to, że jest narodem wybranym”) jest jedynie chwytem
retorycznym, usiłującym przykuć uwagę czytelnika. Dostojewski, rzecz jasna,
nie wypiera się swojego pierwotnego stwierdzenia o uniwersalnej, powszechnej
naturze mesjanizmu (choć warto zwrócić uwagę, że to określenie w jego tek-
stach w ogóle nie pada). Okazuje się jednak, że to dążenie do zjednoczenia
i oświecenia, zbawienia całej ludzkości jest charakterystyczne jedynie dla
narodów wielkich, czyli – w omawianym kontekście – wyłącznie dla Rosjan.
To stwierdzenie opiera pisarz przede wszystkim na dwóch przesłankach: po
pierwsze, narody, które przyczyniły się do budowy wspólnoty europejskiej
(katolickiej czy też protestanckiej), zatraciły w tym dążeniu swoją wyjątkowość.
Na przeciwnym biegunie wobec tego europejskiego „rozwodnienia ducha naro-

wykształcania się samoświadomości narodowej powstawało przekonanie o szczególnym uprzy-
wilejowaniu danego narodu jako wybranego nosiciela i wykonawcy historycznych losów ludz-
kości. Takie rozumienie mesjanizmu czasem wiąże się z tym lub innym bohaterem historycz-
nym, a wówczas mesjanizm narodowy przyjmuje wymiar indywidualny. Wyraźny mesjanizm
można odnaleźć (poza Judeą) jedynie w naszych czasach; to nauczanie zakłada rozumienie
historii jako procesu celowego, realizującego pewien określony cel, którego wykonaniu ma
przewodniczyć dany naród. [...] Kiedy w nowej Europie wykształciły się samodzielne, żyjące
we wspólnocie ludy, w każdym z nich świadomość swojej wyższości i dążenie do pierwszeń-
stwa przybrały charakter mesjanistyczny. Taki charakter mają: nauczanie o wyższym powołaniu
narodu niemieckiego do realizacji w świecie wolnej rozumności, wyłożone przez Fichtego
w jego Mowach do narodu niemieckiego; Mesjanizm francuski, związany częściowo z ideałami
roku 1789 (Quinet, Michelet), częściowo z osobą Napoleona, w końcu z osobą Joanny D’Arc.
Mesjanizm polski Andrzeja Towiańskiego, założyciela całej szkoły wyznawców; Mesjanizm
rosyjski, prezentowany przez słowianofilów. Podobne zjawiska znajdujemy u Włochów,
Anglików, Skandynawów. W mesjanizmie narodów, pozbawionych politycznej samodzielności
(jak Niemcy za panowania Napoleona, Włosi do 1859 r., Polacy) na plan pierwszy wysuwa
się charakter moralny i heroiczny, wyższe powołanie jest rozumiane jako obowiązek i wielki
czyn do spełnienia. U narodów tryumfujących i potężnych mesjanizm przyjmuje charakter
przeciwny – powołanie do bycia narodem wybranym jest traktowane jako przewaga albo
przywilej. Mesjanizm pierwszego rodzaju może być ważnym motorem odnowy narodowej, jak
to było we Włoszech, a szczególnie w Niemczech; mesjanizm drugiego rodzaju przeradza się
w wyłączny i pozbawiony idei nacjonalizm, stojący na przeszkodzie w doskonaleniu się
narodu”. (Zob. W. S o ł o w i o w. Tolkovyj słovar’ po filosofii, http://terme.ru/
dictionary/194/word/%CC%E5%F1%F1%E8%E0%ED%E8%E7%EC (stan na: 07. 04. 2011).
Tłumaczenie moje – E.S.
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dowego” znajduje się – zdaniem pisarza – Rosja, której udało się zachować
prawdziwie chrześcijański i rdzenny charakter. Po drugie, pisarz zdaje się
dostrzegać w narodach europejskich dążenie zgoła przeciwne. Kraje, które
stworzyły martwy, efemeryczny byt europejski, teraz zasklepiają się w swojej
narodowej codzienności ślepej i nieczułej na potrzeby pozostałych narodów:

[…] zgoda, że są narody rozważne, uczciwe i umiarkowane, spokojne, bez żadnych porywów,
handlujące i budujące okręty, żyjące bogato i nadzwyczaj schludnie – no i na zdrowie, lecz mimo
wszystko daleko nie zajdą: z pewnością będzie to pewna przeciętna, która niczym się nie przysłuży
ludzkości – brak im tej energii, tej wzniosłej pewności siebie, brak tych trzech ruszających się
wielorybów pod nimi, na których się opierają wszystkie wielkie narody12.

Wobec powyższych deklaracji autorskich wyraz politycznego i publicystycz-
nego mesjanizmu Dostojewskiego wydaje się jasny. Każdy naród powinien za-
chowywać się tak, jakby był narodem wybranym (lub przynajmniej w to wie-
rzyć), natomiast prawdziwym „narodem wybranym” stają się w widzeniu pisarza
jedynie Rosjanie, lud rosyjski. Może warto w tym kontekście poświęcić jeszcze
parę zdań temu, w jaki sposób traktował Dostojewski pojęcie ludu w swoich
wystąpieniach publicystycznych.

Z kart Dziennika pisarza wynika bezpośrednio, że lud rosyjski jest ludem-
bogonoścą. To twierdzenie, zakorzenione w romantycznej wizji ludu, opiera się
przede wszystkim na przekonaniu, że właśnie w narodzie rosyjskim, w jego
najuboższych i najmniej wykształconych warstwach w sposób naturalny prze-
trwała prawdziwa, niczym nie zmącona religijność.

Grzech to rzecz przemijająca, a Chrystus – wieczna. Lud grzeszy i kala się co dzień, ale
w najlepszych chwilach, chwilach Chrystusowych, nigdy się nie pomyli co do prawości. To właśnie
ważne, w co lud wierzy jak w swoją prawdę, w czym ją widzi, jak ją sobie wyobraża, co jest jego
największym pragnieniem, co ukochał, o co prosi Boga, o co z płaczem błaga w modlitwie.
A ideałem ludu jest Chrystus13.

12 Dziennik pisarza s. 21.
13 Jw. s. 404. Na marginesie tych „ludofilskich” rozważań Dostojewskiego warto być może

sięgnąć do biografii pisarza. Wiadomo, że był on synem niezbyt zamożnego lekarza wojsko-
wego i wnukiem prawosławnego kapłana. Natomiast znacznie rzadziej pisze się nieco dokład-
niej o jego rodzinie. W zestawieniu z deklarowaną przez pisarza miłością do ludu zastanawia-
jąco wygląda historia śmierci jego ojca, który za bestialskie traktowanie swoich chłopów został
przez nich zamordowany. Tej sprawie nigdy nie nadano oficjalnego biegu ze względu na ko-
rzyści majątkowe. Gdyby rozpoczęto śledztwo, wszyscy chłopi z wioski należącej do Dostojew-
skich zostaliby zesłani na Sybir, co zdecydowanie przyczyniłoby się do uszczuplenia i tak
niedużego majątku rodziny. Por. na ten temat: S. M a c k i e w i c z. Dostojewski. Warszawa
1957 s. 18.
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Właśnie ten rodzaj pierwotnej, można by powiedzieć – „intuicyjnej”,
religijności był w opinii Dostojewskiego-publicysty rękojmią wiary w wy-
jątkową rolę Rosji w dziejach świata.

Na osobne miejsce w twórczości Dostojewskiego-publicysty zasługuje jego
tzw. Mowa puszkinowska, wygłoszona z okazji 80. rocznicy urodzin poety.
W tym wystąpieniu (opublikowanym później na łamach Dziennika pisarza)
błyskotliwa momentami analiza wybranych fragmentów z twórczości Puszkina
staje się dla Dostojewskiego pretekstem do ponownego wyłożenia tezy o wy-
jątkowym posłannictwie narodu rosyjskiego. W tym kontekście tzw. mesjanizm
rosyjski zyskuje dwóch patronów: Puszkina właśnie i cara Piotra I. Stosując
retorykę paradoksu, dowodzi pisarz, że w działalności literackiej i refor-
matorskiej obu tych osobistości uwidacznia się w sposób najbardziej jaskrawy
wyjątkowa predyspozycja Rosjan do wypracowania w sobie ducha „wszechludz-
kiego”. Teza Mowy puszkinowskiej jest oparta na kilku zasadniczych prze-
słankach:

1. Puszkin, w środkowym okresie swojej twórczości (zawierającym przede
wszystkim Eugeniusza Oniegina), dochodzi do ostatecznej precyzji i głębi
w określeniu zasadniczych cech rosyjskiego ducha narodowego, którego ucie-
leśnieniem jest Tatiana, kreowana w opozycji do Oniegina i tym samym
w opozycji do romantycznej literatury zachodnioeuropejskiej, pod której
wpływem ukształtowała się osobowość tytułowego bohatera. W myśl Dosto-
jewskiego Tatiana (dokonując kolejnych wyborów życiowych) przezwycięża
modną mentalność zachodnią i stopniowo dojrzewa do roli Rosjanki „abso-
lutnej”;

2. Po ostatecznym „wytłumaczeniu się” ducha rosyjskiego w Onieginie
(o czymś bardzo podobnym w kontekście literatury polskiej pisał Moch-
nacki)14 w twórczości Puszkina następuje zwrot ku tematyce zachodnioeuro-
pejskiej. Zdaniem Dostojewskiego to właśnie perfekcja literacka dzieł po-
wstałych w tym okresie sprawia, że Puszkin staje się kimś w rodzaju proroka,
zapowiadającego przyjście Mesjasza:

Nie, stanowczo twierdzę, że nie było poety tak wrażliwego na sprawy ogólnoludzkie jak Pusz-
kin, i nie tylko o wrażliwość tu idzie, lecz o jej zdumiewającą głębię, o przeistaczanie swego
ducha w ducha innych narodów – przeistoczenie niemal całkowite, a więc cudowne, gdyż nigdzie,
u żadnego poety całego świata nie powtórzyło się to zjawisko. Jest ono tylko u Puszkina, i w tym
sensie, powtarzam, jest ono czymś nie widzianym i nie słyszanym, a według nas i proroczym,

14 Zob. M. M o c h n a c k i. O duchu i źródłach poezji w Polszcze. W: t e n ż e.
Rozprawy literackie. Oprac. M. Strzyżewski. Wrocław 2004.
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bowiem… bowiem w tym właśnie najbardziej się wyraził narodowy charakter jego poezji, narodo-
wy charakter w jego dalszym rozwoju, narodowy charakter w naszej przyszłości, utajonej już
w teraźniejszości – wyraził się proroczo. Albowiem czym jest siła rosyjskiej narodowości, jeśli nie
ostatecznym dążeniem do tego, co ogólnoludzkie? Stawszy się w pełni narodowym poetą, Puszkin,
z chwilą gdy się zetknął z siłą narodu, od razu wyczuł przyszłą wielką misję tej siły. Dlatego jest
wieszczem, dlatego jest prorokiem15.

Tak więc, zgodnie z logiką Dostojewskiego, to, że Puszkin potrafił być nie
tylko Rosjaninem, sprawia, że stał się największym spośród poetów rosyjskich
i spośród poetów w ogóle;

3. Kolejnym zrębem koncepcji historiozoficznej Dostojewskiego staje się
premesjanistyczny wymiar reform Piotrowych. Przeprowadzona przez cara
„fasadowa” europeizacja Rosji nabiera w oczach pisarza wręcz mistycznego
wymiaru:

Przecież [reforma Piotrowa – E.S.] nie była dla nas tylko przyswojeniem europejskich ubiorów,
obyczajów, wynalazków i europejskiej nauki. […] Tak, bardzo możliwe, że Piotr początkowo za-
czął ją wprowadzać […] w sensie czysto utylitarnym, ale później, w dalszym rozwoju swej kon-
cepcji, niewątpliwie ulegał pewnej ukrytej intuicji, która go pociągała w tej sprawie ku celom
przyszłym, niewątpliwie bez porównania większym niż sam tylko czysty utylitaryzm. Podobnie
naród rosyjski przyjął reformę nie tylko ze względów utylitarnych […]. Myśmy nie wrogo (jak
należało oczekiwać), lecz przyjaźnie, z wielką życzliwością przyjęli do dusz naszych geniuszy
obcych narodów, wszystkich naraz, nie czyniąc rozróżnień plemiennych, umiejąc instynktem niemal
od pierwszego kroku kasować sprzeczności, wybaczać i godzić odmienności, już tym jednym wyka-
zując gotowość i skłonność naszą, nam samym dopiero co objawioną, do powszechnego, ogólno-
ludzkiego zjednoczenia ze wszystkimi plemionami wielkiego rodu aryjskiego.

O tak, misja Rosjan jest bezsprzecznie misją ogólnoeuropejską i ogólnoludzką. Stać się
prawdziwym Rosjaninem, zupełnym Rosjaninem, może znaczy tylko (w ostatecznym rachunku trze-
ba to podkreślić) stać się bratem wszystkich ludzi, w s z e c h c z ł o w i e k i e m16.

Początkowo mowa Dostojewskiego została odebrana przez słuchaczy bardzo
przychylnie. We wspomnieniach z epoki jest mowa nawet o rodzaju radosnej
histerii zbiorowej, która rozpętała się po zakończeniu wystąpienia pisarza.
Jednak ta pierwotna euforia w większym stopniu wiązała się z towarzyszącymi
wystąpieniu pisarza warunkami społeczno-politycznymi niż z rzeczywistym zro-
zumieniem i zaakceptowaniem wydźwięku mowy Dostojewskiego. Niemniej jej
ostateczne przesłanie zostało przez publiczność odrzucone przede wszystkim
z przyczyn drobnych różnic ideowych, a nie ogólnego kierunku myśli pisarza17.

15 Dziennik pisarza s. 397-398.
16 Jw. s. 398.
17 Por. na ten temat: V.V. S m o l e n n i k o v a. Puszkinskaja riecz’ F. M. Dostojev-

skogo. Ritoriko-kriticzieskij analiz, http://genhis.philol.msu.ru/article_104.shtml (stan na 6 XII
2010).
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NORWIDA PRÓBY DEMITOLOGIZACJI NARODU POLSKIEGO

Historiozoficzne spojrzenie Norwida było – jak wiadomo – znacznie bardziej
wieloaspektowe. W interesującej mnie perspektywie porównawczej chciałabym
jednak zwrócić uwagę przede wszystkim na jego polemikę z polskim mesjaniz-
mem. Przy okazji dyskusji nad losem i zadaniami tzw. Młodej Emigracji Nor-
wid kilkakrotnie zabierał głos na łamach poznańskiego „Dziennika Polskiego”.
Chyba najwyraźniej negatywny stosunek poety wobec koncepcji Polski jako
Chrystusa narodów został ujawniony w tzw. Liście II, będącym odpowiedzią na
artykuł redakcyjny, prezentujący mesjanistyczną wizję posłannictwa polskiego
w całej jej okazałości. Przy tej okazji pisał Norwid:

Mistyczne pojęcia sprawy polskiej są poważną nazbyt dla mnie rzeczą, ażebym je za słuszne
i stosowne uważał tam, gdzie o codzienne sprawy idzie. Owszem, mało-zdrowe, i pod pewnym
względem niemoralne, to zastawianie się krzyżem śmiem ogłosić […].

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno – ani dla uświęcenia traktatów
wiedeńskich, ani dla uświęcenia jakichkolwiek, choćby im przeciwnych.

(PWsz VII, 21)

Negatywne spojrzenie Norwida na ujmowanie przyczyn utraty niepodległości
państwowej w kategoriach religijnych jest bezpośrednim wynikiem jego głę-
bokiej wiary. Nie chodzi tu wyłącznie o podważenie heterodoksyjnego, bluź-
nierczego aspektu mesjanizmu polskiego (choć również i na niego zwracał
Norwid uwagę)18, ale przede wszystkim o wynikające z teologii katolickiej
spojrzenie na całość dziejów świata, na historię zbawienia. W historiozoficznej
wizji Kościoła katolickiego nie ma miejsca na trzeci naród wybrany (pierwszym
byli Żydzi, a drugim jest cała powszechna wspólnota wierzących)19. Naród

18 Zob. na ten temat [Uwaga o „Wielkiej Improwizacji”]. PWsz VI, 398.
19 W podobny sposób pisze na ten temat Ewa Bieńkowska: „[…] dla poetów romantycz-

nych symbolika chrześcijańska została podporządkowana narodowej tragedii, wtłoczona niejako
w pojedyncze wydarzenie, któremu przypisywano wyjątkową historyczną i metafizyczną wagę.
W środku bezdusznej Europy, pośród katów, prześmiewców i cynicznych umywaczy rąk, umę-
czony został naród-Chrystus, dokonała się krwawa ofiara zwiastująca niedalekie zbawienie.
Tymczasem Norwid nigdy nie traci z oczu uniwersalnej natury mitu. Wie, że nie można przy-
właszczyć sobie symboli, zawężać ich do najbardziej nawet bolesnych narodowych przeżyć.
Symbolami nie wolno manipulować, inaczej zmieniają się w płaskie alegorie bądź też wydają
na świat obłąkańcze programy. Mit Wcielenia i Odkupienia mówi o powszechnej sytuacji
człowieka, rozciąga się na całą historię, ma zastosowanie wszędzie, gdzie ludzie wznoszą świat
form i praw”. (E. B i e ń k o w s k a. Historia jako dzieje Wcielenia. W: t a ż. Dwie twarze
losu: Nietzsche – Norwid. Warszawa 1975 s. 163-164). Jakkolwiek przytoczony tok
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polski autor Pieśni społecznej traktuje na równi z innymi narodami należącymi
do wspólnoty chrześcijańskiej20. I choć narody te mają różne charyzmaty, żad-
nemu z nich nie należy się prawo do ogłaszania się Mesjaszem. Tego rodzaju
pseudo-religijny dyskurs prowadzi raczej – zdaniem Norwida – do kształtowania
narodu na podobieństwo fałszywego proroka, Antychrysta:

[…] nadużycie Imienia Bożego złem jest, albo iż Imię Pańskie w złego imię zamienia się,
ilekroć bywa nadużytym […].

(PWsz VII, 21)

Zamiast mesjanizmu narodowego, bazującego w dużej mierze na dialektyce
Heglowskiej (co jest doskonale widoczne choćby na przykładzie Ksiąg narodu
Mickiewicza21), zaproponował Norwid swoją własną wersję rozumienia histo-
rii, która

[…] oparta jest na koncepcji cyklicznego rozwoju w ramach […] wiecznego dążenia do spełnienia
historii idealnej – a więc boskiej. Motyw cyklów powtarzających się, z nawrotem do barbarzyństwa
i z ponownym odrodzeniem, występuje wyraźnie w wielu utworach Norwida […]. Cykle Norwida
przebiegają jednak w zasadzie po spirali […]22.

Figuratywne, spiralne myślenie o historii jest bezpośrednim wynikiem
połączenia linearnego spojrzenia na rozwój dziejów z cykliczną (naturalną
i liturgiczną) koncepcją kalendarzową. W myśl Norwida nie istnieją ściśle
powtarzające się cykle. Każdy powrót, każde „zatoczenie koła historii”
wprowadza jakąś zmianę, przybliża do „wypełnienia się czasów”, do nadejścia
Królestwa Bożego.

Ten sposób myślenia o czasie i historii sugeruje, że okres, w którym wy-
padło żyć Norwidowi, również ma jakieś wyjątkowe znaczenie w rozwoju dzie-
jów. Lecz – jak zwraca na to uwagę Wacław Borowy:

rozumowania badaczki wydaje się w pełni słuszny, trudno jednak zgodzić się ze stosowanymi
przez nią określeniami „mit” i „symbol” w odniesieniu do Norwidowej interpretacji rze-
czywistości religijnej.

20 Zresztą możemy tutaj mówić nie tylko o wspólnocie europejskiej. Świadczą o tym
etymologiczno-etnograficzne spostrzeżenia poety, w których nie raz jest podkreślane azjatyckie
pochodzenie współczesnych narodów europejskich. (Por. np. [Filozofia historii polskiej]. PWsz
VII, 65).

21 Zob. Z. S t e f a n o w s k a. Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i piel-
grzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza. Kraków 1998.

22 E. F e l i k s i a k. Norwidowski świat myśli. W: t a ż. Poezja i myśl. Studia o Nor-
widzie. Lublin 2001 s. 117.
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Sprzeczne z [tym] mogą się wydawać […] wielokrotne skargi [poety] na „bezdziejowość” własnej
epoki. Któż bo, kto go trochę więcej czytał, nie pamięta wierszy o epoce „nominalnej” (w „A
Dorio ad Phrygium”), o czasie „bezhistorycznym i w kolorach płowym” (w Salemie) lub też
innych podobnych, licznych w jego poezji […]

Z tej postawy protestacyjnej wywodzą się też i inne jeszcze utwory: utwory przedstawiające
mękę oczekiwania historycznego […]23.

„Bezdziejowości”, wyraźnie przejawiającej się w twórczości literackiej
Norwida, brakuje jednak bezpośredniego odbicia w jego pismach polityczno-
filozoficznych. Tutaj przemawia poeta głosem zupełnie innym: pewnym swoich
racji i zdecydowanym. O ile twórczość literacka autora Quidama rzeczywiście
może być rozpatrywana między innymi jako wyraz jego czasem melancholijnej,
a czasem gniewnej refleksji na temat współczesnego mu biegu historii, o tyle
w działalności publicystycznej ewokuje Norwid wyraźne, konstruktywne war-
tości, mające wskazać moralny kierunek poczynań polskich emigrantów.

Na tle interesującego mnie porównania szczególnie istotne stają się po-
ruszane przez poetę kwestie społeczne. Powszechnie znane są frazy Norwida,
traktujące o wielkości narodu polskiego i o niskim poziomie jego więzów
społecznych, o tym, że „każdy czyn wstaje za wcześnie, a każda książka za
późno”, czy też o tym, że „ludzkość podobna jest jędzy, co płacze dziś i drwi”.
Dlatego też – sądzę – nie miałaby większego sensu w tym momencie ich szcze-
gółowa analiza.

O ile stosunek Norwida do powstań narodowych był w płaszczyźnie intelek-
tualnej wyraźnie negatywny, o tyle poziom jego empatii w stosunku do ofiar
tych wypadków, a szczególnie do „Młodej Emigracji”, był zdecydowanie wy-
soki. Znane są podejmowane przez poetę próby udzielenia wsparcia finan-
sowego i duchowego powstańcom lat 40., znajdującym się w Paryżu24.

Dostrzegał Norwid potrzebę prowadzenia pracy „resocjalizacyjnej” również
na niwie starszej emigracji. Stąd też jego liczne wypowiedzi o charakterze
dydaktycznym, wskazujące na potrzebę realizacji przez społeczność emigracyjną
podstawowych wartości chrześcijańskich, jakimi są modlitwa i praca. Pozostając
przede wszystkim poetą, a nie „pedagogiem zbiorowości”, kładł Norwid ogrom-
ny nacisk również na wartości estetyczne, niezbędne, jego zdaniem, do reali-
zacji szeroko rozumianego powołania ludzkiego. Wszystkie te wątki bez żad-

23 W. B o r o w y. Główne motywy poezji Norwida. W: t e n ż e. O Norwidzie. Rozprawy
i notatki. Warszawa 1960 s. 33.

24 Por. na ten temat Z. T r o j a n o w i c z. Monologia o losach pokolenia. W: t a ż.
Rzecz o młodości Norwida. Poznań 1968.
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nego trudu można odnaleźć choćby w (szczęśliwie) wydanym za życia poety
Promethidionie.

Tym, co wydaje mi się szczególnie uderzające na tle tego nieco „szkolnego”
przeglądu wątków poruszanych przez autora Pieśni społecznej, jest próba
przywrócenia społeczeństwu polskiemu, znajdującemu się w sytuacji skrajnie
anormalnej, podstawowych, trzeźwych wartości duchowych i społecznych.

„DWIE SYBERIE” – NORWID I DOSTOJEWSKI

O LOSACH ZESŁAŃCÓW POLSKICH

Warto pamiętać o istnieniu pewnego motywu historycznego, który zdecy-
dowanie nie mieści się w zarysowanym wcześniej spojrzeniu na Norwida. Jest
to nośny w romantyzmie mit polskiej Syberii. O znaczeniu, jakie dla wielkich
romantyków miała przestrzeń syberyjska, obszernie pisze Zofia Trojanowicz
w monograficznym szkicu Sybir romantyków25. Norwid temat Syberii podjął
zaledwie parokrotnie: znane są dwa jego wiersze poświęcone temu problemowi,
szkic interpretujący losy Gustawa Ehrenberga, poety-zesłańca, oraz fragment
Lekcji o Słowackim, dotyczący Anhellego. Oprócz wymienionych tekstów bardzo
ważnym świadectwem myślenia Norwida o przestrzeni syberyjskiej jest kilka
listów poety z połowy 1875 r., skierowanych do Bronisława Zaleskiego.

Najwcześniejsza z wymienionych pozycji (Z pamiętnika [o zemście]) po-
chodzi z roku 1851 i dotyczy między innymi kwestii duchowego wychowania
młodzieży, która wstąpiła w szeregi powstańcze lat 40. oraz jej losu na Syberii,
ukazanych w znacznej mierze przez pryzmat dziejów Ehrenberga. Zdaniem Nor-
wida, obszernie rozwiniętym już wcześniej w Zwolonie, pokolenie urodzone
w latach 20. XIX w. rosło:

[…] jak to mówią, „na Opatrzności Bożej”, nauczone naprzód t r a d y c y j n e j nienawiści
do Moskali i do profesorów cudzoziemców, potem l i t e r a l n i e miłości bliźniego w
katechizmie najoficjalniej suchym.

(PWsz VII, 40-41)

Tak nieodpowiedzialny rodzaj wychowania społecznego i patriotycznego
pokolenia, do którego należał i sam Norwid, musiał ostatecznie doprowadzić
do tragicznych wydarzeń, które swój kres znalazły na Syberii. Pokolenie

25 Z. T r o j a n o w i c z o w a. Sybir romantyków. W opracowaniu materiałów wspo-
mnieniowych uczestniczył Jerzy Fiećko. Poznań 1993.
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wychowane w kulcie zemsty i potrzebie męczeństwa dla sprawy narodowej nie
mogło, zdaniem Norwida, wydać dobrego owocu, czego przykładem stały się
losy młodego poety i powstańca Gustawa Ehrenberga, skazanego na Sybir:

Po uczuciu zemsty, chociażby w piersiach tak skalistych jak Annibala piersi, następować musi
osłabienie, bo nasienie zemsty liścia w sobie ani kwiatowego węzła nie ma, ani może dać drzewa
z korzeniami, lecz w y k o r z e n i e n i e i perzynę.

Wieszcze tacy i najzupełniejsi wajdeloci, jakim był na przykład Gustaw E. (bo mimo talentów
poetyckich nie można by go nawet zwać poetą wedle europejskich wyobrażeń, dlatego iż w ciąg-
łym był natchnieniu i p i s y w a ł niewiele, ś p i e w a ł raczej), wieszcze tacy, mówię,
sterowali przyrodzonym narodowego ognia Zniczem. G u s t a w Ehrenbergowi było na imię.
Jakoby sobowtórem był onego Gustawa z Dziadów Mickiewicza, a mógł Annibala ogniem płonąć,
boć miał blisko ducha dziewiczego, upiorzycę, p r z y r o d n ą panny przez Cesarzewicza
zamęczonej.

(PWsz VII, 41-42)

Największa odpowiedzialność za przebywających na Syberii wygnańców spo-
czywała, zdaniem Norwida, na towarzyszącym im duchowieństwie. Żeby ofiara
czynu zbrojnego i wygnania nie zamieniła się w martyrologiczną obsesję, jaką
był według poety mesjanizm, potrzeba na Syberii dobrych księży, którzy nauczą
wygnańców nie tyle poczucia narodowej wyższości, wynikającej z przynależ-
ności do narodu wybranego, ile raczej chrześcijańskiej miłości. Niemniej

Od roku 1830 aż do czasów obecnych nie było ani jednego jeszcze księdza na pobojowisku tym
szerokim i na tych Kościoła-okopach, które zowiemy Polską; księdza, mówię, który by pojęcie
o f i a r y i m ę c z e ń s t w a o d z a m ę c z e ń f a t a l n y c h śmiał wyróżnić
ku użytkowi wiernych, pojęcie o d w a g i, tego Ducha Świętego daru, od świętych zarysów
n i e r o z w a g i, pojęcie tego, co O p a t r z n y m, od tego, co f a t a l n y m, który

by rozpędzał tym sposobem mgły przed armatami, jak to czynił gorącością modlitwy ksiądz
Kordecki na wałach Częstochowy.

(PWsz VII, 41)

W roku 1875 została wydana książka ks. Wacława Nowakowskiego pt.
Wspomnienie o duchowieństwie polskim znajdującym się na wygnaniu w Syberii,
w Tunce. Ta broszurka opowiadała o dziejach księży katolickich zesłanych na
Syberię i osadzonych w niewielkiej wiosce. Norwid, żywo zainteresowany
tematyką syberyjską, szybko zapoznał się z tą publikacją i podzielił się
uwagami na jej temat w listach do Bronisława Zaleskiego. Reakcje poety na tę
broszurkę okazały się bardzo gwałtowne. Z jednej strony w pełni zgadzał się
z postrzeganiem Tunki jako miejsca wyjątkowego pod względem duchowym
(„Zaiste! […] Chrystus Pan zmartwychwstał i jest w T u n c e, w kraju
Buriatów, między kapłanami polskimi, a uprzedza nas do Galilei, jako rzekł –
»sicut dixit«†”. PWsz X, 55). Z drugiej zaś gorący sprzeciw poety wywołała
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zawarta we wzmiankowanym dziełku interpretacja stosunków polsko-rosyjskich,
które zostały naszkicowane przez ks. Nowakowskiego w następujący sposób:

Ach, nie tak zimne te śniegi syberyjskie, nie tak twarde otaczające wygnańców zewsząd te skały
granitowe, jak zimne i twarde serca ludu rosyjskiego wobec niedoli Polaków! Nic, nic ich nie
wzruszy. Mylnym jest to przekonanie, że lud rosyjski nie podziela usposobień rządu swego
względem Polski. Rosjanin czuje wyższość Polaka nad sobą, czuje jego potęgę moralną, owianą
duchem tradycyjnym pięknej i zaszczytnej przeszłości, a w zestawieniu z nim siebie i swojej
arcynieszlachetnej przeszłości doświadcza wewnętrznego upokorzenia, i stąd zazdrości jemu,
nienawidzi go, i poniżyć usiłuje.

(cyt. za Norwidem. PWsz X, 55)

Poziom oburzenia, z jakim traktuje Norwid przytoczony fragment z rozprawy
duchownego, jest w pismach poety raczej rzadki. Właściwie żadne zdanie po-
wstałe pod piórem ks. Nowakowskiego, dotyczące oceny relacji polsko-rosyj-
skich, nie uzyskuje akceptacji Norwida. Domniemana wyższość Polaków wzglę-
dem Rosjan jest – jego zdaniem – nieuzasadniona ani z historycznego, ani
z religijnego punktu widzenia. Udział w historii zbawienia i męczeństwo jest
charakterystyczny dla obu narodów, a wywyższanie się Polaków, w pełni
aprobowane i popierane przez osobę duchowną, sprawia, że Norwid dochodzi
do stwierdzenia: „D r e w n o j e s t d r e w n o – nawet gdy świętą formę
krzyża przyjąć musi” (PWsz X, 57).

Charakterystyczne dla XIX-wiecznych Polaków w ogóle, a w szczególności
dla zesłańców politycznych poczucie wyższości wobec pozostałych narodów,
a zwłaszcza wobec Rosjan, zostaje określone przez Norwida mianem „ś l e -
p o t y k a s t o w e j”. Naród polski zamykający się na świat i rzeczy-
wistość w obrębie „umarłych formuł” kojarzy się poecie ze społeczeństwem
egipskim u schyłku jego świetności. W postrzeganiu Norwida zafiksowanie na
motywie cierpienia przesłania sporej części Polaków całą rzeczywistość,
w wielości jej odcieni i komplikacji, sprawiając tym samym, że ich świat
ogranicza się do wyidealizowanej wizji przeszłości. Współczesność – poza jej
wymiarem cierpiętniczym – zdaje się całkowicie tej grupie społecznej umykać.
Stąd też kończąca cytowany list Norwida refleksja o tym, że „Chrystus jest
więcej niż jego męczeństwo”. Charakterystyczne, że wszystkie przedstawione
wyżej zastrzeżenia kierował w tym kontekście poeta przede wszystkim pod
adresem zesłanych na Syberię księży, a więc tej grupy społecznej, od której
wymaga się szczególnie wiele. Zofia Trojanowiczowa trafnie zwraca uwagę na
to, że zgorszenie Norwida manifestowaną w przywołanej broszurce postawą
księży zesłańców wynika z „poddania ich normalnej, jakby abstrahującej od
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mitu ocenie”26. A w świecie normalnym – lub może lepiej: w normalnym
świecie chrześcijańskim – ciągle podkreślane poczucie własnej wyższości
nieodparcie kojarzy się z grzechem pychy.

Teraz Dostojewski. Powszechnie znane są niepochlebne opinie pisarza
rosyjskiego na temat Polaków. Ta niechęć autora Gracza względem „braci
Słowian” szczególnie nasila się w trakcie jego pobytu na katordze27.
O możliwych tego przyczynach najbardziej przekonująco w moim odczuciu
pisał Jerzy Stempowski. Jego zdaniem Polacy muszą występować w tekstach
pisarza rosyjskiego jako postacie skrajnie negatywne i fałszywe, ponieważ
zesłańcy, których autor Notatek z domu umarłych miał okazję poznać na
katordze,

[…] jak gdyby uchylają się od istotnego męczeństwa i dlatego właśnie, wbrew pozorom, nie tylko
nie zasługują na litość, ale przeciwnie, powinni być zdemaskowani. Polacy reprezentują dla niego
[Dostojewskiego] najbardziej niebezpieczną, bo schodzącą aż na same dno katorgi próbę racjonal-
nego czy mistycznego wytłumaczenia męki potępionych, która w całej twórczości Dostojewskiego
ma nosić zasadniczo charakter niczym niewytłumaczony, apelujący do nas swym wiekuistym,
niemożliwym do stłumienia protestem28.

Mianem „istotnego męczeństwa” określa Stempowski w przytoczonym frag-
mencie przekonanie modelowego „biednego i poniżonego” rosyjskiego bohatera
Dostojewskiego o tym, że żadna forma zbawienia czy też nadziei eschatolo-
gicznej nie jest dla niego możliwa. Cierpiący bohater Dostojewskiego (bohater
rosyjski) zmuszony jest tkwić w sytuacji niemożliwej: w warunkach zabija-
jących cały potencjał życia jako takiego. Właśnie tego rodzaju „pokornej
rozpaczy”, określanej przez Szestowa mianem „filozofii tragedii”29, zabrakło
Dostojewskiemu w postawie przebywających razem z nim na katordze Polaków.
Uważali oni, że cierpią w słusznej sprawie, a przez to są lepsi od otaczających
ich przestępców kryminalnych, pochodzących zwykle z najniższych warstw spo-

26 Jw. s. 142.
27 Na temat relacji Dostojewskiego z polskimi zesłańcami w Omsku por. np. pamiętniki

Tokarzewskiego, szczególnie opowiadanie Na Irtyszu. W: t e n ż e. Pośród cywilnie umarłych.
Obrazki z życia Polaków na Syberyi. Warszawa [b. r. w.].

28 J. S t e m p o w s k i. Polacy w powieściach Dostojewskiego. W: t e n ż e. Eseje dla
Kassandry. Gdańsk 2005 s. 299. Na temat Polaków w twórczości Dostojewskiego zob. również:
Z. Ż a k i e w i c z. Polacy u Dostojewskiego. W: t e n ż e. Ludzie i krajobrazy. Gdańsk 1970.
W. L e d n i c k i. Polacy i Dostojewski. W: t e n ż e. Russia, Poland and the West. Essays
in literary and cultural history. London 1954.

29 Zob. L. S z e s t o w. Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii. Przełożył i wstępem
poprzedził C. Wodziński. Warszawa 1987.
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łecznych, co dla Dostojewskiego było rażące i kompletnie nie do przyjęcia.
Można podawać w wątpliwość, czy jego pogląd był słuszny, a także (zapewne
z powodzeniem) dopatrywać się niskich pobudek jego antypatii do Polaków,
mimo to uderzające pozostaje podobieństwo głównych zarzutów, stawianych
polskim zesłańcom zarówno przez Dostojewskiego, jak i przez Norwida. Obaj
twórcy – choć należy podkreślić, że z bardzo odmiennych względów – odczu-
wali konieczność patrzenia na polskie społeczeństwo w kategoriach normal-
ności. Natomiast chyba większość „skrzywdzonych i poniżonych”, zesłanych na
Syberię Polaków, nie chciała czy nie mogła zrezygnować z mesjanistycznej
optyki widzenia świata. A postawa ta – szczególnie dla kogoś patrzącego
z zewnątrz – mogła okazać się wyjątkowo drażniąca. Warto w tym miejscu
przywołać choćby wizerunek polskich „posieleńców” z Anhellego30.

Norwid podchodził do kwestii cudzego cierpienia w sposób wyjątkowo deli-
katny. Dlatego też żadna z jego gwałtownych opinii, odzwierciedlających się
jedynie w korespondencji prywatnej, nie przedostała się do twórczości lite-
rackiej. Tematyki syberyjskiej bezpośrednio dotyczą zaledwie dwa teksty
poetyckie: Syberie i „Ołówkiem” na książeczce o Tunce.

W twórczości Norwida dają się usłyszeć dwa niezależne, przeplatające się
ze sobą głosy: głos liryka i epika – kogoś mówiącego w warunkach jakby in-
tymnych i osoby przemawiającej na forum publicznym. Nie chodzi tu o żadne
rozróżnienia rodzajowe, tylko o pozycję, z jakiej podmiot mówiący zwraca się
do adresata, i o „barwę” jego głosu. Może szczególnie jaskrawo uwidacznia się
ta specyficznie rozumiana „wielogłosowość” w Vade-mecum. W zbiorze tym
mamy do czynienia raz z donośnym wołaniem proroka czy wodza, a innym ra-
zem z cichą mową liryczną. Ta różnorodność odcieni głosu bohaterów poetyc-
kich staje się ważna z punktu widzenia interpretacji poglądów „prywatnych”

30 Dodatkowego – ciekawego i trafnego – uzasadnienia niechęci autora Braci Karamazow
do Polaków dostarczyła analizy lingwistyczno-kulturowe przeprowadzone przez Annę Wierzbic-
ką. Szczególnie blisko przylegający do omawianej problematyki jest jej szkic pt. Język i naród:
polski los i rosyjska sud’ba. Autorka dowodzi w nim, że jedną z podstawowych różnic w men-
talności narodów polskiego i rosyjskiego można dostrzec na drodze eksplikacji polskiego
pojęcia „los” i rosyjskiego pojęcia „sud’ba”. Zgodnie z analizami Wierzbickiej zasadnicza
różnica polega na tym, że Rosjanie są głęboko przekonani, iż „sud’bę” należy przyjmować z
absolutną pokorą i w żadnym razie nie należy się jej sprzeciwiać. Natomiast polski językowy
obraz świata sugeruje raczej, że choć człowiek nie ma do końca wpływu na swój los, może
i powinien dochodzić do pewnego rodzaju interakcji ze swoim losem. Tego rodzaju współza-
leżność między podmiotem a przedmiotem „sud’by” w rosyjskim językowym obrazie świata
jest raczej nie do pomyślenia. Zob. A. W i e r z b i c k a. Język i naród: polski los i rosyjska
sud’ba. „Teksty Drugie” 1991/3 (9) s. 5-20.

124



ASPEKTY HISTORIOZOFII NORWIDA I DOSTOJEWSKIEGO

i „publicznych” Norwida. Ważna jest tu perspektywa, z jakiej przemawiają
poszczególni bohaterowi jego utworów lirycznych.

W trakcie lektury wiersza Syberie odnoszę wrażenie, że przeplatają się
w nim dwa rodzaje głosów: głos prywatny, złamany wzruszeniem nad losem
zesłańców, i głos publiczny – nauczający, wytykający błędy i prorokujący:

Pod-biegunowi! na dziejów-odłogu,
Gdzie całe dnie
Niebo się zdaje przypominać Bogu:
„Z i m n o i m n i e…”

(PWsz II, 58)

Głos brzmiący w pierwszej strofie wiersza to głos człowieka cierpiącego
albo znającego cierpienie. Pojawiające się tu określenia: „na dziejów-odłogu”,
„zimno i mnie” zdają się w jakiś nieuchwytny sposób przylegać do losów poe-
ty. Mowa tej pierwszej strofy jest o tyle prywatna, że w akcie lektury staje się
jakimś rodzajem połączenia mówienia o sobie i mówienia o innym albo – żeby
posłużyć się określeniem Ricouerowskim – mówienia „o sobie samym jako
innym”.

Zgoła inny jest charakter pozostałych dwóch strof tego wiersza. Wychodzimy
w nich z obrębu jednostkowego, prywatnego czy nawet (w przypadku poety)
– intymnego doświadczenia na teren przeżycia zbiorowego:

Wrócicież kiedy? – i którzy? i jacy? –
Z śmiertelnych prób,

(tamże)

Pytania o możliwość czy okoliczności powrotu zesłańców nie są przecież
jedynie pytaniami samego Norwida. Należą one do przestrzeni doświadczenia
zbiorowego, a więc zwielokrotnionego. Pozostając jeszcze przez moment na
terenie doświadczenia lirycznego (przejawiającego się w ujmującej konkretyzacji
opisów i porównań), poeta zaczyna stopniowo modulować swój głos na sposób
epicki. Syberia – jako konkretna przestrzeń liryczno-geograficzna – w dalszej
części tego wiersza zostaje potraktowana jako metafora Norwidowej współczes-
ności w ogóle. Syberia jest nie tylko tam, gdzie zostali zesłani powstańcy, ale
też tu. Przy czym zaimek ten („tu”) obejmuje zarówno współczesny poecie
Paryż, jak i Warszawę, Drezno, Wenecję, Rzym czy Moskwę. „Druga Syberia:
pieniędzy i pracy” w dramatyczny w swoim ostatecznym przesłaniu sposób
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obejmuje całość cywilizacyjno-kulturową, znaną Norwidowi31. Taka konsta-
tacja historiozoficzna nie mogła paść z ust liryka: w tym miejscu zaczyna swoją
wierszowaną przemowę – epik.

Lub pierw, czy? obie takowe Syberie,
Niewoli dwóch,
Odepchnie nogą, jak stare liberie,
Wielki-Pan… Duch!
* * * * * * * * * * *

(tamże)

Trzecia strofa analizowanego wiersza jest próbą refleksji filozoficzno-
historycznej nad mechanizmem rządzącym prawami rozwoju ducha. Wykropko-
wanie ostatniego, a z punktu widzenia symetrii – nadliczbowego wersu
w pewien sposób obrazuje zasłonę spuszczoną przez poetę na rozstrzygnięcie
pytania o godzinę zwycięstwa ducha nad materią. Wprowadzona w ostatnim
wersie postać „zarządcy świata” – „Wielkiego-Pana… Ducha!” odsyła czytel-
nika bezpośrednio w „rejony wielkiej herezji”, czyli do mistycznej twórczości
Słowackiego.

Na potrzeby prowadzonej w tej chwili refleksji wystarczy zwrócić uwagę
przede wszystkim na to, z jaką delikatnością pisze Norwid o losach zesłańców.
Jeśli w związku z problematyką syberyjską pojawia się jakikolwiek rodzaj
krytyki, to nie jest on w żadnym stopniu wymierzony w postawę osób cierpią-
cych, a dotyczy raczej rzeczywistości znanej poecie z własnego doświadczenia.

Podobnie jest prowadzona „narracja liryczna” w późnym wierszu Norwida
„Ołówkiem” na książeczce o Tunce. Przeplatające się w nim obrazy poetyckie
są przesiąknięte empatią wobec wygnańców przebywających na Syberii. Choć
utwór ten został zainspirowany tym samym „dziełkiem”, co omawiany wcześ-
niej list poety do Bohdana Zaleskiego, nie ma w nim ani odrobiny refleksji
wartościującej postawy zesłańców. Obrazy gwałtownej, ale i współczującej
przyrody, która „rwie i gna” katorżników (chyba na bardzo zbliżonej zasadzie
jak w wierszu Od Anioła do Szatana), w jakiś tajemniczy, ledwo naszkicowany
przez poetę sposób łączy się z ojcowską opieką Boga nad swoimi dziećmi:

Jako gdy trąba porwie warstwę lata
I rzuci w północ gestem osobliwym,
I jakby nie był tylko sprawiedliwym
Twórca-przyrody, lecz i Ojcem świata,

31 Zob. T r o j a n o w i c z o w a. Sybir romantyków s. 133.
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I sprawy czynił wyjątkowej treści,
A meteory grały Mu chóralnie,
Śnieg rozpłakiwał się i czuł boleści
Ludzi okutych, co w nim brodzą walnie – –

(PWsz II, 218)

Obraz wypełniający drugą strofę tego „ołówkowego”, szkicowego wiersza
wprowadza zupełnie naturalny w tym kontekście motyw sieroctwa. Jednak to
osierocenie nie jest zupełne (podobnie jak wierszu o zbliżonym tytule ze zbioru
Vade-mecum). Tam została przywołana przez poetę postać matki, tu – anioła
towarzyszącego sierocie, przemawiającego przez jej usta.

Cały ten wiersz wypełnia szereg poetyckich, wzniosłych i bardzo niejed-
noznacznych obrazów. Zapewne jego systematyczna i szczegółowa analiza
mogłaby przynieść więcej owocnych hipotez badawczych. Ja natomiast chcia-
łabym zwrócić uwagę tylko na ramę modalną tego wiersza. Natłok wieloznacz-
nego obrazowania poetyckiego sprawia, że stosunek piszącego do własnego
tekstu staje się niejednoznaczny. Teoretycznie pomocna w rozwianiu tych
wątpliwości jest struktura porównania, jakby „nałożona” na wiersz „Ołówkiem”.
„Jako gdy […] – Tak… w owej »T u n c e«!…”. Jednak żeby to porównanie
lub lepiej – ta proporcja miałaby mieć jakikolwiek sens, niezbędna jest
znajomość jej drugiego członu albo znajomość stosunku mówiącego do drugiego
członu porównania – do „owej »Tunki«”.

W tym miejscu zaczyna powstawać problem… Stosunek Norwida do Wspo-
mnienia ks. Nowakowskiego jest znany. W żadnym stopniu nie jest on pozy-
tywny. Więc miałby tu poeta kłamać, czyli pisać mgliście – ale ogólnie rzecz
biorąc, pozytywnie – o postawach, które prywatnie wydają mu się nie do przy-
jęcia? Takie założenie jest możliwe, chociaż raczej mało zadowalające pod
względem badawczym. Pozostaje jeszcze kwestia tytułu wiersza. Co właściwie
sugeruje ujęte przez poetę w cudzysłów określenie „ołówkiem”. Wywołuje ono
skojarzenie palimpsestowości, gestu pisania na czymś, co zostało już napisane,
zacierania dawnych znaczeń i wprowadzania w ich miejsce nowych. Palimpsest
Norwida jest jednak nietrwały. Pisany „ołówkiem”, staje się jedynie sugestią
znaczeń nowych, zdaniem poety – właściwych. I jeszcze wielokropek, umiesz-
czony przez poetę w końcowym wersie, rozpoczynającym drugi człon porówna-
nia „tak” („– Tak… w owej »T u n c e«!…”). Można go interpretować jako
dramatyczne zawieszenie głosu osoby mówiącej w wierszu, ale znacznie bliższe
wydaje mi się traktowanie go jako przemilczenia poety. „Tak [jest] w owej
Tunce” czy może raczej „Tak powinno być”? „Chciałbym, żeby tak było”.

Stosunek Norwida do „polskiej Syberii” był bardzo skomplikowany, trudny
do jednoznacznego opisania. Prawdziwe cierpienie i bluźniercza szata marty-
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rologiczna składały się na mieszankę wyjątkowo toksyczną, wobec której trudno
było zachować się zupełnie właściwie: nie wyrzekając się siebie i jednocześnie
nie raniąc uczuć osób naprawdę cierpiących.

Dostojewski nie musiał i nie chciał liczyć się z uczuciami Polaków, dlatego
głosił wszem i wobec swój niechętny stosunek do polskich zesłańców i emi-
grantów. I choć jego rozliczne opinie mogą być odbierane jako mocno prze-
sadzone i krzywdzące, to jednak – odsuwając emocje na bok – można zauważyć
spore podobieństwo między myśleniem Dostojewskiego i Norwida o martyro-
logii polskiej.

PODOBIEŃSTWO POSTAW KRAŃCOWO ODMIENNYCH

Widoczna w przedstawionym zestawieniu zupełna rozbieżność poglądów
historiozoficznych i eschatologicznych Norwida i Dostojewskiego zdaje się
jednak mieć nieco miejsc wspólnych. Zasadniczą płaszczyzną konfliktów
myślowych obu pisarzy była się opozycja ortodoksji i heterodoksji. Chcąc być
wierny nauczaniu Kościoła katolickiego, Norwid w żaden sposób nie mógł
uwierzyć w koncepcję „Polski – Mesjasza narodów” ani nawet pogodzić się
z nią. Według niego żaden, nawet największy, najwspanialszy i najbardziej
cierpiący naród nie może określać się mianem „Mesjasza”, bo dopuściłby się
aktu bluźnierstwa.

Z kolei zespół przekonań społeczno-religijnych Dostojewskiego (do złudzenia
przypominający momentami polską odmianę mesjanizmu) był niemal modelo-
wym przykładem publicystycznej realizacji ortodoksyjnej koncepcji prawosław-
nej „Moskwy – Trzeciego Rzymu”. W XIX-wiecznej mentalności rosyjskiej wy-
znawana w Credo wiara w Kościół Powszechny wiązała się bezpośrednio z wia-
rą w wybraństwo narodu rosyjskiego. Dobitnie świadczą o tym choćby wypo-
wiedzi rosyjskiego filozofa romantycznego Aleksieja Chomiakowa32.

Tak więc na przykładzie twórczości Norwida i Dostojewskiego widać do-
skonale, jak zupełnie odmienne manifestacje postaw historiozoficznych mogą
być wynikiem bardzo zbliżonego stosunku do wiary, nawet w przypadku blis-
kich tak sobie Kościołów jak Cerkiew prawosławna i Kościół katolicki.

Z opisaną wizją historiozoficzną bezpośrednio wiąże się problematyka zesłań
na Syberię i towarzyszącego im cierpienia. I tutaj – mimo odmiennego wypo-

32 A. C h o m i a k o w. Cerkow’ odna. W: t e n ż e. Cerkow’ odna. Semiramida.
Moskwa 2004.
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sażenia kulturowego – Norwid i Dostojewski poruszają kwestie bardzo zbliżone.
Obaj patrzą na dzieje narodu polskiego w sposób „normalny”: jako na historię
jednego z bardzo wielu narodów „zaanektowanych” przez Rosję (Dostojewski)
i jednego z wielu narodów cierpiących (Norwid). Dlatego Dostojewski (jako
Rosjanin) gwałtownie, z wielkim oburzeniem odrzuca postawę Polaków, z któ-
rymi miał okazję się zetknąć, jednocześnie dokonując jej uniwersalizacji wobec
całego narodu polskiego. Cierpienie Polaków oraz sposób, w jaki jest ono
okazywane, są dla Dostojewskiego niezrozumiałe. Bo skoro misja dziejowa
Rosji polega – jego zdaniem – na stopniowym „wchłanianiu” i oświecaniu
krajów europejskich, to Polacy nie mają żadnych przesłanek, by sprzeciwiać się
narodowej niewoli. Więcej – niezgoda na bieg wydarzeń historycznych urasta
w oczach rosyjskiego pisarza do rangi buntu wobec Boga. Taka jest logika
podstawowych założeń, stojących za koncepcją historiozoficzną „Moskwy –
Trzeciego Rzymu”.

Norwid, będąc Polakiem, nawet nie próbował przekreślić wagi cierpienia
powstańców i zesłańców, jednak w znacznym stopniu, podobnie jak Dostojew-
ski, nie chciał zaakceptować ich postawy, zakorzenionej w nienawiści do
Rosjan i poczuciu wyższości względem nich. Nieustanne podkreślanie marty-
rologii narodowej musiało – jego zdaniem – przybierać chorobliwe kształty
niezdrowego cierpienia. O podobnym mechanizmie psychologicznym pisał Nor-
wid w Białych kwiatach33. Ciągłe stawanie w prawdzie nie tylko wobec rze-
czywistości zewnętrznej, ale – przede wszystkim – wobec samego siebie,
racjonalizacja własnych, nawet najbardziej zagmatwanych uczuć, musiała być
– jak sądzę – znacznie trudniejsza od bezwzględnej akceptacji mitu mesja-
nistycznego. Chyba właśnie dlatego polski poeta pisał o Syberii (w której
doszło do zogniskowania martyrologii narodowej) tak niewiele.

33 „Patetyczność nie pochodzi od ðÜõïò (choroba). Patetyczność pochodzi od πασχω.
Tylko z d r o w e - c i e r p i e n i a dramatycznymi zdają się być… choroba ma na

polu wiedzy patologię raczej, nie patetyczność.
Różnice tu, na polu sztuki, są takie między powyższymi określnikami, jak na polu życia,

np. między h i s t o r y c z n y m a h i s t e r y c z n y m fenomenem jakim…” (PWsz
VI, 191).
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ADAM CEDRO

FORTEPIAN SZOPENA
POEZJA I HISTORIA

Mało który utwór doczekał się tak wielu i tak rozmaitych analiz. W wydanej
przeszło 10 lat temu Bibliografii interpretacji wierszy Cypriana Norwida dział
dotyczący Fortepianu Szopena odsyła nas do kilkudziesięciu pozycji1. Olbrzy-
mie bogactwo: od wzmianek – po pełne analizy wiersza, a nawet jedną mono-
grafię; pisanych w różnym czasie, z różnych pozycji metodologicznych i ideo-
wych, dla różnych potrzeb. Dość przywołać nazwiska Filipa, Makowieckiego,
Borowego, Gomulickiego, Piechala, Trznadla, Sandauera, Ferta, Makowskiego,
Łapińskiego, a na interpretacji Władysława Stróżewskiego kończąc.

Wydawałoby się zatem, że wszystko już o utworze powiedziano i że przy-
najmniej główne jego tajemnice zostały odsłonięte i opisane. A jednak... Jak
każde arcydzieło, Fortepian Szopena przy uważnej lekturze nadal niepokoi,
prowokuje pytania, pokazuje nowe możliwości odczytania jego poszczególnych
fraz2. Być może to zjawisko typowe dla każdego wybitnego utworu, być może
kwestia pewnego braku pokory badaczy wobec tego, co mówi sam tekst, braku
zastępowanego czasem ideologiczną werwą. Może wreszcie wynikać to z nie-
zwykłej wieloznaczności tego tekstu, wieloznaczności wręcz budującej jego
poetyckość i pozwalającej na różnorodne lektury. Próbując uporządkować stan
badań nad utworem, doszedłem do paru nowych, jak mi się wydaje, ustaleń

1 Oprac. A. Cedro, P. Chlebowski, J. Fert, M. Buś i J. Leociak. Lublin 2001.
2 Z okazji obchodów Roku Chopinowskiego [w roku 2009] postanowiłem przygotować

okolicznościowe wydanie Fortepianu Szopena. Pierwotny zamiar był skromny: opublikować
tekst poddany lekkiej modernizacji i wzbogacić go kolorową reprodukcją autografu z Vade-
-mecum. Tak prosto zamierzona inicjatywa zmieniła swój zakres i charakter, kiedy w trakcie
pracy okazało się, że wiele miejsc tak, wydawałoby się, dobrze znanego i opisanego utworu
jest niejasnych, a wątpliwości nie nikną nawet po lekturze większości dotychczasowych
interpretacji. Stąd wynikła konieczność dopisania działu „Objaśnienia”, inspirującego obecny
tekst. Zob. C. N o r w i d. Fortepian Szopena. Tekst opracował i komentarzem opatrzył
A. Cedro. Kielce 2010 (wyd. 1 i 2). Tekst cytuję za tym wydaniem.
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i propozycji, które uzupełniają, modyfikują lub poszerzają naszą wiedzę
o poemacie.

1. CO MA HARFA DO SZOPENA

Z pełnym przekonaniem pozwolę sobie zauważyć, że Fortepian Szopena wart
jest analizy od pierwszego do ostatniego wyrazu. Dosłownie3. Niewiele jest
takich utworów. Czytając inicjalne „Byłem u Ciebie”, już pojawiają się
pierwsze asocjacje z Norwidowym „bywaniem u osób” i pierwsze pytania: czy
prosta zamiana trybu duratywnego (użytego w Marionetkach) w dokonany jest
jedynym czynnikiem, który tak istotnie rozróżnia konwencjonalne zachowania
gościa salonu od tej lirycznej i osobistej relacji ze spotkania z Chopinem4?
A poetycki okolicznik czasu „w te dni przedostatnie” (nadal pierwszy wers!)
czym różni się od hipotetycznego wyrażenia „w te dni ostatnie”? Na jakiej
zasadzie „przedostatniość” otwiera i przedłuża przestrzeń „niedocieczonego
wątku” życia kompozytora, a więc wątku nie tylko nie dokończonego, ale i nie-
odgadnionego, objętego zatem swoistą tajemnicą? W jaki sposób wreszcie tenże
okolicznik czasu prowadzi do pełni mitu (w. 3), w który właśnie wkracza arty-
styczna biografia Szopena?

A oto kolejne fascynujące wersy (5-6):

– Gdy życia koniec szepce do początku:
„N i e s t a r g a m C i ę j a – n i e! – J a u - w y d a t n i ę!…”

Pytanie najprostsze: o jaki początek tu chodzi? Czyżby był to ślad cyklicznej
koncepcji czasu właściwej mitowi, która każe teraźniejszości zawracać w prze-
szłość? Ale przecież nie może wchodzić tu w grę początek biografii kompozy-
tora; taka konstrukcja nie miałaby sensu. Obietnica uwydatnienia sensu egzy-
stencji nie cofa się, ale sięga w przyszłość i odnosi się do początku czegoś
nowego, dopiero mającego się pojawić, nowej wartości, którą wprowadza nad-
chodząca śmierć. Jakąś rekapitulację wartości całego życia, oszacowania jego
sensu, możliwą dopiero po śmierci. A zatem słowa te (czyżby wypowiadane

3 Nawet motta otwierające utwór warte są analizy. Zob. E. F e l i k s i a k. Mowa i mil-
czenie motta. W: Semantyka milczenia 2. Red. K. Handke. Warszawa 2002.

4 O szczególnym napięciu powstającym w tym miejscu między wspominającym a wspo-
minanym pisze Bernadetta Kuczera-Chachulska. Zob. t a ż. „Czas siły – zupełnej”. O kategorii
wysiłku w poezji Norwida. Lublin 1998 s. 63 i n.
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przez śmierć?) skierowane są do początku nowego etapu dzieła Szopena, życia
jego sztuki po śmierci kompozytora. Duża litera zaimka „Cię” niewątpliwie
kieruje wektor do osoby, a nie „początku” (życia). Samoistnie nasuwającym się
dopowiedzeniem tłumaczącym opozycję „stargać” – „uwydatnić”, byłaby tu
Norwidowa koncepcji s-konu (skonania, ale i do-konania, zwieńczenia życia
majestatem śmierci), obecna choćby w wierszu Na zgon śp. J. Zalewskiego
i często przywoływana jako komentarz do tego fragmentu utworu. Ten kierunek
czytania potwierdzałaby także bladość świtu z w. 4, otwierająca perspektywę
budzenia się nowej fazy recepcji twórczości Szopena.

I wreszcie najważniejsze dla nas wersy (7-10):

Byłem u Ciebie w dni te, przedostatnie,
Gdy podobniałeś – co chwila – co chwila –
Do upuszczonej przez Orfeja liry,
W której się rzutu-moc z pieśnią przesila,
[…]

Oto kolejne miejsce ciemne: problem upodobniania się bohatera wiersza do
upuszczonej przez Orfeusza liry. Te wersy nie doczekały się dotychczas
rzeczowego komentarza. A że jest on potrzebny, świadczą takie oto wypowie-
dzi, które znalazłem w internetowych „gotowcach” wypracowań (wyróżnienia
pochodzą od A.C.):

Pisząc o Szopenie w tych ostatnich dniach, N o r w i d p o r ó w n u j e g o d o O r -
f e u s z a, mitycznego bohatera, który swą grą na lirze wzruszał przyrodę i zjednywał bogów.

Fortepian Szopena jest długi i wieloczęściowy. Trzy pierwsze części to trzy wspomnienia
spotkań, wizyt u chorego Szopena, przekonanego o śmierci, p o d o b n i e j ą c e g o d o
l i r y O r f e u s z a, do postaci marmurowej dłuta Pigmaliona. Uderza bladość rąk Szopena
– mieszają się z bielą klawiatury.

Orfeusz natomiast był w mitologii greckiej znanym twórcą muzyki, która dawała mu władzę
nad przyrodą. Można więc powiedzieć, że S z o p e n j e s t t u j a k g d y b y n a -
r z ę d z i e m O r f e u s z a, a jego muzyka ma znamiona boskości.

W trzech pierwszych zwrotkach opisuje poeta zapamiętaną przez niego sylwetkę gasnącego
artysty.Norwidwspominapostać S z o p e n a, p o d o b n e g o d o l i r y O r f e u s z a,
do postaci marmurowej dłuta Pigmaliona.

Trudno nie uśmiechnąć się przy próbie wyobrażenia sobie, w jaki sposób
Szopen miałby upodabniać się do liry… No właśnie, ale co tu właściwie jest
przedmiotem porównania: Orfeusz czy jego lira? Satysfakcjonującej odpowiedzi
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próżno szukać i w poważniejszych komentarzach. Tadeusz Makowiecki na przy-
kład pisze:

Pierwszy [fragment – A.C.] – to wywołanie wizji o najzwiewniejszym a przenikliwym nastroju,
wizji Chopina. Ale w wizji tej nie ma najlżejszych nawet napomknień do zewnętrznego wyglądu:
rysunku czoła, oczu, profilu, ciepłego szala (jak w Czarnych kwiatach) – nic. Za to jest parokrotne
powtórzenie słów o wątku dni przedostatnich, obraz człowieka jako opuszczonej (sic!) przez Orfeu-
sza liry, kończącej się melodii, odchodzącej pieśni5.

Nie widzi tu też problemu Wacław Kubacki w swej „misteryjnej” interpre-
tacji poematu:

[…] a dalej porównanie umierającego Chopina z upuszczoną przez Orfeja lirą6.

Trudności nie dostrzega także Władysław Stróżewski:

Już w strofie 2 dotknięte zostają problemy związane z tym, co w sztuce najbardziej elemen-
tarne, pierwotne, archiczne. Pojawia się postać Orfeusza, patronującego dialektyce rzutu i pieśni,
a także materii elementarnych dźwięków, które dochodzą tu do głosu […]7

I jeszcze cytat z Jacka Trznadla:

Następnie postać Chopina podobnieje do „upuszczonej przez Orfeja liry”, upuszczonej, jak
wiadomo, po jego śmierci. I z kolei fortepian, który b y ł ciałem Chopina, przemienia się
w rozszarpywane przez Pasje-Menady ciało Orfeusza. Czemu służy ten pochód utożsamień? Nie
tylko „podniesieniu” tonu, nie tylko wskazaniu na różnicę pomiędzy antycznym fatum – które
dosięga Orfeusza, z którego wynika pesymizm antyku śródziemnomorskiego – a tragedią chrześ-
cijańską, mającą swoje miejsce w walce dobra ze złem, więc – ostatecznie zwycięską. Chodzi
jeszcze o coś więcej: o włączenie jednak tragedii antycznego mitu w ten sam pochód walki dobra
ze złem, nadania jej podobnego, choć nieświadomego jeszcze dla antyku sensu chrześcijańskiego.
O wielką jedność czasów8.

Nie wydaje się, by przytoczone tu opinie wiele rozjaśniły. Podstawowym nie-
porozumieniem jest traktowanie tych wersów jako odnoszących się wprost do po-
staci Szopena. Tak naprawdę nie chodzi tu bowiem tylko o jego osobę, ale o do-

5 Fortepian Szopena. W: K. Górski, T. Makowiecki, I. Sławińska. O Norwidzie pięć
studiów. Toruń 1949 s. 118.

6 Fortepian Szopena. „Poezja” 1983 nr 4-5 s. 152.
7 Doskonałe–wypełnienie. O „Fortepianie Szopena” Cypriana Norwida. Cyt. za: Muzyka

w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych. Red. A. Hejmej. Kraków 2002 s. 220.
8 Czytanie Norwida. Próby. Warszawa 1978 s. 148-149.
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konania twórcze, o jego muzykę… To nie postać (ciało) Szopena upodabnia się
do liry Orfeusza. Przybliżający się moment śmierci pozwala doszukać się po-
dobieństwa granicznej sytuacji, w jaką wkracza jego m u z y k a, do upusz-
czonej w momencie śmierci mitologicznego śpiewaka cudownej liry.

Niemal 300 lat wcześniej, w roku 1585, „Słowiańskim Orfeuszem” nazwał
Jana Kochanowskiego w swych Żalach nagrobnych Sebastian Klonowic, tak
więc tradycja porównywania wybitnych artystów do Orfeusza jest oczywista.
Znacznie bardziej interesujące jest porównanie czegoś do upuszczonej liry
śpiewaka. Orfeusz, syn muzy Kaliope i Apolla, był jak wiadomo najsłynniej-
szym mitologicznym poetą, śpiewakiem i muzykiem, symbolem niedoścignio-
nego kunsztu i mistrzostwa artystycznego. Swym śpiewem potrafił nie tylko
oczarować przyrodę, ożywiać drzewa czy kamienie, ale i odwrócić uwagę załogi
Odyseusza od śpiewu syren, a nawet przekonać Hadesa, by pozwolił żonie
Orfeusza, Eurydyce, wrócić do świata żywych. Wierność Eurydyce stała się
według niektórych przekazów przyczyną jego śmierci – został rozszarpany przez
zazdrosne menady (ogarnięte szałem bachantki) – motyw ten zresztą powraca
w dalszej części Fortepianu. O tym wiemy, a całą historię opisał między
innymi. Owidiusz w swoich Przemianach. Najważniejszy jest jednak dla nas
końcowy fragment tego mitu: po śmierci Orfeusza jego lira grała s a m o -
i s t n i e:

Rozdarte członki poety spoczęły w różnych miejscach: jego głowę i lirę ty przyjąłeś, Hebrusie.
Kiedy – niezwykła to rzecz! – płynęły środkiem rzeki, lira wydawała jakieś żałosne dźwięki,
a martwy język szeptał smutne słowa i smutno odpowiadały wybrzeża9.

Zatem kluczem do zrozumienia tego porównania Szopena z lirą Orfeusza jest
przydawka „u p u s z c z o n a”, a więc nawiązanie do sytuacji związanej
bezpośrednio ze śmiercią śpiewaka, po której lira zaczęła samoistnie grać. Na
to, że upuszczenie instrumentu jest tu znakiem śmierci twórcy, wskazuje m.in.
pośrednio rzeźba Augusta Clésingera (zięcia George Sand) na paryskim grobie
kompozytora, przedstawiająca muzę, której lira wysuwa się z dłoni. Symbolika
tego nagrobka na cmentarzu Père-Lachaise jest dość oczywista: twórczość i jej
kres. Milczący instrument i niema muza. Poszarpane struny, przecięty wątek
życia. W równie subtelny sposób mówią o tym wersy 29-32 i 51-58 Norwi-
dowej ody10.

9 O w i d i u s z. Metamorfozy. Przekład S. Stabryła. T. II. Wrocław 2004 s. 325.
10 Odwołuję się tu do genologicznych ustaleń Z. Łapińskiego w jego artykule pt. Pieśń

zwycięska. O „Fortepianie Szopena”. „Studia Norwidiana” 12-13:1994-1995.
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Grająca samoistnie lira prowokuje do kolejnych pytań: co dzieje się ze
sztuką po śmierci twórcy? W jaki sposób jego sztuka nadal żyje? W jakich
wymiarach? Na ile dzieło związane jest z biografią i intencjami kompozytora,
a w jakich warunkach zaczyna żyć własnym życiem? Jakie misterium musi się
dokonać, by piękno trwało? Czym musi odznaczać się dzieło sztuki, by mimo
śmierci artysty nadal zachwycało, oczarowywało, wzruszało?

Motyw upuszczonej (a grającej) liry proponuję właśnie tak interpretować:
jako szczególną tajemnicę twórczości, która decyduje o wartości i nieśmier-
telności dzieła. Jak wielka musiała być moc koncepcji twórczej i wartości
zawarte w samej muzyce, by mogła ona dalej żyć samoistnie! Nieprzypadkowo
pojawia się niebawem motyw Pigmaliona – a więc kolejnego twórcy, którego
miłość do stworzonej przezeń rzeźby doprowadziła do ożywienia artefaktu.

Dopiero przyjęcie tej koncepcji interpretacyjnej logicznie tłumaczy
„zdziwienie” strun wydobywającą się z nich autonomicznie muzyką mimo
„odepchnięcia” instrumentu przez kompozytora (w. 10-17):

[…] liry,
10 W której się rzutu-moc z pieśnią przesila,

I rozmawiają z sobą struny cztery,
Trącając się,
Po dwie – po dwie –
I szemrząc z cicha:

15 „Z a c z ą ł - ż e o n
U d e r z a ć w t o n?...
C z y t a k i M i s t r z!... ż e g r a… c h o ć o d p y c h a?”

W optyce „rzutu-moc” to siła zarysu, koncepcji twórczej Szopena, energii
emanującej z jego dzieła i rozpoczynającej „samodzielne” życie po śmierci
kompozytora. Interpretacyjne próby innego łączenia „odepchnięcia” z „rzutu-
mocą” wydają się prowadzić na manowce: jedni widzą tu mechanikę wydoby-
wania dźwięku („odpychanie” palcem klawisza), inni (także w odniesieniu do
w. 58) – świadectwo „odrzucenia” muzyki Szopena przez współczesnych (do
czego przecież nigdy nie doszło), jeszcze inni „odrzuconą” lirę umieszczają
jako gwiazdozbiór na niebie. Raczej to instrument czuje się „odepchnięty”,
osierocony przez artystę, a my jesteśmy świadkami niezwykle intymnego mo-
mentu w życiu sztuki: jej pierwszego „samodzielnego” oddechu i „śpiewu”,
swoistych „narodzin” po śmierci jej twórcy. Nie ma żadnej potrzeby, by
w bazowej interpretacji tego fragmentu sięgać (jak W. Kubacki) po misteria
orfickie czy (jak J. Trznadel) przywoływać obecność przedstawień Orfeusza
w tradycji wczesnego chrześcijaństwa. Nie wydaje się, by tak daleko idące
sugestie były uzasadnione tym, co mówi tekst.
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Motyw upuszczonej liry, a więc nadchodzący moment śmierci, uruchamia
biwalencyjność semantyczną określeń i zaimków kierowanych do kompozytora:
w płynny sposób przestają one dotyczyć człowieka i jego biografii, a zaczynają
synonimicznie odnosić się do jego dzieła i domykającej się właśnie księgi
twórczości. Pojawiające się w dalszych wersach rzeźbiarskie motywy pełnią
podobną rolę: petryfikując bohatera, nadają tym samym jego dziełu status
pomnika. A więc to nie o Szopena chodzi, ale o nieśmiertelność jego muzyki…
Podobnej metamorfozie poddaje się zresztą także Szopenowy fortepian – on też
staje się symbolem muzyki i twórczości.

2. DLACZEGO ZNISZCZONO FORTEPIAN SZOPENA

Poetycka wizja zawarta w w. 80-117 osnuta jest wokół Warszawy i wyda-
rzeń z 19 września 1863 r., kiedy to w ramach odwetu za zamach na rosyj-
skiego generała Teodora Fryderyka Berga (1790-1874), mianowanego w po-
czątkach września namiestnikiem Królestwa Polskiego, wojsko carskie zde-
molowało pałac Andrzeja Zamoyskiego przy Nowym Świecie, z którego okien
dokonano ataku. Między innymi zniszczeniu uległ wtedy fortepian, na którym
w młodości grywał w Warszawie Szopen. Norwid o tych oburzających wydarze-
niach mógł czytać na przykład w krakowskim „Czasie” z 1863 r. (nr 215-221
i 223)11. To znane wszystkim fakty. Ale może warto rozszerzyć nieco histo-
ryczny kontekst tych wydarzeń. W dużej mierze posiłkować się będę książką
Rafała Górskiego o polskich zamachowcach12 – droga do wolności”, w której
szczegółowo opisane jest tło polityczne, sam zamach i jego następstwa.

Otóż atak zamachowców na Berga był bezpośrednią konsekwencją przejęcia
kilka dni wcześniej, 15 września, powstańczej władzy przez frakcję „czer-
wonych”. Dotychczasowemu rządowi Karola Majewskiego zarzucano zbytnie
rozbudowywanie administracji cywilnej kosztem zmniejszania wysiłku zbroj-
nego. Dlatego w połowie sierpnia do Warszawy wraz ze swoimi poplecznikami
przybył z Krakowa Ignacy Chmieleński, zwolennik radykalnych posunięć wobec
okupanta. Całą tę grupę na polecenie Majewskiego aresztowano, by w krótkim
czasie decyzją specjalnej komisji Rządu Narodowego wszystkich uwolnić. Część
Bractwa Sztyletników biorąca udział w aresztowaniu przybyszy obwołała

11 „Czas” można już czytać w internecie: zbiory Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://mbc.malopolska.pl/publication/20747

12 R. G ó r s k i. Polscy zamachowcy – droga do wolności. Kraków 2008 s. 49-51.
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Chmieleńskiego nowym naczelnikiem Warszawy, wobec czego Majewski, w po-
czuciu zdrady, ustąpił ze swojego stanowiska.

Chmieleński już wcześniej ujawnił swe ciągoty terrorystyczne. W lipcu
1862 r. zorganizował nieudany zamach na księcia Konstantego, W tym samym
czasie chciał też zlikwidować margrabiego Wielopolskiego, znienawidzonego
przez warszawiaków. Teraz postanowił podnieść na duchu rodaków i pokazać
siłę organizacji powstańczej, zabijając w pierwszym tygodniu swego urzędo-
wania nowego carskiego namiestnika. Za najdogodniejsze miejsce do przepro-
wadzenia akcji uznano dom czynszowy hr. Zamoyskiego, przy którym było
kilka dziedzińców, przydatne do ucieczki ogrody i masywna brama. Do za-
machu wybrano mieszkanie na trzecim piętrze, skąd było można uciekać
w ogrody. Oddajmy głos Rafałowi Górskiemu:

19 września rano wszyscy uczestnicy akcji zebrali się w opisanym mieszkaniu przy ulicy Nowy
Świat 67. Pokój, z którego miano strzelać, miał dwa okna. W pomieszczeniu obok, z jednym
oknem, złożone były na łóżku bomby, siekańce, proch i dwie butelki wypełnione rozpuszczonym
w dwusiarczku węglem fosforu, który po rozlaniu łączy się gwałtownie z tlenem. Zamiast garłacza
przyniesiono strzelbę. W mieszkaniu znaleźli się: snycerz Stanisław Rutkowski, urzędnik kolejowy
Stanisław Karwowski, rzeźnik Wojciech Kunke, jego syn Albert Kunke, wreszcie bracia Krasuscy
– malarz Feliks i rzeźbiarz Dominik. Na ulicy, w pewnym oddaleniu od kamienicy, przechadzało
się co najmniej kilku ludzi Landowskiego.

– Przejścia nie ma! – oznajmiali przechodniom, którzy zmierzali w stronę domu Zamojskiego.
Paweł Landowski i jego szkolny kolega Paweł Ekkert obserwowali w tym czasie przewidywaną

trasę przejazdu Berga. Zadaniem stojącej przed pobliskim gimnazjum młodej dziewczyny było
z kolei powiadomienie ludzi ukrytych w kamienicy o zbliżającym się orszaku namiestnika.

Tego dnia około 13 nowy namiestnik ze swym adiutantem, sztabrotmistrzem Wahlem, z eskortą
złożoną z dziesięciu kozaków kubańskich, jedzie w odkrytym powozie na Wolę; tam na przygoto-
wanym wierzchowcu objeżdża pole bitwy z 1831 roku, następnie udaje się do Łazienek, gdzie
odwiedza rannych oficerów: Gorainowa, porucznika z grodzieńskiego pułku huzarów, i Kulga-
czewa, podpułkownika Kozaków. Po upływie dwudziestu minut wsiada do powozu i Nowym Świa-
tem wraca do Zamku. Przed dom Zamojskiego podjeżdża o 17. W tej chwili z okna trzeciego
piętra pada strzał, kula przebija postawiony kołnierz palta wojskowego, który Berg ma tylko
narzucony na ramiona, i przechodzi tak blisko szyi, że czuje on uderzenie, jakby pięścią.
Namiestnik wraz z adiutantem zaczynają się rozglądać na wszystkie strony, ale na chodniku jest
pusto. Wtem następuje wybuch rzuconych z góry pięciu bomb, które upadają obok powozu
i między końmi eskorty. Rannych zostaje pięć koni kozackich, trzech ugodzonych odłamkami
kozaków upada na jezdnię. Powóz zostaje w siedemnastu miejscach przedziurawiony, ale Berg jest
nietknięty13.

Zamachowcom udaje się zbiec, ale w zamian Berg nakazuje uwięzić wszyst-
kich mężczyzn z kamienicy. Jest ich 227 – między nimi hrabia Stanisław

13 Jw. s. 49-51.
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Zamoyski i jego szwagier, książę Tomasz Lubomirski. Zostają odprowadzeni
do Cytadeli. Konfiskacie uległo kilka warszawskich kamienic Zamoyskich,
a hrabiego w konsekwencji zesłano na Sybir. Część zamachowców ujęto, inni
zginęli w walce lub uciekli za granicę.

Dlaczego jednak natychmiast po zamachu zdewastowano kamienicę i znisz-
czono między innymi pamiątki po Chopinie?

Otóż było to konsekwencją tzw. afery śledziowej. W końcu lutego 1863 r.
jakiś kozak zabrał ze straganu na Starym Mieście śledzia i zjadł go, nie płacąc.
Na krzyk poszkodowanej straganiarki powstał tumult. Zaczęto szarpać kozaka.
Ten, przestraszony, wystrzelił z pistoletu. Dowódca pobliskiego posterunku,
myśląc, że wybuchły rozruchy antyrządowe, rozkazał zaatakować sprzedawców.
Podczas tej akcji zniszczono większość straganów. Jak pisze R. Górski:

Ponieważ funkcję namiestnika sprawował w tym czasie znany z zamiłowania do legalizmu ksią-
żę Konstanty, szef garnizonu warszawskiego musiał znaleźć prawne uzasadnienie dla działań
żołnierzy przeciwko straganiarzom, szczególnie że sprawa ze śledziem stała się powszechnie znana,
pisały o niej nawet zagraniczne dzienniki. Korf [dowódca garnizonu warszawskiego – A.C.] znalazł
rozwiązanie w tej kwestii, wydając niezwłocznie nowy przepis dotyczący postępowania z budyn-
kami i warsztatami pracy, które posłużyły do przeprowadzenia zamachu na zdrowie lub życie
funkcjonariusza władzy państwowej14.

W pół roku po wydaniu rozporządzenia przyszło mu na mocy tego właśnie
prawa dowodzić akcją odwetową na kamienicy Zamoyskich. Pierwotnie miała
zostać zburzona. Ściągnięto ponoć nawet armaty i szykowano amunicję do
niszczenia budynku. Jednak wobec ryzyka dużych strat wśród ludności cywilnej
i możliwości jedynie podziurawienia olbrzymiej budowli kulami artylerii baron
Korf podjął inną decyzję, która znalazła odbicie w Norwidowej odzie.

W wersach 93-94 poematu czytamy, iż „Gmach zajął się ogniem” – w rze-
czywistości nie płonął, spalono jedynie wyrzucone z niego sprzęty. Felicjan
Faleński (mieszkał naprzeciw pałacu Andrzeja Zamoyskiego) wspominał:

[…] Oknami wyrzucono na ulicę wszystko, co tylko nie dało się na poczekaniu wziąć
w kieszeń – samych fortepianów wyleciało tam kilkanaście – pomiędzy nimi ulubiony Szopena.
Zarazem, z mieszkania pani Barcińskiej, siostry Szopena, całe muzeum zgromadzonych po nim
pamiątek – jego portret pędzla Ary-Szeffera – dary od króla Filipa i różnych innych panujących
i magnatów – sprzęty jego pracowni – moc rękopisów, listów i autografów. Również cała biblio-
teka oraz cenny zbiór wschodnich rękopisów słynnego orientalisty, profesora Szkoły Głównej,
Józefa Kowalewskiego. Słowem, z całej mnogości sprzętów będących własnością kilkudziesięciu
rodzin ów gmach zamieszkujących, niebawem utworzyło się rumowisko, rodzaj wału, wyżej

14 Jw., s. 38.
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pierwszego piętra równie od wnętrza domu jak i od ulicy. Z nadejściem nocy, sprowadzono straż
ogniową […], ułożywszy trzy olbrzymie stosy, takowe pozapalano – płomienie sięgały wyżej
dachów15.

Niejasna do końca pozostaje sprawa sposobu wyrzucenia na bruk samego
fortepianu. W zgodzie z cytowaną relacją Faleńskiego i z powszechnie przyjętą
opinią uważa się, że instrument, na którym grywał w młodości Szopen, wyrzu-
cono przez okno (A. Sandauer pisze wprost o defenestracji). Tymczasem tekst
w w. 98-100 mówi jedynie, że fortepian został „wydźwignięty” między kolum-
nami ganku. Co to może oznaczać? W fasadzie kamienicy na Nowym Świecie
są dwa rodzaje kolumn: duże, okalające wejście do budynku, oraz ozdobna, na
kształt balkonowej zabudowy, kolumnada mniejszych elementów na wysokości
pierwszego piętra. Trudno ustalić zatem, jak Norwid widział sam akt dokonu-
jącego się zniszczenia instrumentu, zwłaszcza iż naocznym świadkiem nie był,
a w poetycki sposób dystansuje się od realistycznego opisu („Widzę, acz
dymem oślepian”). Z racji swej wagi i wielkości fortepian mógł być prawdo-
podobnie stoczony wcześniej po schodach pałacu i wypchnięty przez drzwi na
bruk, nie musiał roztrzaskać się przy upadku z pierwszego piętra. Istniała nawet
legenda, wedle której fortepian ten ocalał i był przechowywany w rodzinie
Grabowskich16. Warto więc zastanowić się, czy są wystarczające podstawy
w tekście, by uznawać, iż instrument roztrzaskał się po upadku z dużej wyso-
kości – jakkolwiek obraz taki jest niewątpliwie bardziej atrakcyjny artystycznie.

Zacytujmy jeszcze fragment z książki Górskiego o polityce terroru pań-
stwowego zaprowadzonej po zamachu przez Berga:

Nakazał rozstawić na chodnikach dziesięć tysięcy żołnierzy z nabitą bronią oraz wysłać na
ulice dodatkowe piesze i konne patrole mające prawo zatrzymywać każdego, kto z jakiegokolwiek
powodu wydał się podejrzany. Jedną z pierwszych decyzji namiestnika było nałożenie kontrybucji
na wszystkich właścicieli nieruchomości oraz zarządzenie, że w przypadku zamachu wszyscy
świadkowie czynu odpowiadają na równi ze sprawcami. Pierwszym skazanym na tej podstawie był
Stanisław Zamojski, wyrokiem sądu zesłany na Sybir. Dom, który wykorzystano w akcji
powstańczej, podlegał konfiskacie. Jeśli zamachowiec uciekał poprzez sklep, towar danego kupca
przechodził na własność państwa. […] Godzinę policyjną przesunięto na 21. Wojsku kazano
przeprowadzać rewizje w kościołach, celach klasztornych, a nawet przetrząsać grobowce.
Poczynając od 30 września, na pięciu głównych placach stolicy rozstrzeliwano schwytanych
z bronią powstańców. […] Począwszy od października, zaczęto stawiać w tych miejscach
szubienice, niemal co tydzień nowe. Kobiety noszące oznaki żałoby narodowej zatrzymywano

15 Cyt. za przedrukiem w: Z. T r o j a n o w i c z o w a, E. L i j e w s k a. Kalendarz
życia i twórczości Cypriana Norwida. T. II. Poznań 2007 s. 150.

16 Zob. B. V o g e l. Fortepiany Chopina – prawda i legenda. „Spotkania z Zabytkami”
nr 1-2 2010 s. 15-16.
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i karano grzywnami pieniężnymi. Na noszenie żałoby po krewnym trzeba było mieć zezwolenie
od policji. W pogrzebach mogły brać udział wyłącznie osoby zaopatrzone w przepustki17.

Przywołałem ten dłuższy cytat nie po to, by pomniejszać znaczenie znisz-
czenia pamiątkowego instrumentu, wpisującego się w znacznie tragiczniejsze
wydarzenia dziejące się u schyłku powstania w Warszawie. Końcowe zdania
z przytoczonego fragmentu stanowią komentarz wyjaśniający, dlaczego „ożało-
bione wdowy” z w. 95, a więc – jak tłumaczy J.W. Gomulicki – noszące ża-
łobę narodową, są popychane przez żołnierzy kolbami karabinów. To bardzo
realistyczny fragment „widzenia” Norwida.

4. „NIE JA!”, CZYLI KTO?

Motyw Orfeusza powraca pod koniec poematu w dramatycznym obrazie roz-
dzierania instrumentu przez „tysiąc pasji” (w. 110-113):

I – oto – jak ciało Orfeja
Tysiąc pasji rozdziera go w części;
A każda wyje: „N i e j a!...”
„N i e j a!” – zębami chrzęści –

I znów trzeba zachować dystans wobec istniejących interpretacji tego
fragmentu. Najprościej byłoby pójść za historią opowiedzianą w mitologii i –
per analogiam – potraktować te „pasje” jako kobiety, które zmarnowały Szo-
penowi życie. Zwłaszcza że można znaleźć odpowiedni komentarz w Norwi-
dowym Milczeniu:

Orfej jest rozszarpanym dlatego, iż światu północnemu przyniósł ewangelię i n d y w i d u a l -
n e j m i ł o ś c i k o b i e t y, czyli promień myśli i życia bardzo późno przez ludzi zapo-
znawany, jeżeli nawet u daleko czytelniejszych S e m i t ó w dopiero Pieśń nad pieśniami (Salo-
monową zwana) ewangelię tę podejma. […] Indywidualna albowiem kobiety miłość nieznaną i nie
uznawaną będąc, pozostawała tylko przyrodzona płciowa ogólność. Ten to prąd pojęcia i energii
rozszarpał Orfeja (PWsz VI, 243-244).

Taki kierunek interpretacji sugeruje w swych komentarzach między innymi
Gomulicki. Tadeusz Makowiecki uważa, że

17 G ó r s k i, jw. s. 53-54.

141



ADAM CEDRO

Jest ona [ostatnia teza – A.C.] po prostu gorzkim i ironicznym sformułowaniem tej samej prawdy,
że twory i dzieła harmonijne, idealne i doskonałe są niszczone przez siły barbarzyńskie18.

Z kolei zdaniem Władysława Stróżewskiego

„Zacna myśl człowieka” przywołuje raz jeszcze motyw p r a w d y, której zacność – wolno to
chyba powiedzieć – ma również wydźwięk moralny, wyzwalający, budzący i budujący nowe
wartości. I właśnie one oddane są na pastwę bezmyślności gniewu nieświadomych swych czynów
ludzi – ślepej potęgi, w której także przejawia się piętnujący nasz glob BRAK. Ten ślepy gniew
symbolizują Pasje szarpiące ciało Orfeja, pasje, które czyniąc zło, nie są w stanie nawet tego
przyjąć na własną odpowiedzialność, obarczając nią jakieś i n n e, spychając w anonimowe „nie
ja”, „nie ja”…19

Te przykłady możliwych interpretacji fragmentu pokazują, jak wielka może
być rozpiętość w rozumieniu symboliki rozdzierających Orfeusza pasji. Po-
zwoliłem sobie na dodanie jeszcze jednej, i chyba podstawowej, możliwości
rozumienia powtarzanego okrzyku „N i e j a!”. Czy czasem nie jest on wyra-
zem niszczącej siły zwykłej ludzkiej zazdrości, że to „nie ja” byłem wielkim
twórcą? Po prostu20.

Sztuka dla Norwida zawsze była związana z doczesnością ludzkiej rzeczy-
wistości. Miała tę rzeczywistość przemieniać, podnosić, idealizować, ale
i w niej uczestniczyć i podlegać brutalnym nieraz procesom ludzkiej historii.
Stąd w Fortepianie obraz warszawskich realiów z czasu powstania stycznio-
wego – kozaków łupiących pałac Zamoyskiego i wyrzucających na bruk forte-
pian, na którym grywał w młodości Chopin. Czy to konieczna ofiara, jaką
trzeba zapłacić, by sztuka żyła? Czy huk roztrzaskiwanego instrumentu jest
daniną płaconą ludzkiej małości i nikczemności? Czy wszystko, co wielkie

18 Fortepian Szopena. W: G ó r s k i, M a k o w i e c k i, S ł a w i ń s k a. O Norwi-
dzie pięć studiów s. 123. Notabene lekturę Pięciu studiów o Norwidzie, wydanych w 1949 r.,
można by poprowadzić pod kątem obecności języka ezopowego, czego przykładem ten cytat.

19 Jw., s. 240.
20 Miejsc niejasnych w poemacie jest znacznie więcej. Nawet znakomita interpretacja

Stróżewskiego nie wszystko tłumaczy i rozjaśnia. Choćby we wspaniałym przybliżeniu sensów
wersów 59-70, a więc fragmentu potraktowanego jako poetycki traktat estetyczny w formie
wieloaspektowej apostrofy do piękna jako najwyższej wartości estetycznej, decydującej o sensie
i wartości sztuki. No właśnie, czy do niewymienionego z nazwy piękna? A może „Doskonałe-
-wypełnienie” jest czymś wyższym i pojemniejszym, kategorią historiozoficzną czy wręcz
soteriologiczną ukazującą sens ludzkiego losu i podejmowanych przez człowieka wysiłków?
Motyw „braku” i „niedostatku” naszego globu nie muszą przynależeć do teorii estetycznej.
Zwłaszcza ich dynamizm, niemal ontyczna obecność niwecząca czy zawracająca proces dążenia
do Pełni, ów „nieodzowny bytu cień”, sugeruje, że może chodzić tu Norwidowi o coś innego.
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i nowe, przerastające typowość, musi być zatem narażone na ataki małości,
a niska zazdrość, że to „nie ja” osiągam wielkość, każe niszczyć materialne
ślady wielkości, skoro samej sztuki zniszczyć się nie da?

I wreszcie problem słynnej kody z ostatnich wersów – najbardziej kontro-
wersyjnego interpretacyjnie okruchu utworu. Pierwszą kwestią jest obecność
(lub brak) ironii, drugą – znaczenie tego fragmentu21.

Lecz ty? – lecz ja? – uderzmy w sądne pienie,
115 Nawołując: „C i e s z s i ę, p ó ź n y w n u k u!…

J ę k ł y g ł u c h e k a m i e n i e:
I d e a ł s i ę g n ą ł b r u k u – –”

Przyjmuję, że tylko po części mamy tu do czynienia z ironią: wersy 114-117
można czytać jak najbardziej serio. Mimo „sądnej” (czy wręcz eschatologicznej)
atmosfery źródłem postulowanej radości „późnego wnuka” jest przekonanie, że
spełniły się warunki do samoistnego życia dzieła Chopina, ponieważ doszło do
swoistego w c i e l e n i a niemal boskiej doskonałości w rzeczywistość,
wcielenia niosącego nadzieję i będącego radosną nowiną dla potomnych.
W moim przekonaniu w tej symbolicznej, dysonansowej scenie można dopa-
trzyć się wyraźnych śladów sensu i dobra. Ideał sięgający bruku zatem pro-
ponuję rozumieć jako figurę Wcielenia: tak jak Bóg wcielił się w człowieka,
tak i sięgająca ideału muzyka Chopina poprzez symboliczne zderzenie instru-
mentu z ulicznym brukiem wiąże się z ludzkim losem, by zachwycać i prowa-
dzić ku pięknu. To, co najwyższe, zderza się z najniższym, by konstytuować
pełnię człowieczej kultury.

Podobnie jak inne Norwidowe wypowiedzi: o ironii, która jest „koniecznym
bytu cieniem”, czy o braku, stanowiącym trwałe „piętno globu tego”, i te
końcowe wersy mówią o dramacie życia i sztuki, rozpiętych między sferami
ideału i jego materialnej realizacji, o wysiłku artysty próbującego te tak różne
dziedziny połączyć.

Kto aż tam doszedł, ma wszelkie prawo do materii i materialistą nie jest – ma prawo takie,
jak rzeźbiarz stojący przed bryłą ziemi lepkiej z obnażonymi po łokcie rękami, prawo ma zamazać
się po łokcie, nieskalany ideał w głowie i piersiach swych piastując – prawo ma c z y n n i e -
- p o g a r d z a ć tą materią, a pogardzać tak harmonijnie i czynnie, aż o d - w e j r z y nań

21 Przegląd dotychczasowych stanowisk zawiera artykuł Stanisława Makowskiego Forte-
pian Szopena” w perspektywie dotychczasowych interpretacji. W: Cyprian Kamil Norwid.
Interpretacje i konteksty. Praca zbiorowa pod red. P. Żbikowskiego. Rzeszów 1985 oraz
przywoływane już teksty W. Stróżewskiego czy W. Kubackiego.
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postać anielska z ziemi onej i odepchnie zbrudzone ręce jego całą czystością swoją... Taki proces
pasowania się nazywa się dopiero rzeczywistą, prawdziwą poezją i dramą – to jest życiem
prawdziwym22.

FORTEPIAN SZOPENA (CHOPIN’S PIANO)
POETRY AND HISTORY

S u m m a r y

The author tries to interpret in a new light a few motifs from Norwid’s masterpiece. It
turns out that talking about Chopin changes into remarks on his art, which causes a certain
difficulty in differentiating these two planes (biography and music). The motif of the dropped
lyre (l. 9) playing spontaneously after Orpheus’ death allows stating that one of the basic
themes of Chopin’s Piano is the problem of the life of art after the death of the artist. The
poem makes one ask about this particular mystery that decides about the value and immortality
of a work of art.

Next the historical background is characterized of the origin of the poem and the
circumstances and consequences are described of the attempt on the life of Governor Berg, that
is, of the events that are thought to be connected with the genesis of the poem.

In the last part a new interpretation is presented of the famous ending of the poem (l. 114-
117), in which the significance of irony is lessened and the possibility is proposed of an
almost literal understanding of the text. It is suggested that the ideal reaching the cobbles
should be understood as an analogy to Christ’s Incarnation.

Transl. Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: Fortepian Szopena, twórczość Chopina, ironia, interpretacja, tło historyczne
i geneza utworu.

Key words: Chopin’s Piano, Chopin’s work, irony, interpretation, historical background and
the genesis of the poem.

ADAM CEDRO – mgr, polonista i wydawca, członek redakcji Dzieł wszystkich C. Norwida. Adres:
ul. Paderewskiego 47/6, 25-502 Kielce; e-mail: adam@cedro.com.pl

22 Z listu do Marii Trębickiej z 20 października [1853]. PWsz 8, 196. DzWsz X, 467.
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FILOZOFIA MILCZENIA U MICKIEWICZA I NORWIDA1

Filozofia milczenia jest częścią filozofii mowy. Zajmuje w niej stanowisko
wyodrębnione, zawsze jednak pozostające w jej zakresie, nawet w wypadku,
gdy jakiś myśliciel (np. Mickiewicz) uważa milczenie jedynie za negację mowy.
Do filozofii bowiem życia należy i zastanawianie się nad śmiercią, a każdy, kto
twierdzi, że metafizyka nie istnieje, jest metafizykiem, gdyż wygłasza twier-
dzenie metafizyczne.

W zapatrywaniach na wiele, bardzo wiele rzeczy różnili się między sobą
Norwid i Mickiewicz. Można by do nich zastosować powiedzenie Mickiewicza:

Jak gwiazdy równe wielkością i kształtem,
Do przeciwnego wyrzucone biegu,

[WR I, 173]

Znane są tak ujemne sądy, którymi się obrzucali. Poza docinkami krył się
jednak szacunek, który musiał się łączyć z przeświadczeniem, że drogi ich
myśli, obie wielkie, idą w kierunkach przynajmniej różnych, jeśli nie zgoła
przeciwnych. Tak było w poezji, w polityce i w życiu. Tak jest i w dziedzinie
poglądów na istotę i funkcję milczenia. Rzecz jasna, nie pozostawili systemów

1 Artykuł ks. Janusza St. Pasierba odszukał i przygotował do druku Tomasz Korpysz.
Rzecz ta – na co wskazują przypisy, język, cytaty etc. – musiała powstać stosunkowo dawno.
Choć literatura przedmiotu na podjęty w tym artykule temat jest dziś o wiele bardziej obszerna
niż wtedy, postanowiliśmy wydrukować ten nigdzie, jak dotąd, nie publikowany tekst nie tylko
ze względu na nazwisko autora, ale także z uwagi na znaczenie podjętej przez niego tematyki
i ciekawe ujęcie komparatystyczne. Trudno dziś ustalić, z jakiego wydania (lub wydań) tekstów
cytowanych poetów korzystał Autor, pisząc ten artykuł. Zapewne jeszcze nie dysponował edy-
cją Pism wszystkich Norwida ani współczesnymi nam wydaniami komentowanymi Mickiewicza.
Z uwagi na wygodę Czytelnika zdecydowaliśmy się na „anachronizm bibliograficzny” i wszyst-
kie cytaty z Norwida uzgodniliśmy z wydaniem J.W. Gomulickiego (dalej: PWsz) – zaś cytaty
z Mickiewicza – z wydaniem Dzieł wszystkich (tzw. Wydanie Rocznicowe – dalej: WR)
w opracowaniu Z. Stefanowskiej i innych. [Red.]
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filozoficznych, zwłaszcza Mickiewicz, i sprzeczne ich poglądy w tej materii nie
wyrosły z polemiki, lecz rozbieżność ich jest przypadkowa i podyktowana jedy-
nie o d m i e n n ą s t r u k t u r ą t w ó r c z ą.

Dla jednego z nich milczenie będzie złotem, dla drugiego będzie nim mowa.
Skonfrontowanie ich sądów da nam negatywne i pozytywne spojrzenie na ob-
chodzący nas problem i pozwoli na głębsze przyjrzenie się jednemu z cie-
kawszych i bardziej tajemniczych zjawisk egzystencji ludzkiej, jakim jest
milczenie.

I. FILOZOFIA MILCZENIA U MICKIEWICZA

1. MICKIEWICZOWSKI POGLĄD NA ISTOTĘ MILCZENIA

Dla Mickiewicza milczenie jest pozbawieniem człowieka czegoś należącego
do jego istoty i dlatego czymś ujemnym. Nie jest ono środkiem ekspresji; jest
brakiem i cierpieniem, jest klęską, przekleństwem i karą. Może co najwyżej być
przygotowaniem do czynnego korzystania z mowy.

„Głos jest znakiem życia” – dźwięk słowa, żywioł mowy przesyca sobą
życie człowieka, milczenie natomiast to śmierć, to coś zgoła niesamowitego.
Oczywiście pogląd ten nie jest całkowicie jednolity. Nie ma na świecie rzeczy
bezwzględnie dodatnich i bezwzględnie ujemnych, dlatego zaraz wskażemy na
pewne fragmenty, świadczące, że – choć bardzo rzadko – Mickiewicz uważał
milczenie za rzecz dodatnią. Trzeba to zrobić, by sztucznie i fałszywie nie
upraszczać obrazu jego poglądów.

Milczenie może być np. w y r a z e m p o d z i w u i c z c i:

Ty weszłaś – każdy święte milczenie zachowa.
(III. Sonet) [WR I, 213]

Cześć milcząca może odnosić się i do Boga. Jest ona albo pochwałą
Majestatu Bożego –

Zaiste, miłe Bogu jest Aniołów pienie,
Ale daleko milsze człowieka milczenie.

(Zdania i uwagi – Milczenie) [WR I, 387]

lub warunkiem słuchania mowy Boga do człowieka:

Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy,
I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy.

(Zdania i uwagi – Cichość) [WR I, 387]
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Podobną myśl znajdziemy w wierszu Pytasz, za co Bóg trochą sławy mnie
ozdobił...:

Kto pragnie ziemię posiąść, niechaj siedzi w ciszy.

[WR I, 406]

Pamiętajmy jednak, że ta pozytywna „teologia milczenia”, zarówno jak
i uznanie milczenia za wyraz i legitymację duchowej wielkości.

Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia,
A nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia

(Zdania i uwagi – Próby) [WR I, 396]

nie są w ścisłym znaczeniu poglądami Mickiewicza. Zaczerpnął je z pism
Anioła Ślązaka, Jakuba Boehme’go i Saint-Martina. Dał im od siebie jedynie
piękną formę zwięzłych dwuwierszy.

W ściśle własnych swych wypowiedziach pozostaje Mickiewicz dość jedno-
licie wierny zasadzie, że mowa jest złotem. Nawet dodatnie cechy milczenia
łączą się u niego z negatywnymi – tak np. skoro milczenie jest zawsze karą,
to czasem może być kara poprawczą. Wspomina o tym w wykładach paryskich
przy omawianiu Dziennika Generała Kopcia: „[...] nadużycie słowa, zostało
ukarane przez Opatrzność, która skazała Rzeczpospolitą na długie i okropne
milczenie. Użyła ona również strasznego środka naprawy dla zahamowania
wybujałego rozwoju umysłu” (WR IX, 306).

Na terenie teologii milczenia skłonny jest Mickiewicz przypisywać ciszy
znaczenie dodatnie. Milczenie jest tutaj o k r e s e m p r z y g o t o w a -
n i a i z b i e r a n i a s i ł d o z a b r a n i a g ł o s u. W mil-
czeniu człowiek, czyli ród „[…] skupia się w sobie, gotuje się do zabrania
głosu”. Cisza może być również przygotowaniem się na mowę czyjąś w sensie
odbiorczym, przygotowaniem do słuchania, przyjęcia wieści z nieba. „Świat
w milczeniu oczekuje hasła z góry. Tak było zawsze, na wstępie każdej epoki
wielkiej. Cisza teraźniejsza podobna jest do owej, jak poeta nasz Odymalski
w swoim Messyaszu, a później Klopstock w swojej Messyadzie opisał. ‘Onej
uroczystej godziny – mówią obadwaj poeci – kiedy Zbawiciel ponosił męczeń-
stwo w całym przyrodzeniu stało się tak cicho, że każde uderzenie młotka
w gwóźdź, zabijany do krzyża, rozlegało się po otchłaniach piekieł, po wy-
sokościach nieba i szło, wyraźnie słyszane przez wieki’. Tylko taka cisza może
usposobić ludzi dobrej woli do wnijścia w siebie i przyjęcia prawd najwyż-
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szych” (Literatura słowiańska). Poza teologią Mickiewicz zbytnio nie kocha
milczenia.

2. „JEŚLI WIĘC MA ZDOLNOŚCI,

NIECH SIĘ ZBYT NIE LUBUJE W MILCZENIU” (ŚW. GRZEGORZ WIELKI)

Dlaczego Mickiewicz, w przeciwieństwie do Norwida, przenosi mowę nad
milczenie? Przyczynę tego upatrujemy w strukturze twórczej, postawie arty-
stycznej Poety. Norwid określił gdzieś Mickiewicza jako rzeźbiarza – bez
wątpienia, autor Pana Tadeusza jest wspaniałym plastykiem. Mowa to jego
żywioł. Żywioł człowieka, który „co mówił i jak mówił, zatrzymywało się
w pamięci” (Czarne kwiaty). Mickiewicza wprost rozsadza nadmiar wizyj,
pomysłów, wierszy, słów niewypowiedzianych. To samo czuł stojąc, dnia
14 grudnia 1841 r. na katedrze Collège de France, kiedy inaugurując drugi rok
wykładów o literaturze słowiańskiej, powiedział: „Chęć mówienia, docierania
do słuchaczy rośnie w miarę ciężaru uciskającego myśli” [WR IX, 16]. Dla
poety o takim dynamizmie wyobraźni, dla takiego plastyka pióra milczenie
okresu brzemienności pisarskiej było wprost bólem, który musiał koniecznie
zrodzić słowo. Stąd ten namiętny okrzyk – błaganie: „Głosu mi otwórz stru-
mienie!” (Hymn na dzień Zwiastowania N.P.Maryi: [WR I, 127]). Jest to
modlitwa o największą dla artysty łaskę.

I wreszcie – narodziny słowa, wspaniałego, ukochanego nad wszystko twór-
czego słowa. Z początku jeszcze niedowierzanie, niechęć –

Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie;
Myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamie,

(Improwizacja – z Dziadów część III) (WR III, 156)

Ale już wkrótce rozbrzmiewa radość z przełamanego milczenia, które
wieszcz odwala jak kamień ode drzwi grobowych. Słowa, bujne, cudowne słowa

[…] lecą.
Rozsypują się po niebie,
Toczą się, grają i świecą;
Już dalekie, czuję jeszcze,
Ich wdziękami się lubuję,
Ich okrągłość dłonią czuję,
Ich ruch myślą odgaduję:
Kocham was, me dzieci wieszcze!

(Improwizacja – jw.) (WR III, 158)
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Mickiewicz może wypowiedzieć wszystko, zbyteczne mu „przemilczanie”.
Z łatwością obleka myśl w słowo, żywe, zmysłowo odczute. Tymczasem Nor-
wid wydziera każde słowo, każdą prawdę ciemności, w udręce, w trudzie
odłupuje kostropate kawały prawdy z czarnego masywu tajemnicy. Dlatego
mówiąc o Norwidzie, nie potrzeba trawestować przysłowia Mowa jest srebrem,
a milczenie złotem, jak to zrobiliśmy w odniesieniu do Mickiewicza, który
posiada łatwość poetyckiego wysłowienia się, posiada zdolność gładkiego
wysłowienia, dzięki temu zbyt się nie lubuje w milczeniu.

3. FUNKCJE MILCZENIA WEDŁUG MICKIEWICZA

Ponieważ Mickiewicz patrzy zasadniczo negatywnie na milczenie, przeto
funkcje te będą raczej wskazywały na to, czego milczenie jest pozbawieniem.
Milczenie niczego samo przez się nie wyraża, jedynie f a k t m i l c z e n i a
m ó w i, ż e j e s t o n o b o l e s n ą n i e m o ż n o ś c i ą w y -
s ł o w i e n i a s i ę w wypadkach, których główne grupy omówimy. Myśl
o milczeniu jako o privatio debitas facultatis, pozbawieniu czegoś należnego,
świetnie wyraża wiersz Dzwon i dzwonki. Dzwonki szydzą z dzwonu:

Cóż tobie po wielkości, gdyż głuchy i niemy?»
«O głośni braciszkowie – dzwon smutno zaszeptał –
Dziękujcie plebanowi, że mię w piasek wdeptał».

(WR I, 193)

Grażyna ilustruje pogląd, że milczenie towarzyszy r o z t e r c e, w y -
r z u t o m s u m i e n i a, z d z i w i e n i u… i… p r z e r a ż e -
n i u. Litawor gryzie się w sobie i milczy, ale niechęć Mickiewicza do mil-
czenia, do absolutnej złowróżbnej ciszy, każe księciu wzdychać, rumienić się
itd. Jednym słowem manifestował szarpiące nim uczucia.

Tu mu gniew słowa i tchnienie zatłoczył,
Umilkł, lecz chrzęstem ozwała się zbroja;

(WR II, 25)

Wyraża tym odgłosem, jak niespokojnie tłucze się serce w piersi pasującego
się ze sobą męża. Skoro Litawor po śmierci Grażyny daje się poznać ludowi
– następuje cisza pełna zdziwienia i przerażenia:

Dziw nagły zmysły i mowę zabiera,
Na koniec radość skrzepły głos rozwiąże;

(WR II, 46)
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Radość ludu musi się wyrazić w słowach. Podobne do rozterki uczucie
b e z ł a d u m y ś l i jest również towarzyszem milczenia. Poeta otrząsa się
z tej inercji rodzącej się w ciszy, by przemówić wierszem do przyjaciół:

Ot, lepiej pióro wezmę i śród ciszy,
Gdy się bez ładu myśl plącze,

Zacznę coś pisać dla mych towarzyszy,
(Do przyjaciół, WR I, 84)

Milczenie jest i bratem s m u t k u – o Janie Sobolewskim z III części
Dziadów mówi poeta – że po powrocie ze śledztwa „milczy i smutny”. W Kon-
radzie Wallenrodzie milczenie jest n i e z n o ś n y m b r z e m i e n i e m
dla bohatera poematu. Musi on u k r y w a ć swe prawdziwe oblicze, a myśl
o zemście i zdradzie sprawia, że „[…] od czarującej rozmowy ucieka”.

Konrad milkł nagle, rozmawiając z kimś, czasem tylko porozumiewał się taj-
nie z Halbanem. Aż wreszcie wydzierają mu się z ust słowa gwałtowne i na-
miętne. Śpiewa Alpuharę i woła:

Wy chcecie wiedzieć o zemście Litwina?
Cóż? jeśli kiedy uiści się w słowie
I przyjdzie mieszać zarazę do wina?...

(WR II, 119)

A więc nawet zemsta musi „uiścić się w słowie”. Element p r z e s t r a -
c h u łączącego się z milczeniem znajdujemy w groteskowo potraktowanych
Żabach i ich królach. Kiedy Kij spadł na żaby w charakterze króla, zapanował
taki terror, że biedaczki: „Milczą dzień i noc, ledwie śmiejąc dychać” (WR I,
361). U żony w Golono-strzyżono milczenie jest oznaką u p o r u – „Ona
milczy jak zaklęta” (WR I, 369). Milczenie jest również przygnębiającą świa-
domością o p u s z c z e n i a, o s a m o t n i e n i a i o b c o ś c i.
Stepy Akermańskie pełne są nasłuchiwania, czekania choćby na najcichszy głos
od swoich… Niestety – dokoła milczenie.

W takiej ciszy! – tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła!

(WR I, 235)

Choć po śmierci chciałby Poeta usłyszeć w tej obcej ciszy słowo wypowie-
dziane rodzinną mową; dlatego w sonecie Grób Potockiej wyraża życzenie, by
go pochowano obok mogiły niewolnicy Kerim Giraja, bo
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Podróżni często przy twym rozmawiają grobie,

I mnie wtenczas dźwięk mowy rodzinnej ocuci;
I wieszcz, samotną piosnkę dumając o tobie,
Ujrzy bliską mogiłę i dla mnie zanuci.

(WR I, 242)

W wierszu Do mego cziczerona uważa Mickiewicz milczenie za znak z a -
p o m n i e n i a:

[…] może piasek niemy,
Zatai jego życie i przygody,
I nigdy o nim nic się nie dowiemy.

(WR I, 323

Może być milczenie wynikiem o n i e ś m i e l e n i a m i ł o s n e g o
– tak np. W II sonecie [Mówię z sobą…] Poeta chce przemówić, „Składa na
pamięć wyrazy”,

Ale gdy ciebie ujrzę, nie pojmuję, czemu
Znowu jestem spokojny, zimniejszy nad głazy,
Aby goreć na nowo – milczeć po dawnemu.

(WR I, 212)

Podobnie w wierszu Rozmowa lęk przed niemożnością znalezienia odpowied-
nich słów na wyrażenie swej miłości podsuwa Poecie porównanie milczenia do
l e t a r g u, gdyż nie potrafi ono przekazać uczuć.

[…] ja kochania mojego nie zdołam
Dosyć wymówić, wyrazić, wyśpiewać;
I jak w letargu, nie widzę sposobu
Wydać znak życia, bym uniknął grobu.

(WR I, 202)

Milczenie jest nie tylko letargiem, ale i ś m i e r c i ą. Towarzyszy ono
zgonom:

O Matko Polsko! Ty tak świeżo w grobie.
Złożona – nie mam sił mówić o tobie!

(Epilog Pana Tadeusza, WR IV, 384)
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Tu miejsce na milczenie, „rozpacz marmorową”, „serc wieko kamienne”, łzy
niewypłakane – zanim znajdą się usta, które wypowiedzą „serdeczne słowo”.
Milczenie będzie oznaką śmierci wroga:

Gdy wróg ostatni wyda krzyk boleści.
Umilknie […]

(WR IV, 384)

Upiór w Dziadach żali się:

[…] musiałem co dzień,
Milczeć jak deska grobowa.

(WR III, 10)

Milczenie grobowe to jakby podwójna śmierć, bo będąca pozbawieniem
prawa głosu nawet w świecie pozagrobowym, gdyż Mickiewicz wierzy, że
w zaświatach będzie można mówić; ba, że będzie tam można wypowiedzieć się
bez reszty, bo będą tam bogatsze nadprzyrodzone środki ekspresji. W sonecie
Droga nad przepaścią w Czufut-Kale czytamy:

[…] – com widział, opowiem – po śmierci,
Bo w żyjących języku nie ma na to głosu.

(WR I, 249)

Milczenie to ś m i e r ć i d e i, f i a s k o j a k i e j ś s p r a w y.
W wykładach o literaturze słowiańskiej znajdujemy wzmiankę o ruchach wol-
nościowych we Francji roku 1830, które wstrząsnęły, zdaniem Mickiewicza,
Europą, ale nie nadały jej pędu. Brakło rewolucji „wielkiego słowa opoki
naszej”, więc nawet mimo zdobyczy i osiągnięć materialnych rewolucja zatrzy-
mała się na miejscu i świat znowu wpadł w martwą ciszę. „Rozprawy filozo-
ficzne i polityczne wieją po jego powierzchni…”.

Milczenie wreszcie poczytuje Mickiewicz za k a r ę, Zatrzymajmy się przy
prelekcjach paryskich, skoro już przy nich jesteśmy. Wspomina tu Mickiewicz
o wierzeniu ludowym, że „są duchy błąkające się po świecie i skazane na
milczenie”. Pamiętać trzeba, że do wierzeń ludowych będzie się Mickiewicz
odwoływał nieraz. Wiara w duchy, wyniesiona z „kraju lat dziecinnych”, nie
zamrze w nim, mimo katolickich przekonań, a nawet będzie wyrastała pod
wpływem lektury mistyków, a wreszcie wskutek zetknięcia się z nauką o „ko-
lumnach duchów” u Towiańskiego. I tu, na katedrze profesorskiej, zaznacza
wprawdzie Mickiewicz, że „jest u nas mniemanie ludowe”, jak gdyby tylko
referując gminne gadki, ale zaraz zaczyna instantiam facere suam i dodaje:
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Ktokolwiek znajdzie się na tej katedrze, będzie się czuł popieranym albo
napastowanym przez mnóstwo tych duchów. „Ta gromada duchów niemych,
o której wspomniałem, różnie natchnąć mnie pragnie” (WR IX, 17) – a więc
uważa istnienie tych duchów za fakt rzeczywisty. Duchy te cierpią z powodu
milczenia, które jest dla nich ciężarem, pragną się wypowiedzieć, a nie mogąc
uczynić tego bezpośrednio, starają się wpłynąć na człowieka, który posiada
możność mówienia.

Duchy skazane na milczenie znajdziemy i w Dziadach. Widmo ostatnie w II
części Dziadów, zbliżające się ku pasterce, milczy upiornie pomimo wezwań
i zaklinań:

Odpowiadaj, maro blada!
Cóż to, nic nie odpowiada?

(WR III, 36)

Jest to duch skazany na milczenie. I pasterka milknie, patrząc na niego.
Wszyscy się niepokoją,

Przebóg! cóż to za szkarada?
I milczy i nie przepada!

(WR III, 37)

A widmo:
Jak stanęło, tak i stoi,
Niemo, głucho, nieruchomie,
Jak kamień pośród cmentarza.

(WR III, 37)

W części IV Pustelnik żali się:

Otóż gdy ona stanie przed mymi oczyma,
[...]
Na próżno każę milczeć, język nie dotrzyma,
Przemówię do niej słówko, nazwę po imieniu,

(WR III, 67)

Milczenie jest karą nie tylko pozagrobową, ale i doczesną. Spaść ona może
na ludzi jeszcze żyjących. Powiedzieliśmy już o tym przy wzmiance o Dzien-
niku Generała Kopcia.

Z tego krótkiego przeglądu różnych smutnych okoliczności życia, którym
towarzyszy jak niemy świadek milczenie, widzimy, że Mickiewicz dość kon-
sekwentnie wyznaje swą „teorię” o negatywnym charakterze milczenia. Na
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zakończenie wspomnijmy o znamiennej scenie podczas wieczerzy w księdze V
Pana Tadeusza. Poeta przez usta Hreczechy i Podkomorzego potępia milczenie
jako n i e z g o d n e z o b y c z a j a m i p r z o d k ó w i j a k o
z a p r z e p a s z c z e n i e t r a d y c y j n a r o d o w y c h, „Polskę
oniemić, jest to Polskę zniszczyć”.

Wojski zaś uważając, że tak wszyscy milczą,

Nazywał tę wieczerzę nie polską, lecz wilczą.

(WR IV, 153)

Kto milczy między szlachtą, to właśnie tak czyni,
Jako myśliwiec, który nabój rdzawi w strzelbie:
Dlatego ja rozmowność naszych przodków wielbię.

(WR IV, 154)

Obok negatywnych przyznaje Mickiewicz milczeniu także pewne pozytywne
funkcje, o czym wspomnieliśmy. Zawsze jednak nasuwa się nieodparcie myśl,
że dla niego cisza istnieje po to, by ją wypełnić głosem:

W sali dokoła była cichość głucha,
Ta zwykła wieszczów na nowo zagrzewać.

(Konrad Wallenrod, WR II, 103)

Mickiewicz nie lubi milczenia. Może i dlatego, że posłannictwo jego miało
charakter prorocki. Prorok to ten, co mówi za kogoś, w czyimś imieniu.
Mickiewicz był wodzem pielgrzymstwa i jego w Księgach narodu prorokiem.
Tłukło się w nim niespokojne echo Bożego nakazu: „Wołaj a nie ustawaj, jak
trąba podnoś głos swój!” (Iz 58, 1), dlatego mógłby powtórzyć o sobie słowa
Upiora z Dziadów:

[…] chociaż milczeć umiem,
Mówiłem gwałtem [...]

(WR III, 11)

II. FILOZOFIA MILCZENIA U NORWIDA

Ludzie! – zaprawdę mówię: uciszcie się!

(Assunta, PWsz III, 288)
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Norwid w przeciwieństwie do Mickiewicza ceni i kocha milczenie. Przeko-
nany jest, że może ono być „wymownym”, że może ono wyrazić wszystko. Ma
na nie pogląd szerszy niż autor Pana Tadeusza; znajdujemy u niego tyle myśli,
że można już z nich stworzyć pewien system. Naświetla zagadnienie tak pozy-
tywnie, jak i negatywnie, określa istotę milczenia, które jego zdaniem może być
mową lub czynem. W stosunku do mowy milczenie może być: równoważnym
środkiem ekspresji, częścią mowy lub czymś więcej niż mowa, pewnego rodza-
ju „nadmową”. Milczenie w negatywnym sensie to niekomunikatywność mowy,
stąd paradoksalne na pozór twierdzenie, że mowa może być milczeniem. Daje
Norwid pewien podział i stopnie milczenia i ciszy, a wreszcie ukazuje ich
źródło: ciemność, piastunkę tajemnicy, owo „dantesco” swej poezji, gdzie
„cienie jarzą się od obietnic” jak w czarownym ogrodzie młodości, o którym
pisze Konrad [Joseph Conrad] w Smudze cienia. Zagłębmy się w ten świat,
gdzie pomimo wszelkich wysiłków popularyzatorów zawsze będzie „laurowo
i ciemno”. Dlatego ciemno, że laurowo.

1. NEGATYWNE I POZYTYWNE MYŚLI O MILCZENIU

Cóż mię tak pali, cóż tak piersi wzdyma,
Że tylko milczę – tylko płakać muszę?
Zimna to mowa z całej siły trzyma
Przypadkiem na świat zabłąkaną duszę.
[...]
Pisać więc, pisać i frymarczyć mową,
Myśli jak bydło przedać całym stadem,

(Chwila myśli, PWsz IV, 9-13)

Norwid, jak widzieliśmy na wstępie, woli milczenie od mowy. Słowa,
„blaszki pozłacane”, nie mogły go wypowiedzieć do końca – stąd rozczarowanie
i niechęć: „słowa są wiarołomne!”. Milczenie nie tylko wyraża myśli, ale
i uzupełnia. W Assuncie spotykamy określenie: „pełne wykończenie ciszy”.
Zapytajmy – czego wykończeniem jest wykończenie ciszy? Odpowiedź znaj-
dziemy w dramacie Tyrtej: „A widnokrąg myśli człowieka zaokrąglony jest
milczeniem” (PWsz IV, 472).

Obok negatywnych myśli o mowie znajdujemy u Norwida, nieliczne wpraw-
dzie, ujemne o nim sądy, z równoczesnym podkreśleniem wartości słowa
mówionego:

[…] wszakże jednym słowem,
Krótszym a głębszym, wlewać można radę,
Moc, rozrzewnienie, pociechę, lub zdradę! –

(Quidam, PWsz III, 96)
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Ciekawe, że Norwid mówi tu o słowie „krótszym a głębszym”. Czy [to] nie
świadczy, że uważa za niewłaściwe przerywanie milczenia na dłuższy czas?
Skoro już się mówi, to trzeba pamiętać o ogromnej odpowiedzialności za słowo
– i to może również zachęca do milczenia. Nie jest specjalnym „odkryciem”
Irzykowskiego twierdzenie, że Norwid traktuje słowo realistycznie, a nie
ekspresjonistycznie. Powiedział o tym, dość jak na siebie jasno, sam Norwid:
„wyrazy i słowa nasze są także i na to, ż e n a s s ą d z ą, n i e t y l -
k o ż e n a s w y r a ż a j ą” (O Juliuszu Słowackim lekcja 3; PWsz VI,
429). Konstatując, że „poza słowami naszymi jest jeszcze żywot słowa”, uznaje
na tym samym miejscu jego „urok i moc”. W Stygmacie wyrywa mu się
okrzyk: „Co c i l u d z i e z p o c z c i w o ś c i s ł o w a z r o -
b i l i?!” (PWsz VI, 128). Chyba dlatego, że słowo, jeśli już ma być wypowie-
dziane, musi być czymś godniejszym od dostojeństwa ciszy, ceni Norwid mil-
czenie. I tylko niewypowiedzenie prawdziwie wielkiego słowa jest dla niego
nieszczęściem! Znajdziemy u niego wzmiankę o istnieniu smutków smutnych
do niewypowiedzenia – dzięki niewypowiedzeniu (O sztuce dla Polaków).
Podobną myśl kryje rozmowa Rogera z Damą w Nocy tysięcznej drugiej:

Roger: I są bole, dlatego n i e w y m o w n e – że się nigdy w y p o w i e d z i e ć ich nie
miało… s z c z ę ś c i a…

Dama: ...Czasem – potrzeby…
(PWsz IV, 121)

Milczenie może być i c i e r p i e n i e m z p o w o d u n i e -
m o ż n o ś c i n i e w y p o w i e d z e n i a s i ę. Wyjście z niego
prowadzi przez płacz:

To wypłacze ona swe milczenie,
Oną serca niewymowną bliznę,
Ona niemoc, one z-nie-mowlenie –
– To wypłacze oną swą niemczyznę!...

(Wanda, PWsz IV, 132)

Nawet ś m i e r ć może oznaczać milczenie. W wierszu Z listu do Wło-
dzimierza Łubieńskiego czytamy:

„W i ę c j u ż i s ł o w o […] w y s s a ł u p i ó r - R o m a!...”

(PWsz I, 98)

Wydarcie Grecji słowa oznacza nieodwołalny jej zgon. W Wiesławie [dia-
logu z Promethidiona] jest mowa o śmierci słowa koniecznego, słowa potrzeb-
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nego, jedynego rodzaju słowa uznawanego przez Norwida, słowa będącego czy-
nem. Rozmowę poważna przerywa głupi i płytki żart – Norwid rzuca oskar-
żenie:

Bo tak się w Polsce, tej najtragiczniejszej
Z narodów, każda dyskusja przecina,
[…]
[...] – Cichość nastąpiła głucha,
Jak po zaśpiewie na pogrzeb choralnym,
Jak po zabiciu kogoś (choć moralnym)

(PWsz III, 453)

Cisza po zamknięciu słowa pożytecznego dla społeczności jest straszna, boć
Polsce już nic nie pozostało w tych czasach prócz słowa i o nie walczy tak
Norwid, jak i Mickiewicz:

O Polsko! granic twych nie widzę linii,
Nic nie masz oprócz g ł o s u – tak uboga!

(PWsz III, 459)

Przypomina się zdanie z „filozofii wojny”: „Wielki to błąd ze strony tych,
którzy mniemają, iż funkcja słowa psuje się w zetknięciu z życiem czynnym,
jak gdyby działanie i myślenie nie były to dwa bieguny jednej całości i jak
gdyby czas bardziej serio nakładał mus inny niż ten: przemawiania serio”2.
Słowo musi być „czynu testamentem” lub równoważnikiem – jedynie takie sło-
wo jest usprawiedliwione. Reszta to rozpusta słowna:

[…] gasną
Słowa takie, w y - m o w ą będąc, nie w y - s ł o w ą,

(Dwa męczeństwa) (PWsz 1, 120)

w porównaniu z ciszą, „Której treść wielka, lubo pozór marny” (Quidam, PWsz
III, 215). Czym jest milczenie, zdaniem Norwida, w samej istocie?

2. MILCZENIE JEST MOWĄ

Gdy więc od wniebogłosów, gdy więc od natchnienia
Słowo objęło wszystkie tony do milczenia,

(Rzecz o wolności słowa, PWsz III 585)

2 C. N o r w i d. Dzieła. Wydał, objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził T. Pini.
Warszawa 1934 s. 614.
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W drugiej części rozprawy Milczenie wyznacza Norwid miejsce dla milcze-
nia na wielkiej mapie filozofii mowy. W jadowitej nieco wycieczce przeciw
gramatykom nazywa je „całą jedną częścią mowy”, o której oni nie wiedzą.
Określenie „milczenie” uważa za teoretyczne; w praktyce spotykamy się
z „przemilczeniem”.

Znaczenie tej części mowy jest ogromne. Na niej „buduje się i osklepia
frazes, lecz i następne logiczne zagajenie, i trzeciego, i czwartego wątek…”
Daje się (milczenie) naprzód w każdym zdaniu wyczytać, a potem jest logicz-
nym następnego zdania powodem i wątkiem. Tak iż to, co drugie z początku
zdanie głosi i wypowiada, było tylko pierwszego zdania niewygłoszonym prze-
milczeniem, a to, co trzecie mówi zdanie, leży w drugiego przemilczeniu, a co
czwarte w trzeciego… i tak aż do dna treści, która tym sposobem jest rzeczy-
wiście wyczerpaną na mocy logiki w takowym procesie dotykalnie objawiającej
się.”

Stefania Skwarczyńska w rozprawie Przemilczenie jako element strukturalny
dzieła literackiego nawiązuje do teorii Ingardena o „miejscach niedookreślenia”.
Używa terminu „przemilczenie” jako określenia elementu wprowadzonego celo-
wo przez pisarza. Tymczasem, by podkreślić różnicę pojęć kryjących się za
identycznym określeniem, przemilczenie u Norwida nie jest czymś „potrzebnym
i koniecznym” dla rzemiosła literackiego, lecz autonomicznym (jak słowo!); nie
jest ono „chwytem” pisarskim, lecz o r g a n i c z n ą w ł a ś c i w o ś -
c i ą m o w y, którą określa, wiąże i kieruje”. „Prawdziwej patetyczności
bezbarwne słowa”, jakie spotykamy w Białych kwiatach, tak zbliżone do mil-
czenia „[…] często nieledwo wcale od nas zależeć nie zdają się” (PWsz VI,
195). Prawa przemilczenia są prawami rządzącymi ekspresją, po Norwidowsku
„wygłosem” lub „wysłową”. I tak jak dla Hegla prawa rozwoju ducha są pra-
wami ewolucji dziejów, tak dla Norwida przemilczenie rządzi nie tylko
w sferze mowy, lecz i w całej historii literatury:

We wielkich umysłowych wyrobach wieków i epok, to co było przemilczeniem całego umysłowego
ogółu jednej epoki, stawa się wygłosem literatury epoki drugiej, następnego wieku, a co ta
przemilcza, wygłosi trzecia, swoje znowu dla następnej przemilczenie wnosząc. Ta literacka
historiozofia milczenia dzieli się w okresie starożytności greckiej na okresy legendy, epopei,
historii, anegdoty i rewolucji. Rozwój ten idzie od Zeusa przez człowieka ku prozie historycznej.
Nadaje Norwid tej swojej filozofii historii literatury nazwę „zarysu żywotnych prawd milczenia
w mowie ludzkiej i dziejach”3.

3 S. S k w a r c z y ń s k a. Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego.
Łódź 1947.
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Nie poprzestaje na literaturze, idzie dalej: „[…] wszystkie wieki, jeden po
drugim… one myśli swoje podawały sobie w przemilczeniu głębokim. I nie tyl-
ko wieki!... Bo biegły ascetyczny umysł może tygodnie i dnie życia umiałby
zobaczyć, jak zasuwają się w sobie i z siebie podawają na tymże samym
prawie – przemilczenia”.

To głęboko aktywne milczenie, „dziejów praca” i praca duchów ludzkich,
jest warunkiem wszelkiej wielkości w życiu i literaturze. Norwid stoi bez
przerwy pod jego przemożnym urokiem – może skłania go do tego pamięć głę-
bokiego przeżycia opisanego w Białych kwiatach? –

C i s z y w najkolosalniejszym słowa tego tonie nie doznałem nigdy jeszcze wyższej nad ciszę
o jednej nocy, acz zimowej na Oceanie…że słów na to nie ma, mimo, iż twarda i prawie głodna
podróż dwumiesięczna przeszła była i uprozaiczniała dobrze… pomnę, iż, obejrzawszy się wkoło
ani modlić się nawet słów nie miałem – i z a p ł a k a ł e m t y l k o... ż e m o ż e b y ć
t a k w i e l k a c i c h o ś ć… a przecież tyle mórz innych znałem… (PWsz VI, 198).

Norwid wierzy, że „wymownym może być milczenie:

N i e u s t a n i e c z ł e k m ó w i! ... jak milczy? t o k o m u:
(Rzecz o wolności słowa, PWsz III, 573)

Do najsilniejszych głosów milczenia należy element ciszy w dramacie –
wspomina o tym Norwid w Rzeczy o wolności słowa:

Dlatego z wielu figur wymowy na scenie
Najsilniejszą! – przestanek... głosu zawieszenie...

(PWSz III, 573)

Rozwija tę myśl w Białych kwiatach, zaczynających się od przepięknego
opisu rzeźby przedstawiającej Zachariasza wychodzącego ze świątyni: starzec
„niemy jest – cisza wielka wokoło – wszystkie osoby słuchają i pytają razem
i odpowiadają razem… milcząc” (PWsz VI, 189). Ze względu na to, że przez
operowanie milczeniem „dramat w rzeźbę przechodzi”, spojrzeniem na tę scenę
Norwid zaczyna swe rozważania: „Dramy prawdziwej nie może być, ilekroć się
zatraci pojęcie dramatyczne ciszy i pojęcia jej natur”. Cisza w dramacie jest
tym, czym bas w muzyce, biały kolor na palecie malarza, pion w rysunku. Jest
ona jakby osią w obrocie planety. Powołuje się Norwid na Calderona i
Schillera, u którego „bezmowne zupełnie chwile dramy może najwyższymi są
poetyckimi jego polotami”. Tu miejsce na wspomnienie o zbliżonych do ciszy
„białych wyrazach” – „Jakoż, słysząc dopiero natury cichości rozmaitych,
przychodzi się potem do usłyszenia dramy i głębokości wyrazów bezmyślnych,
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bezkolorowych, białych (że tak je nazwę) i to zda się być wątkiem wszelkiego
dramatyzowania prawdziwego. Te słowa to mowa, która jest milczeniem”.

3. MOWA JEST MILCZENIEM

Ponieważ milczenie jest częścią mowy, a czasem nawet wyższym jej rodza-
jem, przeto zarówno milczenie może być mową, jak i mowa milczeniem. Jeśli
mowa jest określaniem czegoś, a milczenie jest mową, to i mowa może być
milczeniem, a słowa niczego nie określać i niczego nie wyrażać. „Białe
wyrazy” są też realistyczne a nie ekspresjonistyczne – „[…] prawdziwej
patetyczności bezbarwne słowa […] często te nieledwo wcale od nas zależeć
nie zdają się. A są tym piękniejsze, z tego je stanowiska ceniąc, im mniej jako
idea i myśl zawierające w sobie – im niejaksze”, są to żadnej „myśli nie okreś-
lające słowa” (PWsz VI, 195-196). W Milczeniu mówi Norwid o gwarze świata,
który niczego nie wyraża, lecz jest milczeniem w negatywnym tego słowa zna-
czeniu: „jakże wielkim jest albo bywa m i l c z e n i e m ten, lubo taki
ogromny, gwar i zamęt?!...” (PWsz VI, 241). Dwa ciekawe rodzaje mowy –
milczenia znajdujemy w dodatku A do aktu III Kleopatry:

…Rzadkim jest, arcyrzadkim człek, co mówi z człekiem
Tak, iż słychać mówienie, treść powiadające.
Jedni albowiem mówiąc z kimś na przykład z księciem
O ostrodze książęcej, będą blask jej głosić
Jak słońca tarcz, a przeto oni nic nie mówią
I tylko z kimś gadają, sami nic nie mówiąc.
Przeciwnie, drudzy, niebądź z kim gdy mówią, zawsze
Ze sobą są jedynie w gwarze, nic nie biorąc
Do nich idącej treści, ni prawdy, a przeto
I ci milczą. I oto milczenie jest wielkie,
I oto mówię, cisza jest na świecie, którą
Mędrzec słysząc nie zawsze chce zdradzać lub może.

(PWsz V, 162)

Ta rozmowa – „gadanie” banalne, niepotrzebne, przypochlebne nazwane jest
milczeniem, zarówno jak i egocentryczne zapatrzenie się w siebie, egotyczne
monologowanie wewnętrzne, uniemożliwiające przyjmowanie słowa wypowie-
dzianego przez innych. Przez milczenie rozumie Norwid nie tylko niemówienie,
ale i niesłuchanie.
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4. MILCZENIE CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ MOWA

Mowa bez milczenia jest czymś niewykończonym. W ciszy, jaka następuje
po przebrzmieniu słów, zaczyna wschodzić w duszy ziarno ich treści. Milczenie
obejmuje i zamyka cały krąg życia ludzkiego, a więc – i mowy.

…śpiewałem im słowo
Wielkie, i wielkie miałem był natchnienie;
Słyszeli wszyscy siłę, głos, rym, wątek;
Dałem im wreszcie chwilę na milczenie,

(Wzroki, PWsz I, 325)

Podobnie w dramacie Tyrtej mówi Tyrtej: „A jakkolwiek przestanek
ostatecznym nazwać się godzi całego t o n u - m o w y wysłowieniem, nie
przeto jednak opiewać nim nie można rzeczy potocznych, dlatego, iż wzajemnie
podawanym i zamienianym być nie może” (PWsz IV, 496). A w Laurze dojrza-
łym czytamy:

Rozwrzaskliwe czasów przechwałki,
Co, mniemałbyś, że są trąb graniem? –
To padające w urnę gałki…
Gdy cisza jest gł o s ó w - z b i e r a n i e m.

(PWsz II, 100)

Norwid widzi w milczeniu coś więcej niż mowę – jest ono silniejsze od
grzmotu:

I cisza stąd daleko jest szerszą w swej gamie
Od gromu, który cały horyzont połamie –

(Rzecz o wolności słowa, PWsz III, 573)

W Białych kwiatach ukazuje poeta wprost apokaliptyczną grozę ciszy:
„Takich to c i s z akordy straszne są samą głębokością sądnych kombinacji
swych” (PWsz VI, 195). Bezmowność jest krzykiem w Assuncie:

…gdzie są b e z m o w n e c i e r p i e n i a,
Są wniebogłosy... bo są – przemilczenia...

a we wstępie do Zwolona:

Lecz raczej (ucha niech to nie skaléczy)
Tłum-pustek – ciszy-wrzawa samotniczéj...

(PWsz IV, 32)
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Zdaniem Norwida nie ma donośniejszego głosu nad milczenie. Już starożytni
mawiali: qui tacet clamat.

5. MILCZENIE JEST CZYNNE

W scholastyce ens et bonum convertuntur – podobnie u Norwida milczenie
i mowa są pojęciami zamiennymi; jedno może być użyte zamiast drugiego –
i na odwrót. Identycznie ma się rzecz ze słowem i czynem: „słowo jest czynu
testamentem”, ba, słowo jest czynem tak dobrym jak wszelkie działanie. Kto
ma wysokie poczucie wartości słowa, dla tego poezja nie będzie okazją do
ucieczki od walki i odpowiedzialności. Tę myśl przejął od Norwida Irzykowski.
Słowo jest czynem – równocześnie jest nim i milczenie – ergo: milczenie jest
czynem. Ten sylogizm nie jest wyłącznie rozumową akrobacją badacza. Norwid
wprost utożsamia milczenie z działaniem. W Auto-da-fé znajdujemy wyraźne
oświadczenie poety: „Czyny są myśli n i e m e – myśli?... m ó w n e
czyny” (PWsz IV, 290).

Myśl niema, niewypowiedziana, jest już czynem. Wielkie są „ciche zasługi”,
czytamy w Bezimiennych (PWsz 1, 344), a Psalmów-psalm rozwija podobną do
Mickiewiczowskiej problematykę błogosławieństwa cichych, którzy posiądą
ziemię:

Toż c i s z y, którzy są b e z - m o w n e j ziemi obrazem,
Pracując jako ta i w głuchym rytmie z nią razem,
Tak z i e m i ę w s o b i e p i e r w p r a c t y c h p o s i a d ać w i c z e n i e m,
Że daną będzie im i ta, k t ó r e j s ą s k l e p i e n i e m.

(PWsz III, 412)

Największym tytanem czynu był Chrystus:

A ty wiesz, że najcichszym był Ukrzyżowany…
(Psalmów-psalm, PWsz III, 415)

6. RODZAJE I STOPNIE CISZY

Milczenie jest brakiem mówienia. Cisza natomiast panuje wtedy, gdy nie ma
dźwięków – głosów natury, tak martwej, jak żywej. Norwid podaje różne rodza-
je ciszy – w Krakusie mówi Starzec do Liliana:
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Synu! – uczyłem cię słyszeć ciszę,
Synu – kto ciszę słyszał aż do dna,
Temu i trumna była wygodna;
Ale jest nocna cisza i dzienna,
Jest dno mająca i jest bezdenna –
A o tej drugiej rzecz zbyt zawiła;
Co nie dopowiem, powie mogiła

(PWsz IV, 166)

Są i „niebieskiej uroczystości” cisze (Białe kwiaty, PWsz VI, 192) – są
i cisze muzyczne. W ogóle, jeżeli chodzi o stopnie ciszy, to traktuje je Norwid
jak melodię z jednej, a twór przestrzenny z drugiej strony. Cisza jest „szerszą
w swej gamie” (PWsz III, 573), a siła jej wyrazu jest wstrząsającym akordem.

Trójwymiarowo określa Norwid cisze nieraz – np. w Kleopatrze jest mowa
o „głębszej ciszy” (PWsz V, 126), a w Rzeczy o wolności słowa znajdujemy
podział: „Jest cisza płytka, jest głęboka…” (PWsz III, 573).

Co do milczenia, to wyraźnie wymienia Norwid niewiele jego rodzajów,
aczkolwiek o ich wielości można zorientować [się] z wielorakości funkcyj,
o których będzie mowa niżej. Milczenie może być naturalne lub sztuczne.
W Czarnych kwiatach malarz, egzekutor testamentu Słowackiego „milczał mil-
czeniem mało naturalnym” (PWsz VI, 180). Określa imiennie Norwid milczenie
filozoficzne: „Filozoficzne Pitagorasa milczenie […] z najstarszych azjackich
religijno-filozoficznych teorii i praktyk płynie” (PWsz VI, 234). Zastanawia się
autor Milczenia, gdzie właśnie jest o tym mowa, jaką obietnicą mógł zachęcić
Pitagoras uczniów do wieloletniego milczenia. Musiał niewątpliwie „jakimś
usłusznieniem zadatkować” (PWsz VI, 234) tę praktykę ascetyczno-filozoficzną
i racją tą było „zbliżenie się albo zbliżanie (zwróćmy uwagę na precyzję
Norwidowskich określeń!) do kanonu wiedzy” (PWsz VI, 236), która kryje
w sobie „ogólną treść prawdy” w przeciwieństwie do rozlicznych umiejętności
nie dochodzących do tak wysokiej godności.

„Długi spokój milczącej ciszy” (PWsz VI, 235) miał u Pitagorejczyków obli-
cze podwójne: teoretycznie „budowała się rzecz ta na pojęciu paraboli w naj-
głębszym i najszerszym onej znaczeniu” (PWsz VI, 236), a praktycznie „[…]
szło o osobiste zestosowanie ustatkowanego swojego myślnego organizmu do
ustroju nieustannego w harmoniach stworzenia monologu-wiecznego” (PWsz VI,
236). Nic dziwnego, że Pitagorejczycy dochodzili do godności proroków.
Nasuwa się tym samym myśl o teologii milczenia.
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7. TEOLOGIA MILCZENIA

Milczenie w rytach i kultach odgrywało zawsze i odgrywa rolę niepoślednią.
W liturgii łacińskiej mamy również chwile sakralnej ciszy – w czasie kanonu
osłania ona najświętszą z tajemnic, a w Wielki Piątek, kiedy kapłan leży
w milczeniu u stóp ołtarza, jest wyrazem żałoby Kościoła. W brewiarzu znaj-
dujemy w 8. lekcji matutinum na święto Marii Magdaleny zdanie: „tacita
loquebatur, non termonem pronebat, sed devotionem ostendebat”. Również
Norwid zna modlitwę-milczenie. Umie „zmówić pacierz potężnym milczeniem”
(PWsz 1, 59); co więcej, milczenie uważa za najwłaściwszy sposób przema-
wiania do Boga!

Lecz nie – to nie dla ciebie ta milcząca mowa,
To dla mnie – i – dla Boga! ludziom zaś i tobie
dam inne, spowszedniałe, wypłowiałe słowa,
chłodne, blade jak popiół, co się tuła w grobie.

(Noc, PWsz I, 9).

Ludzie niegodni są, by z nimi rozmawiać milczeniem. Gdzie indziej ciszę
nazywa „świętą”. W wierszu Na zgon poezji czytamy o „przestronnym milcze-
nie kościele” (PWsz 2, 201). Musi ono mówić od Boga, tajemnice muszą mieć
„usta dla Bożego ucha”, by nie było takiej tragicznej sytuacji

Jak by nie mówił nikt NIEŚMIERTELNEMU,
Że tutaj – niżej – tak wiele katuszy!

(Miłość czysta u kąpieli morskich, PWsz V, 315)

I może dlatego jest Bogu smutno z powodu ludzi, że oni

…królewskie mają milczenia
(Ty mnie do pieśni…, PWsz I, 231),

które nie przemawiają do Najwyższego.

8. FUNKCJE MILCZENIA

Milczenie jest wyrazem, oczywiście w najogólniejszym słowa tego znacze-
niu. Jakie są funkcje tego wyrazu, co on wyraża, z jakimi okolicznościami
życia się łączy – oto problem stojący przed nami. Potęga milczenia jest tak
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wielka, że może ono wyrazić wszystko, od potępienia po cześć – zaiste: „od
uwielbienia do wzgardy” (PWsz 1, 231).

Jakże druzgocąco brzmi sąd o milczeniu wobec nieszczęść, kiedy powinno
się najostrzej protestować:

I wrócę milczącym faryzeuszem –
Po zabawie

(Nerwy, PWsz II, 136)

W Rzeczy o wolności słowa milczenie jest wyrazem oporu, niezrozumienia
i niechęci wobec proroków: „A lud twardo im milczy” (PWsz 3, 583). Czytamy
tam również, że może być i „głucha, niema podejrzliwość / Zimna jak pian
powierzchnia nim bałwany wstaną:” (PWsz 3, 598);

Podejrzliwość czymże jest? – m i l c z ą c ą s z y k a n ą!
(Rzecz o wolności słowa, PWsz III, 598)

Milczenie brzmi jak druzgocąca p o g a r d a:

Pogardziłbym – – i zamilkłbym – –
(Tamże, PWsz III, 599)

W Wiesławie oznacza ono l ę k: „To strach! – – Milczycie teraz, strach to
wielki…” (PWsz III, 455). Myśl o milczeniu jako wyrazie k ł a m s t w a lub
k o n w e n a n s u znajdujemy w Kleopatrze. Eukast mówi:

Bezmowność atoli
Monarchini jest wieścią kłamną lub wysnutą
Z solenności berła...

(Dodatek A do aktu III, PWsz V, 462)

Byłyby to negatywne strony funkcji milczenia, niejako cienie jego użycia;
są i blaski. Milczenie następuje po zastanawianiu się, po dociekaniu, tak
cenionym przez Norwida:

Człowiek – który na wstępie nieustannie mówił,
Milczy i pisze naraz, gdy się zastanowił,
Naraz milczy i pisze,, bo zastanowienie,
Ogółu jest objęciem […]

(Rzecz o wolności słowa, PWsz III, 601)
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Przez tworzenie człowiek wyraża swój sąd, a sąd – również może być mil-
czeniem:

Dziejów sąd ma u siebie tę straszną potęgę,
Że może słowa nie rzec i utworzyć księgę,

(PWsz III, 606)

Może właśnie dlatego, że milczenie posiada cechę lapidarności, jest ono
w stanie potwierdzać silniej niż słowa:

[…] więcej niż przyklaśnie,
Bo przemilczy […]

(PWsz III, 599)

Tak jest w Rzeczy o wolności słowa, a w Assuncie mówi Poeta:

[...] umilknąć wolę lapidarnie –
(PWsz III, 280)

Generał Henryk Dembiński na portrecie pędzla Rodakowskiego u c z y
milczeniem.

Za wzroku patrząc kres, milczy i, milcząc, uczy...
([Na portret Generała Dembińskiego], PWsz I, 253)

Bo milczenie jest równocześnie słuchaniem sumienia i wiedzą:

Ale czas idzie – S z l a c h t y - C h r y s t u s o w e j
S u m i e n i a - g ł o s u i w i e d z y - b e z m o w e j;

(PWsz I, 122)

Cisza przyjaźnie otacza cierpiącego człowieka:

[…] Cisza, przyjaciółka człeka,
Nie kłamająca natrętnymi słowy –

(Krakus, PWsz IV, 179)

Leczy duszę pogrążoną w smutku, który nie lubi słów –

…lecz nie rzeknę nic – bo mi jest smętno.
(„A Dorio ad Phrygium”, PWsz III, 322)

Smętek i zaduma szukają łagodnego klimatu ciszy. W Kleopatrze ukazuje
Norwid urok dumania w ciszy:
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W Kleopatrze i cezarze Kleopatra zwraca się do Kondora:

Głębszą dokoła ciszę poczuwając, czy kto
Dumał spokojniej?…

(PWsz V, 126)

Milczenie w jednym ze swych najszlachetniejszych zadań to wyraz wielkości
ducha w cierpieniu i bolesnego, bo nie mającego możności gwałtownego zapro-
testowania, szacunku dla klęski. Pierwszy ten rodzaj najdobitniej nakreślił
Norwid w wierszu Żydowie polscy, napisanym w związku z manifestacją war-
szawską, która miała miejsce 8 kwietnia 1861 r., kiedy to 17-letni Żyd, uczeń
gimnazjum, przejął z rąk księdza pod ciosami kozackich szabel krzyż:

[…] „Jest wielkim, kto bywał tak w górze
I upadł tak nisko, i milczy jako wy”.

(PWsz I, 339)

O milczeniu jako s z a c u n k u wobec upadku wielkiej i tragicznej
sprawy jest mowa w Improwizacji. Na zapytanie o wieści z Warszawy, napi-
sanej w tym samym czasie, co powyżej cytowany wiersz:

Dlatego, być tam nie mogąc, gdzie łkanie,
Ni w pierś przyjmować zaczepki,

Milczę przynajmniej … mam uszanowanie
Dla Achilesa kolebki!

(PWsz I, 338)

Takie milczenie to krzyk. Podobne milczeniem m a n i f e s t o w a ł lud
rzymski w znanym sporze z senatem, który odpowiedział ludowi przypowieścią
o żołądku i zależnej od niego reszcie ciała. Wtedy właśnie słowo

[…] stanęło u kresu dojrzenia:
Poczuło, że jest także i WOLNOŚĆ MILCZENIA,
Nie tylko W o l n o ś ć - S ł o w a… tę zaś nową rację
Lud uwidomił rzymski przez manifestację,
Na M o n t e - S a c r o idąc w porządku i grozie
Takiej! że Epopeja zdziwiła się prozie…

(PWsz III, 585)

W przypisku dodaje Poeta: „Była to pierwsza milcząca manifestacja […] Po
pierwszy raz milczenie masy zyskało takt historyczny, bo e p o k ę t r y -
b u n ó w” (tamże). Milczenie stoi w pojęciu Norwida tak wysoko, że walczy
on o wolność milczenia, tak jak wojuje o wolność słowa, nie zacieśnioną do
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samej „wolności mówienia”. Dlatego na zakończenie rozważań o tym, co i jak
może wyrażać cisza, dajmy myśl Norwida, charakteryzującą może najgłębiej
autonomię i wysoką godność milczenia, mianowicie, że nie musi ono wyrażać
niczego innego poza samym sobą. Wyrażając samo siebie, wyraża milczenie
dostatecznie dużo, by zasłużyć na swą wysoką rangę w hierarchii wartości
środków ekspresji. W Nocy tysięcznej drugiej znajdujemy zdanie:

Mężczyźni – jeśli milczą, to dlatego, że milczą…

(PWsz IV, 120)

9. ŹRÓDŁEM MILCZENIA CIEMNOŚĆ

Źródeł filozofii milczenia szukamy w życiu samego Poety i w jego dziełach.
Norwid, jak pisano o nim Anno Domini 1885 („Dziennik Poznański” Nr 142,
143), lubował się w milczeniu – także jeśli chodzi o stosunki towarzyskie:
„Cichy i smętnego oblicza, rzadko kiedy przemówił dłużej”, gdy jednak to
czynił, to prawdy okrywał mglistą formą, „jak gdyby się lękał, lub nie chciał
odzywać wyraźniej”. „Nałóg” milczenia pogłębiło przytępienie słuchu, postę-
pujące z wiekiem – głuchota, milczenie i samotność – oto ostatnie lata Nor-
wida. Tak było w jego życiu. W książkach znajdujemy pewne racje filozoficz-
ne, które kazały mu ukochać „przyjaciółkę ciszę”.

Cisza i milczenie towarzysza nocy i ciemnościom, a Norwidowska ciemność,
łącząca się z przypisywaniem pozytywnej roli milczeniu, posiada czworakie
uzasadnienie. Norwid przemilcza.

1. w imię służby prawdzie,
2. w imię ukazywania głębi,
3. z powodu cierpienia towarzyszącego tworzeniu,
4. w imię postępu.
W wykładach O Juliuszu Słowackim czytamy: „Prawda obejmuje życie, jest

więc niejasna, bo obejmuje rzecz ciemną: gdybym odjął prawdziwe życie,
odjąłbym jej to, co ją sprawdza, ale byłaby jasnym fałszem” (PWsz VI, 450-
-451). „Rozjaśniając” prawdę, spłyca się ją. Używa tu Norwid porównania:
woda na talerzu jest jasna, a ciemna w głębi Morskiego Oka. W Milczeniu
mówi: „[…] spółcześni chcą tej jasności stylu, która jest r u b a s z n o ś -
c i ą” (PWsz VI, 242). Tendencje do łatwizny, do taniości, potępia w Rzeczy
o wolności słowa. Domaga się ukazywania głębi, potępia tych, co chcą:
„z-rubasznić prawdę, lecz uczynić wziętą” (PWsz III, 593). Taka jasność to
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łuna pożaru, „którym niszczeje co wielkie i prawdziwe”. Przeciwstawia pojęcie
autora pojęciu wulgaryzatora, popularyzatora – jak byśmy dziś powiedzieli:

Autor – słowo greckie, c i e m n e i m a g i c z n e;
Wulgaryzator – rzymskie, j a s n e i u l i c z n e.
[...]

Autor i d z i e w c i e m n o ś ć, by wydarł jej światło,
Wulgaryzator w j a s n o ś ć, by rozlał ją na tło,

(PWsz III, 594)

Jakiż przekąs i ironia bije z Listu do Walentego Pomiana Zakrzewskiego,
gdzie oskarża jasność stylu już nie o spłycanie, ale wprost o zaprzepaszczanie
ideału służby pisarskiej, której godność przywrócić może dopiero ciemność
i cisza:

I Shakespeare stąd, gdy stylu jasnego kryształy
Przejmnie, Falstafów lepsze poda ideały!
[...]
A skoro przez lat wiele cichości i nocy
Pisarz jaki zacniejsze poczucia rozbudzi,

(PWsz II, 156)

Wreszcie cierpienie. Nie błyszczy jasnością oko, które wypaliły łzy.
Cierpienie łączy się z prawdą – posiadanie i wypowiadanie prawdy łączy się
z bólem. W Krakusie na pytanie Szołoma „Cóż prawda jest?” (PWsz IV, 183)
odpowiada Krakus: „Słowem”, a wkrótce potem dodaje: „boli mię słowo”. Dla
Norwida proces wypowiadania słowa jest cierpieniem, jest ciężkim trudem,
bolesnym wysiłkiem. Wyrywaniu prawdy z ciemności towarzyszy ból, jak gdy-
by wyrwało się z piersi własne serce. Wypowiedzenie się to ból – woli więc
będąc przekonany, że okupione największym cierpieniem słowa i tak będą
„wiarołomne” – przemilczeć. „Słowo poczęło się z jęku” (PWsz III, 570) –
czytamy w Rzeczy o wolności słowa, gdzie znajdujemy zastanawiające zesta-
wienie: „Pieśń i boleść”. Nie można się wypowiedzieć zupełnie a „Dopiero
umiejąc wszystko wypowiedzieć jest się wolnym” (Tajemnica lorda Singel-
worth, PWsz VI, 155). Ostatecznie przemilczenie i niezrozumiałość rodzą się
z postępu i są jego towarzyszami. „[...] jakże można swobodnie rozmawiać
z ludźmi, których język się tworzy?” (PWsz VI, 458). Zadaje sobie Norwid
pytanie: „jakże albowiem, posuwając społeczeństwo w przyszłość i język uczuć
przyszłych mu przynosząc, porozumiewać się jasno z obecnością” (tamże) –
czytamy w wykładach O Juliuszu Słowackim.
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Oto główne przyczyny tego, że u Norwida jest „Laurowo i ciemno” –
a w ścisłym związku z tym pozostaje Norwidowska predylekcja do milczenia.
Milczenie, tajemnica i ciemność – to trzy głowy jednego posągu Trygława,
stojącego w laurowym mroku jego poezji.

*

Antynomie poglądów Mickiewicza i Norwida są widoczne. Norwid pozostaje
wierny Monteskiuszowi, którego pogląd na milczenie cytuje, i Pitagorasowi
głoszącemu zasadę „milcz tak długo, dopóki nie stwierdzisz, że to, co powiesz,
jest więcej warte niźli milczenie”. Mickiewicz „zbyt się nie lubuje w mil-
czeniu”. O przekazanie treści swego wnętrza chodziło im obu, nie byliby chyba
poetami, ale używają do tego różnych środków. Jeden czuł, że może wypowie-
dzieć wszystko słowami, drugi – przemilczeniem. Oba te środki są mową – bo
Norwid milczenie uważa za mowę. Rzeczywistość potwierdziła Norwidowską
tezę o tożsamości „dictum” i „fatum”. Sprawdziła się odnośnie do obu poetów
prosta egzystencjalna prawda, że temu poświęca się większą uwagę i przypisuje
się większe znaczenie, co głębiej się wdarło w nasze życie lub co wyszło
z najdalszych jego tajników. Milczenie otaczające Norwida za życia i po
śmierci zbudowało sobie ołtarz jego twórczości, przepajając ją nieuchwytnym
czarem mroku. Mickiewicz był głośny i dokoła niego było głośno. Słowo widzi
on w postaci płomienistej kulki, jak o tym mówi w Literaturze słowiańskiej i w
Improwizacji. Jest zanadto plastykiem, by usłyszeć gamy i akordy ciszy,
a Norwid jest na tyle muzykiem i filozofem, by je ukochać. U obydwu znaleź-
liśmy filozofię milczenia: różnica leży w tym, że Mickiewicz pisze o milczeniu,
Norwid natomiast pisze milczeniem. Wzrosło ono w nim tak, że stało się deter-
minantą – tak w życiu, jak w filozofii. Ukazało mu okrutną twarz fatum.
W dramacie Za kulisami padają słowa: „[…] p r z e s t a n e k -- l a k o ń -
s k i stał się w lakońskich dziejach, tak jak w języku ich!...” Może milczenie
określać dzieje narodów, określiło ono i życie „Poety Nieznanego”. Chyba nikt
nie mógł przypisać milczeniu donioślejszego i tragiczniejszego znaczenia.
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PHILOSOPHY OF SILENCE
IN MICKIEWICZ’S AND NORWID’S WORKS

S u m m a r y

The text compares Mickiewicz’s and Norwid’s views of silence. The author states
unambiguously that Mickiewicz pointed to and emphasized negative aspects of this
phenomenon. Maybe it was so because his mission had a prophetic character. A prophet is one
who speaks for somebody else, in somebody else’s name. And Mickiewicz was, after all, a
leader of the pilgrimage movement, posing (for example in Księgi narodu – Books of the
Nation) as a prophet. He was strongly convinced that he has to realize God’s order expressed
by Isaiah: “Shout it aloud, do not hold back. Raise your voice like a trumpet” (Isa 58), which
is reflected for example in Ghost’s words in Forefathers’ Eve: “albeit I can remain silent, /
I spoke furiously”. In contrast with Mickiewicz, Norwid values silence. He is convinced that
it can be “meaningful”, that it can express anything. His view of it is broader than that of the
author of Pan Tadeusz. The author of Vade-mecum is sure that in silence one can notice a
certain deep system and meaning. He presents the issue both in a positive and negative way;
he defines the essence of silence that, in his opinion can become speech or acting. In relation
to speech silence can be: an equivalent means of expression, a part of speech, or something
more than speech, a kind of “over-speech”. Silence in a negative meaning is non-communica-
tiveness of speech, and hence he formulates an apparently paradoxical statement that speech
can be silence. Antinomies of Mickiewicz’s and Norwid’s attitudes are clearly seen. Norwid
remains faithful to Montesquieu, whose view of silence he quotes, and to Pythagoras, promo-
ting the principle “remain silent until you find that what you will say has more value than
silence”.

Transl. Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: Mickiewicz, Norwid, milczenie, poezja, mowa, czyn, myśl, cisza, teologia,
filozofia.

Key words: Mickiewicz, Norwid, silence, poetry, speech, act, thought, quiet, theology,
philosophy.

Ks. JANUSZ STANISŁAW PASIERB (1929-1993) – prof. dr hab., wykładowca i profesor Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Studiował na
Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Papieskim Instytucie Archeologii Chrześ-
cijańskiej w Rzymie oraz w Instytucie Kantonalnym we Fryburgu. Uzyskał stopień doktora teologii
i doktora archeologii. Zajmował się też polonistyką, historią sztuki, patrologią i historią kultury, filozofią.
Wydał kilka książek na temat sztuki (zwłaszcza sztuki sakralnej), m.in. Ochrona zabytków sztuki kościelnej
(Warszawa 1968 i wyd. nast.), Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu (Warszawa 1969),
Malarz gdański Herman Han (Warszawa 1974), Skarby Jasnej Góry (Warszawa 1981 i wyd. nast.), Kate-
dra w Pelplinie (Gdynia 1973 i wyd. nast.). Był znanym i cenionym poetą oraz eseistą. Opublikował
13 tomów poetyckich i 7 tomów esejów.
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EDYTA CHLEBOWSKA

Z NORWIDOWSKIEGO ARCHIWUM ZENONA PRZESMYCKIEGO (3)
OPISY RYSUNKÓW NORWIDA ZE ZBIORÓW WIKTORA GOMULICKIEGO

W obszernym studium Juliusza Wiktora Gomulickiego poświęconym „norwi-
dowskiej podróży” jego ojca, ogłoszonym w wydanej przez Wyższą Szkołę Hu-
manistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku zbiorowej książce Norwid
z perspektywy początku XXI wieku1, można znaleźć garść informacji na temat
kontaktów Wiktora Gomulickiego z Pantaleonem Szyndlerem. Znajomość ta –
jak przypuszcza autor – została zapoczątkowana na przełomie 1885 i 1886 r.
i rozwijała się dwutorowo. Gomulicki z jednej strony doceniał talent arty-
styczny malarza, o czym świadczy zamówienie u niego portretów żony oraz
trzyletniej córki Marysi, z drugiej – z zainteresowaniem wysłuchiwał wspo-
mnień o Norwidzie, z którym Szyndler przyjaźnił się w trakcie swego pobytu
w Paryżu w drugiej połowie lat 70. XIX w. Dzięki tej znajomości autor Wspo-
mnień niebieskiego mundurka wszedł również w posiadanie nie tylko Szyndle-
rowskiego portretu śpiącego Norwida, ale i niemałego zbioru późnych szkiców
poety. Zdobył mianowicie:

sporą tekę wypełnioną bądź to rysunkami fantastycznymi (pośród których były i diablica), bądź
karykaturalnymi, przy czym najczęstszym ich przedmiotem był właśnie (ale dobrotliwie przedsta-
wiany) sam Szyndler. A to na przykład kuszony przez jakąś paryską Ewę lub dyskutujący z nie-
mieckim kolegą-artystą, a to z kolei wybierający się o wschodzie słońca na studia pejzażowe albo
pracowicie malujący niebo. Nie zabrakło w niej również karykatur szyderczych, przedstawiających
między innymi dwóch młodych artystów warszawskich, Henryka Piątkowskiego oraz Jana Rozena.
[…] Pierwszego – wesolutkiego, w jakiejś paryskiej knajpce, drugiego – w postaci jamnika…
w cylindrze, a na grzbiecie dźwigającego ponadto Piątkowskiego2.

1 Pierwszy „odkrywca” wielkości Norwida. (Norwidowska „podróż” Wiktora Gomulickiego).
W: Norwid z perspektywy początku XXI wieku. Pod red. J. Rohozińskiego. Pułtusk 2003
s. 203-357.

2 Tamże, s. 241. Dwie ostatnie karykatury wspominał Gomulicki już wcześniej w przypisie
do Kalendarza biograficznego Cypriana Norwida (PWsz XI, 170).
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Juliusz Wiktor Gomulicki podaje następnie, iż w latach 90. jego ojciec
wzbogacił ten zbiór o rysunki Norwida pochodzące z innych źródeł, ponadto
miał kilka grafik twórcy Solo, m.in. Męczennika, Sybillę i Scherzo3. Poza
krótką charakterystyką szkiców, należących uprzednio do Szyndlera, ani na
kartach interesującego nas studium, ani też w żadnym z licznych tekstów
wspomnieniowych Gomulicki nie opisał obszerniej zgromadzonej przez ojca
kolekcji artystycznych norwidianów. Dowiadujemy się natomiast, że już
w 1916 r. Wiktor Gomulicki zmuszony został – ze względu na trudną sytuację
finansową – do sprzedania „wszystkich rysunków i akwarel Norwida, które
powiększyły wtedy piękny zbiór Dominika Witke-Jeżewskiego oraz innego
jeszcze przygodnego kolekcjonera warszawskiego”4. Znaczna część ogromnych
zbiorów artystycznych Witke-Jeżewskiego – jednego z najznamienitszych przed-
wojennych kolekcjonerów5 – trafiła w latach 30. do Warszawskiego Muzeum
Narodowego. W 1936 r. znalazły się tam również rysunkowe prace Norwida,
w tym m.in.: Autoportret „en face”, Trzy postacie w zasłonach na twarzach,
Rzeź niewiniątek, Głowa starca (wg J.W. Gomulickiego – Autoportret sygne-
towy), humoreska Klary Nagnioszewskiej samobójstwo oraz seria satyrycznych
wizerunków szlachcica – znawcy sztuki. Skoro, jak pisze edytor Pism wszyst-
kich Norwida, większość rysunków i prac graficznych Norwida jego ojciec
sprzedał Witke-Jeżewskiemu6, zastanawia fakt, iż w kolekcji tej nie znajdziemy
opisanych w przywołanym cytacie satyrycznych rysunków pochodzących od
Szyndlera.

Rozwiązanie tej zagadki, podobnie jak wiele innych cennych ustaleń doty-
czących dziejów spuścizny Norwidowskiej, odnajdziemy w archiwum Norwi-
dowskim Miriama, złożonym w Bibliotece Narodowej. Ale zanim przejdziemy
do dokumentów edytora, warto wspomnieć choć parę słów o kontaktach Wikto-
ra Gomulickiego i Zenona Przesmyckiego, związanych z ujawnianiem niezna-

3 J.W. G o m u l i c k i. Pierwszy „odkrywca” wielkości Norwida s. 251-252.
4 Tamże, s. 325. Zob. także J.W. G o m u l i c k i. Litewska – ulica mojego dzieciństwa.

„Kronika Warszawy” 1999 nr 3/4 s. 52, 54, 59.
5 Zob. B. G a d o m s k a. Dominik Witke-Jeżewski – zapomniany kolekcjoner, niezwykła

kolekcja. Przyczynek do dziejów kolekcjonerstwa w Polsce. „Kronika Zamkowa” 2005 nr 1-2
s. 153-180; Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie: Cy-
prian Lachnicki, Leopold Meyet, Wiktor Gomulicki, Dominik Witke-Jeżewski, Seweryn Smolikow-
ski, Kazimierz Woźnicki, Władysław Alojzy Strzembosz, Leopold Wellisz, Stefan Dembiński,
[kat. wystawy], pod red. A. Grochali. Muzeum Narodowe w Warszawie 2006 s. 106-119.

6 Tamże s. 336.
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nego dorobku Norwida7. Zapoczątkował je list Gomulickiego do Miriama
z roku 1901, dotyczący Norwidowskiego ineditum („Ad leones!”), opublikowa-
nego w pierwszym numerze wydawanej przez Przesmyckiego „Chimery”. Pro-
sząc o przekazanie egzemplarza pisma, autor listu donosił, iż posiada „trochę
jego [Norwida – przyp. E.Ch.] listów, niewydanych wierszy, ułamków poematu,
szkiców rysunkowych, litografii – nawet jedną, bardzo starannie wykończoną,
piórkiem wykonaną kompozycję alegoryczną”8. Proponował zorganizowanie
wystawy prac plastycznych oraz opublikowanie tekstów poety z odpowiednim
wstępem. Przesmycki natychmiast odpowiedział na list i przekazał Gomulic-
kiemu zeszyt czasopisma, zapoczątkowując wymianę korespondencji – w Biblio-
tece Narodowej zachowało się 8 listów Gomulickiego do Miriama9. Jak twier-
dzi J.W. Gomulicki, w 1904 r. doszło do spotkania obu miłośników twórczości
Norwida: Przesmycki złożył Gomulickiemu wizytę, podczas której zapoznał się
z jego norwidowskimi zbiorami i poprosił o wypożyczenie niektórych materia-
łów w związku z przygotowywaniem do druku tomu „Chimery” poświęconego
poecie. Gomulicki przygotował przesyłkę, a następnie wraz ze stosownym
listem, zawierającym spis wypożyczonych obiektów, przekazał ją Miriamo-
wi10. W liście tym poinformował edytora, iż ma „jeszcze kilkanaście szkiców
Norwida, doskonałych, ale w rodzaju groteskowym, które by może z charakte-
rem wydawnictwa nie licował”11, co wskazywałoby, że w trakcie wspomnia-
nych odwiedzin nie ujawnił wszystkich norwidianów znajdujących się w jego
rękach12. W rezultacie nawiązanej współpracy na karty księgi Pamięci Nor-
wida trafiły reprodukcje kilku prac ze zbiorów Gomulickiego: trzech rysunków
Norwida oraz portretu śpiącego poety pędzla Szyndlera. Zapewne z tego okresu
pochodzi pierwszy z publikowanych poniżej dokumentów Przesmyckiego – spis
prac plastycznych Norwida „w posiadaniu W. Gomulickiego”, obejmujący

7 J.W. G o m u l i c k i. Pod znakiem Norwida. Wiktor Gomulicki i Zenon Przesmycki.
„Poezja” 1984 nr 6/7 s. 66-87.

8 T e n ż e. Pierwszy „odkrywca” wielkości Norwida s. 261.
9 BN, rkps. 6319, t. 1, k. 115-136. J.W. Gomulicki opublikował wszystkie listy w stu-

dium Pod znakiem Norwida s. 66-87.
10 J.W. Gomulicki opublikował list ojca na kartach swego wspomnienia (jw. s. 294-295).
11 Tamże s. 295.
12 J.W. Gomulicki nadmienił, iż ojciec przekazując Miriamowi norwidiana, zatrzymał

„większość druków i wycinków, ryciny Norwida oraz album z jego rysunkami pochodzący od
Pantaleona Szyndlera” (t e n ż e. Pod znakiem Norwida s. 79), a z kolei pisząc o odwiedzinach
Miriama u ojca, wspomniał o „pobieżnych chyba oględzinach pokazanych mu (ale nie w ca-
łości) norwidianów” (jw. s. 293).
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10 rysunków, autograf Klary Nagnioszewskiej samobójstwa, kopię autoportretu
oraz pięć grafik. O późniejszych kontaktach między miłośnikami twórczości
Norwida niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć ponad to, iż zachowane listy
Gomulickiego dotyczyły z reguły ofiarowywanych mu przez Miriama kolejnych
Norwidowskich publikacji, a ostatni pochodzi z 1912 r.13

Wszystko wskazuje na to, że Przesmycki nie poznał całej kolekcji pla-
stycznych norwidianów, zgromadzonych przez Gomulickiego, aczkolwiek po
1916 r., gdy zbiory przeszły już w inne ręce, edytorowi udało się dotrzeć do
znacznej liczby pochodzących zeń prac. Mowa o 39 szkicach i jednej grafice,
zakupionych przez Wandę i Aleksandra Naumannów, spośród których jedynie
pięć pozycji figurowało we wspomnianym wcześniej spisie. Zgodnie ze stałą
praktyką, jaką stosował w swych zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach
Norwidowej spuścizny, Miriam wykonał szczegółowe opisy wszystkich prac
składających się na ten zbiór – poniżej znajdzie się publikacja także tego
dokumentu. Materiały Przesmyckiego ujawniają, że wbrew informacji podawa-
nej przez J.W. Gomulickiego większość artystycznych norwidianów należących
do jego ojca zakupił nie Witke-Jeżewski, lecz wspomniany mimochodem „przy-
godny kolekcjoner”14, czyli Aleksander Naumann. Wśród zakupionych przez
niego szkiców znajdowały się między innymi karykaturalne wizerunki malarzy:
Pantaleona Szyndlera oraz Henryka Piątkowskiego i Jana Rosena, o których
edytor Pism wszystkich pisał w poświęconym ojcu wspomnieniu.

Tym niemniej warto poświęcić nieco uwagi również i tej części kolekcji
Gomulickiego, która w 1916 r. trafiła w ręce Witke-Jeżewskiego. Przesmycki
prawdopodobnie nie znał tego zbioru. Wprawdzie w archiwum edytora znajdują
się opisy norwidianów należących do słynnego kolekcjonera, jednak wśród nich
brak kompozycji pochodzących od Gomulickiego. Najpewniej Miriam nawiązał
kontakt z Witke-Jeżewskim, zanim jeszcze nabył on kilkanaście prac z intere-
sującego nas zbioru. Opisał wówczas album Franciszka Tańskiego, mieszczący
pośród dzieł rozmaitych artystów trzy rysunki Norwida, a także jego cztery
luźne kompozycje15. Nic nie wskazuje natomiast na późniejsze kontakty Prze-
smyckiego z kolekcjonerem. Norwidiana z kolekcji Witke-Jeżewskiego w latach
30. XX w. trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie szczęś-

13 Jw. s. 303.
14 Jw. s. 325.
15 Zob. Materiały do twórczości malarskiej i rysowniczej Cypriana Norwida (BN III 6330):

opis albumu Franciszka Tańskiego (k. 304-339), zawierającego prace różnych artystów, w tym
trzy rysunki Norwida (k. 312, 336); opisy czterech luźnych rysunków Norwida znajdujących
się w rękach Dominika Witke-Jeżewskiego (k. 340-342).
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liwie przetrwały wojenną pożogę. Dzięki temu można obecnie podjąć próbę
rekonstrukcji zawartości zbioru zakupionego w 1916 r. z rąk Wiktora Gomu-
lickiego. Jest to zadanie tym łatwiejsze, że na większości z tych rysunków obok
odcisku okrągłego znaku kolekcjonerskiego z monogramem „DWJ” widnieje od-
cisk owalnej pieczęci z napisem: „ZBIÓR / Wiktora Gomulickiego”16. Oto re-
jestr prac, które zostały przez Witke-Jeżewskiego zakupione z Norwidowskich
zbiorów W. Gomulickiego: (w nawiasach podano aktualne numery inwentarzo-
we w Muzeum Narodowym w Warszawie):

1. Chrystus i kobieta chananejska – szkic, 1879 (nr inw Rys. Pol. 5710)
2. Autoportret en face, 1877 (nr inw. Rys. Pol. 5711)
3. Głowa starca II (wg J. W. Gomulickiego Autoportret sygnetowy)

(nr inw. Rys. Pol. 12047)
4. Szlachcic – miłośnik malarstwa, 1877 (nr inw. Rys. Pol. 13918)
5. Szlachcic – miłośnik literatury, 1877 (nr inw. Rys. Pol. 13919)
6. Szlachcic – miłośnik architektury, 1877 (nr inw. Rys. Pol. 13920)
7. Szlachcic – miłośnik rzeźby, 1877 (nr inw. Rys. Pol. 13921)
8. Głowa starego mężczyzny (nr inw. Rys. Pol. 13922)
9. Klary Nagnioszewskiej samobójstwo. Tragedia, 1877 (nr inw. Rys. Pol.

13923/1-4)
10. Głowa męska (nr inw. Rys. Pol. 13926)
11. Postać mężczyzny owiniętego w płaszcz (nr inw. Rys. Pol. 13927)
12. Trzy postacie w zasłonach na twarzy, 1867 (nr inw. Rys. Pol. 13929)
13. Rzeź niewiniątek, 1862 (nr inw. Rys. Pol. 13930)
14. Muzykująca para (nr inw. Rys. Pol. 13932)
15. Świątynia w Paestum, 1846 (nr inw. Rys. Pol. 13935)
16. Kopia autoportretu Norwida z albumu Łucji z Giedrojciów

Rautenstrauchowej (nr inw. Rys. Pol. 13924)
Prawdopodobnie od Gomulickiego pochodził także rysunek nieoznaczony

pieczęcią własnościową W. Gomulickiego:
17. Święty na tle ruin, 1859 (nr inw. Rys. Pol. 13925)

Wymienione prace wraz ze zbiorem zakupionym przez Naumannów składały
się pierwotnie na gromadzoną na przełomie XIX i XX w. kolekcję Gomulic-
kiego. Pozostaje pytanie, czy Wiktor Gomulicki sprzedał obu kolekcjonerom
wszystkie posiadane przez siebie plastyczne prace Norwida. Z wypowiedzi

16 Pieczęci widnieją bądź to bezpośrednio na rysunkach, bądź na podkładkach z szarawego
papieru, na których Gomulicki umieścił część prac.
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edytora Pism wszystkich wynika, że w rękach ojca pozostał tylko jeden rysunek:
Portret młodej kobiety, sygnowany i datowany „C.N. 1877”17, który przeszedł
później w ręce syna, ale przepadł w czasie Powstania Warszawskiego. W. Go-
mulicki dopatrywał się w tym szkicu podobizny Marii Kalergis, natomiast J. W.
Gomulicki w 2003 r. stwierdził, że był to „późny portret Kamili z Lemańskich
Biernackiej, a może nawet (II° voto) już baronowej Karolowej Maltzahn”18.
Trudno jednak dostrzec w tych identyfikacjach choćby cień słuszności; w każ-
dym bądź razie nic nie wskazuje na to, by w wizerunku kobiety o ostrych,
niemal męskich rysach19, przyciskającej do piersi pokaźnej wielkości nóż,
Norwid miał sportretować – po wielu latach – jedną ze swych byłych wybranek
serca. Z całą pewnością nie jest to podobizna Marii Kalergis – aby się o tym
przekonać wystarczy zestawić rysunek z którymkolwiek z niekwestionowanych
jej portretów. Z kolei jeśli chodzi o Kamilę z Lemańskich, edytor Pism
wszystkich nie ujawnia przesłanek, które pozwoliły mu dokonać identyfikacji
jej rzekomego portretu. Wydaje się nad wyraz wątpliwe, by dysponował nie-
znanym szerszemu gronu wizerunkiem byłej narzeczonej Norwida, nie przywo-
łuje również w tej kwestii żadnych innych dowodów20.

Przyjmijmy zatem, że na kolekcję rysunków i akwarel Norwida zgromadzo-
nych przez Gomulickiego składało się 39 prac, które później zakupił Aleksander
Naumann; 15-16 prac, które weszły w skład kolekcji Witke-Jeżewskiego oraz
jeden rysunek, który pozostał w jego rękach po rozproszeniu zbioru21. Trud-
niej ustalić listę Norwidowych grafik należących do Gomulickiego. W publi-
kowanym poniżej spisie z archiwum Przesmyckiego wymienionych jest ich pięć:
Scherzo, Alleluja, Nie było dla nich miejsca w gospodzie, Złoty kubek (okładka
Lirenki T. Lenartowicza) i Parabola o świecy pod korcem. Gomulicki natomiast

17 Pierwszy „odkrywca” wielkości Norwida s. 326.
18 J.W. Gomulicki opublikował reprodukcję tego rysunku jako portret Marii Kalergis

w tomiku: C.K. N o r w i d. Gromy i pyłki. Nowy tom poezji. Zebrał i oprac. A. Zaleski (recte:
J.W. Gomulicki). Wilno 1939 (recte: Warszawa 1944) il. po s. 16, objaśnienie s. 91-92. Zob.
także: J.W. G o m u l i c k i. Pierwszy „odkrywca” wielkości Norwida, s. 252, 326.

19 Nic dziwnego zatem, że w spisie Przesmyckiego rysunek ten figuruje jako Głowa
młodzieńca lub kobiety (BN III 6330, k. 145).

20 Inny przykład „swobodnego” podejścia do identyfikacji rzekomych portretów Kamili
Lemańskiej odnajdziemy w wydanym przez Gomulickiego w 2001 r. tomiku: C.K. N o r w i d.
Liryki wybrane. Zreprodukowany na jego kartach nieznany piórkowy rysunek Norwida, zbliżony
do portretu Marii Kalergis z tzw. Albumiku włoskiego Norwida, został przez edytora uznany
za wizerunek Lemańskiej (oprac. J.W. Gomulicki. Warszawa 2001 s. 194 il. na s. 42).

21 Nie liczę kopii autoportretu N., natomiast włączam w tę liczbę rysunek Święty na tle
ruin.
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pisał po latach, iż w rękach ojca znajdował się Męczennik, Sybilla oraz Sche-
rzo22. Zawartość tych zestawień nie ma – jak widać – zbyt wielu punktów
stycznych; powtarza się w nich wyłącznie Scherzo. Trudno zatem o ścisłe roz-
strzygnięcia w tej kwestii. Edytor Pism wszystkich w studium dotyczącym
norwidowskich zainteresowań ojca nadmieniał ponadto o należącym do rodzin-
nej kolekcji egzemplarzu Medalionu Zygmunta Krasińskiego dłuta Norwida23.
Dziwić może fakt, że w objaśnieniach do „Dokumentacji ilustracyjnej” za-
mieszczonej w XI tomie Pism wszystkich, we fragmencie dotyczącym medalio-
nu, ani słowem o rzekomym egzemplarzu nie wspomina24.

Jak wynika z interesującej nas dokumentacji, Przesmycki z plastycznymi
pracami Norwida zgromadzonymi przez Wiktora Gomulickiego zapoznawał się
partiami. Pierwszą, stosunkowo nieliczną część udostępnił mu Gomulicki
w roku 1904, drugą – miał okazję poznać za sprawą Wandy i Aleksandra Nau-
mannów, którzy w 1916 r. kupili część tej kolekcji. W archiwum Przesmyc-
kiego zachowały się dwa dokumenty, których treść – dopełniona zaprezento-
wanym już wcześniej rejestrem prac z kolekcji Witke-Jeżewskiego, których
Miriam najprawdopodobniej nigdy nie oglądał – daje nam obecnie możliwość
zrekonstruowania zawartości zbioru plastycznych Norwidianów należących do
Gomulickiego. Zauważmy przy tym, że wszystkie prace (poza Portretem młodej
kobiety) wymienione w najstarszym zestawieniu trafiły w 1916 r. do rąk jed-
nego z dwóch przywołanych już kolekcjonerów. Dlatego dwa publikowane poni-
żej dokumenty Miriama nie stanowią rejestrów rozłącznych, lecz część prac
uwzględnionych w spisie rysunków Norwida będących w posiadaniu Wiktora
Gomulickiego figuruje również w zestawieniu prac zakupionych przez Nauman-
nów. Tym niemniej z szacunku dla dokumentacyjnej akrybii edytora zdecydo-
wano się zamieścić owe dokumenty w całości, bez dokonywania jakichkolwiek
skrótów w powtarzających się opisach tych samych rysunków.

Kolejną problematyczną kwestię, związaną ze zbiorem artystycznych nor-
widianów, zgromadzonych przez W. Gomulickiego, stanowi ustalenie prowe-
niencji poszczególnych kompozycji. Główny korpus tego zbioru stanowiły bez
wątpienia prace należące uprzednio do Pantaleona Szyndlera. Około połowy
ósmej dekady XIX w. Norwid poznał młodego malarza za pośrednictwem Jó-
zefa Bohdana Wagnera i nawiązał z nim serdeczne stosunki. Tuż przed osie-
dleniem się w Zakładzie św. Kazimierza, pomieszkiwał nawet w pracowni

22 J.W. G o m u l i c k i. Pierwszy „odkrywca” wielkości Norwida s. 251.
23 Jw. s. 325.
24 PWsz XI, 371, 372 poz. 232.
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Szyndlera przy Fontaine St. Georges 42. Jak można się zorientować z zawar-
tości rozproszonych zbiorów Gomulickiego, twórca Solo ofiarował przyjacielowi
ok. 40-50 swoich szkiców, głównie o charakterze satyrycznym.

Rodzi się pytanie, które rysunki Norwida Wiktor Gomulicki zdobył z innych
źródeł. W studium o Pierwszym „odkrywcy” wielkości Norwida J.W. Gomulicki
zamieszcza garść informacji na ten temat, trudno jednak uznać je za pewne.
Pamięć wszak bywa zawodna, a w tym wypadku dodatkowy argument na nieko-
rzyść trwałości wspomnień stanowi fakt, iż norwidiana pozyskane przez ojca
stosunkowo krótko należały do rodziny i szybko uległy rozproszeniu. Pośród
prac, jakie powiększyły zbiory norwidowskie uzyskane od Szyndlera, edytor
Pism wszystkich wymienia: Widok ruin świątyni w Paestum, Trzy postacie w za-
słonach na twarzach, Chrystusa i kobietę samarytańską [sic!]25, omawiany już
Portret młodej kobiety. Ponadto wspomina „dziesięć innych rysunków, wyko-
nanych piórkiem, ołówkiem, kredką, akwarelą oraz zapaloną, a potem zgaszoną
zapałką”26. Przy braku innych świadectw stan naszej wiedzy nie pozwala na
jednoznaczne wskazanie proweniencji rysunków, które trafiły do kolekcji
Wiktora Gomulickiego. Musimy zatem pozostać przy ogólnym stwierdzeniu, że
zdecydowana większość tych prac pochodziła od Pantaleona Szyndlera.

Na wspólną proweniencję wskazuje jednorodność stylistyczna znacznej liczby
rysunków Norwida, a niemal wszystkich należących do tej części kolekcji Go-
mulickiego, którą zakupił A. Naumann. Wprawdzie prace te znane są wyłącznie
z Miriamowego rejestru, jednak na podstawie szczegółowych opisów edytora
można się stosunkowo dobrze zorientować, jaki miały charakter. Mamy tu do
czynienia ze szkicami o wyraźnym satyrycznym odcieniu, nierzadko wręcz
z karykaturami, nakreślonymi pospiesznie prowadzonymi liniami, składającymi
się najczęściej na oszczędny, konturowy, rzadziej energicznie cieniowany
rysunek. Prace sprawiają wrażenie notatek rysunkowych kreślonych „na go-
rąco”, na podstawie bezpośredniej obserwacji uwiecznionej sceny, która – co
znamiennie dla Norwidowego szkicu – rzadko obejmowała więcej niż dwie, trzy
osoby. Bardzo możliwe, że oprócz satyrycznych podobizn Pantaleona Szyndlera,
Henryka Piątkowskiego i Jana Rosena znajdowały się w tym zbiorze także
wizerunki innych osób, z którymi Norwid utrzymywał kontakty w ostatnich
latach życia. Kilka prac pochodzących od Szyndlera, zachowanych w Muzeum
Narodowym w Warszawie: humoreska Klary Nagnioszewskiej samobójstwo oraz

25 Chodzi o akwarelowy szkic Chrystus i kobieta chananejska, stanowiący studium
przygotowawcze do większej kompozycji akwarelowej o takim samym tytule.

26 Pierwszy „odkrywca” wielkości Norwida s. 252.
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zbiór satyr na szlachcica – „znawcę” sztuk wskazują ponadto, że wśród tych
rysunków znajdowały się również prace nie mające związku z aktualnymi do-
świadczeniami autora Vade-mecum.

Pośród Norwidowskich prac malarsko-rysunkowych zgromadzonych przez
Gomulickiego zdecydowanie dominowały konturowe rysunki, wykonywane ołów-
kiem, węglem (bądź – jak podaje W. Gomulicki – spaloną zapałką), piórem lub
atramentem. Całości zbioru w niewielkim zakresie dopełniały prace akwarelowe:
szkic do kompozycji Chrystus i kobieta chananejska oraz Trzy postacie w za-
słonach na twarzach.

*

Podstawą publikowanych poniżej katalogowych opisów plastycznych prac
Norwida, będących niegdyś własnością Wiktora Gomulickiego, są materiały
rękopiśmienne oraz maszynopis Zenona Przesmyckiego, znajdujące się w tzw.
archiwum Norwidowskim Miriama w Bibliotece Narodowej w Warszawie
w zbiorze Materiały do twórczości malarskiej i rysowniczej Cypriana Norwida
(BN III 6330). W odróżnieniu od poprzednich „odcinków” cyklu Z Norwidow-
skiego Archiwum27 niniejszy opis nie stanowi całości, lecz dwa niezależne
dokumenty, pomieszczone w jednym z archiwalnych tomów.

Pierwszy dokument (sygn. BN III 6330, k. 145-146) zawiera spis rysunków
i grafik Norwida znajdujących się „w posiadaniu Wiktora Gomulickiego”. Jest
to maszynopis sporządzony na podstawie rękopiśmiennego rejestru, który
poprzedza go w archiwalnej obwolucie (k. 141-144). Podkreślenia niebieską
i czerwoną kredką. Zdecydowano się skorzystać z wersji maszynowej tego spisu
nie tylko z racji jej większej czytelności. Otóż Przesmycki pominął w ma-
szynopisie końcowy fragment tekstu rękopiśmiennego, który nie dotyczył prac
należących do W. Gomulickiego. Chodzi o cytat z katalogu kolekcji J.I. Kra-
szewskiego, obejmujący spis znajdujących się w tejże kolekcji rysunków

27 Zob. Z. P r z e s m y c k i. Z Norwidowskiego archiwum (1). Opis „Albumu
Dybowskiego”. Oprac. E. i P. Chlebowscy. „Studia Norwidiana” 24-25:2006-2007 s. 95-192;
E. C h l e b o w s k a. Z Norwidowskiego Archiwum Zenona Przesmyckiego (2). Opisy
rysunków Norwida z albumu Konstancji Górskiej. „Studia Norwidiana” 29:2011 s. 157-187.
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Norwida28, ponadto informacje o dwóch Norwidowskich kompozycjach zrepro-
dukowanych w formie drzeworytu na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”.

Drugi rejestr zawiera prace zakupione od W. Gomulickiego przez W.
i A. Naumannów. Jest to rękopis pomieszczony na kartach notesu oprawionego
w twardą okładkę z płóciennym grzbietem w kolorze czarnym i z ciemnobrą-
zową papierową okładziną. Wymiary oprawy – 20,3 x 14,5 cm, wymiary kartek
– 19,7 x 13,7 cm. Kartki notesu z gładkiego papieru, z perforacją, numerowane
od 166 do 248, zapisane jedno- lub dwustronnie. Opis kolekcji znajduje się na
k. 166-206, pozostałe karty – vacatowe. Zapis czarnym atramentem, podkreś-
lenia czerwoną i niebieską kredką.

Opracowując tekst do druku, starano się zachować jak największą zgodność
z autografem. Pozostawiono w znacznym stopniu niekonsekwencje w zapisach,
w nielicznych przypadkach poprawiając pisownię lub interpunkcję. Przesmycki
z reguły podkreślał cytowane sygnatury Norwida oraz napisy – w miejsce
podkreśleń zastosowano zwyczajowy cudzysłów. Pojawia się on również
w przypadkach tych odautorskich podpisów, które nie zostały przez Miriama
w żaden sposób wyróżnione. Przeważnie rozwiązywano indywidualne skróty,
pozostawiono zaś w oryginalnej pisowni te, które są dla dzisiejszego czytelnika
zrozumiałe, np. „wys.”, „szer.”, „rys.”, „atr.”. Wszystkie uwagi w tekście
głównym umieszczone w nawiasach kwadratowych pochodzą od edytora, zaś
w nawiasach zwykłych – od Przesmyckiego. Przypisy, które odnoszą się do
tekstu Miriama (umieszczone u dołu strony), sporządził edytor.

ZENON PRZESMYCKI

W posiadaniu W. Gomulickiego:

Rysunki Norwida:
1. Piórkiem szkicowy portret własny – 12 ½ x 19 ½ – „C. N. 1877”.
2. Piórkiem rysunek Głowa starca (Norwid se ipse fecit – ręką

W. Gomulickiego) 12 ½ x 14 ½ „C. N.”

28 Catalogue d’une Collection Iconographique Polonaise, compose des dessins originaux,
gravures, xylographies, litographies, illustrant l’histoire, la géographie, antiquités, costumes,
moeurs, armes, meubles etc. de l’ancienne Pologne, de ses provinces et pays limitrophes. Dresde
[1865] s. 18, 19.
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3. Piórkiem szkic Główka młodzieńca czy młodej dziewczyny 12 ½ x 14
½ „C. N. 1877”.

4. Piórkiem karykatura szkicowa młodej dziewicy z zadartym noskiem
i kwiatkiem na głowie 11 x 20 „C. N.”.

5. Chemin du progrès. Szkic satyryczny piórkiem (trzy figury) 8 ½ x 11
½ „Norwid f. 1870”.

6. Klary Nagnioszewskiej. Samobójstwo. Tragedye, przez C. K. N. Ry-
sunki piórkiem z tekstem autograficznym. 4 kartki (14 x 17 ½ tytułowa,
19 x 29, 20 x 30, 20 x 28 ½). Na 2-ej pod rys. powyżej tekstu
„C. N.”, na 3-ej u dołu „C. N. 1877”, na 4-ej u dołu „C. N. 1877”.
(Humorystycznie)

7. Szkic piórkiem, podkolorowany niebiesko, czerwono i sepią. Scena: po
lewej, zda się Chrystus z apostołami, z prawej od domu podbiega ku
niemu niewiasta, wskazując ręką na siebie, gdzie pod oknem siedzi
młodzieniec między skaczącymi psami. W oknie twarz kobieca przestra-
szona. 26 x 18 ½. Po prawej u dołu „C. Norwid”. Po lewej z boku:
„C. Norwid 1857” i pieczątka: „C. Norwid”.

8. Rysunek piórkiem – mocno podkolorowany sepią i niebiesko. Trzy po-
stacie kobiece w zasłonach idące. 7 x 12. „C. Norwid 1866”.

9. Kopia ołówkowa z albumu Ł. z ks. C. Rautensztrauchowej: „III. Szkic
Cypriana Norwida (Portret własny) 9 x 13. (W młodym wieku).

10. Szkic ołówkowy. Głowa jakby młodego Danta z fajeczką w ustach.
Podpis: „Vale scandere e salir per altrui scale29”. 10 x 15. Bez
podpisu.

11. Szkic ołówkiem. Rajtar szekspiryczny w odwiniętym kapeluszu, w pła-
szczu zarzuconym z jednego ramienia na drugie, z rapierem, w trze-
wikach z kokardami. Poza aktorska, lecz pełna ruchu. 15 ½ x 25. Bez
cyfry.

12. Fotografia z rysunku piórkowego. Zda się Mojżesz z tablicami przy-
kazań. 11 x 16 „C. N. 1859”. (Z autogr[afu] Norw[ida] od p. L.
Uziębło z Wilna).

13. Drzeworyt: Lokaj spanoszony. (Szkic Cypriana Norwida) Wycinek
z Tyg. Il. 1862, nr 120. 10 x 14.

29 Właśc. „Calle lo scendere e’l salir per altrui scale” (wł.) – [uciążliwa] droga wstępować
na nie swoje schody. Cytat z XVII pieśni Raju Boskiej komedii Dantego (w. 59-60). (Polski
przekład: A. D a n t e. Boska komedia. Przeł. E. Porębowicz. Warszawa 1959 s. 410-411).
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14. Litografia (St. Aubin Paris). Augurowie (6 figur). 28 X 19 ½.
„C. Norwid. 1861”. Podpis u dołu z prawa: „Augure sorte de divination
par l’inspection du vol des oiseaux, par leur chant et par la maniere
don’t ils mangeaient etc.30” (satyryczne).

15. Rysunek piórkiem, sepią. Pestum. (Ruiny, dookoła ramka fantastyczna
z arabeskami i scenami rodzajowymi). „Rysował Cyp. Norwid 1846.”
(Soigné)31 36 x 30.

16. P. Szyndlera. Norwid śpiący. Olejny szkic.

Ryciny Norwida:
1. Eau-forte, in 4o, représentant sélon l’auteur une figure de mort

ressuscitant du tombeau, anges sonant des trompettes en haut. Epreuve
très belle (1867). Unique, la planche a été détruite32.

2. Titre gravé pour les Poésies de Lenartowicz. 8, d’après Norwid par
J. B. D.33 (zapewne Józef Bohdan Dziekoński).

3. Eau-forte in 4o, obl., signé „C. N. 1850.” (Il n-y avait point de
logement pour eux dans l’hotellerie. S. Luc. V. 77.)34.

4. Vignette, groupe d’enfants (On n’allume point une chandelle etc.)
In 1635.

Te cztery ryciny zapisane u Kraszewskiego: Catalogue d’une collection
iconographique polonaise (Dresde 1865)36.

30 „Augure sorte de divination [...] (fr.) – augur, rodzaj wróżbiarstwa poprzez kontrolę lotu
ptaków, ich śpiewu oraz sposobu, w jaki jedzą. (Tekst wpisany przez Norwida w obrębie lito-
grafii Scherzo).

31 Soigné (fr.) – staranny.
32 Eau-forte, in 4o, représentant [...] (fr.) – akwaforta w rozmiarze 4o (quarto),

przedstawiająca według autora zmarłą postać wskrzeszoną z grobu, w górze aniołowie grający
na trąbkach. Odbitka próbna, nader piękna (1807). Unikatowa płyta została zniszczona.

33 Titre grave pour les Poésies [...] (fr.) – rytowany tytuł zbioru poezji Lenartowicza.
8 [chodzi o wymiary arkusza 8o, czyli octavo]; według Norwida przez J. B. D.

34 Eau-forte in 4o [...] (fr.) – akwaforta w rozmiarze 4o, sygnowana „C.N. 1850” (Nie było
dla nich miejsca w gospodzie. Łk w. 77 [sic! właściwa lokalizacja cytatu: Łk 2, 7].

35 Vignette groupe d’enfants [...] (fr.) – Winieta, grupa dzieci (Nie zapala się też światła
etc.). Rozmiar 16o.

36 S. 177. Powyższe opisy grafik Norwida Przesmycki przywołał właśnie za katalogiem
kolekcji Kraszewskiego.
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Zenon Przesmycki
Własność państwa Wandy i Aleksandra Neumannów ul. Czackiego 1.

Nabyte od spadkobierców Wiktora Gomulickiego. 40 rysunków37.

1. Akwaforta: „on n’allume point une chandelle pour la mettre sous un
boisseau”38. Wys. rysunku 14,6 x szer. 9,9; wys. blachy (wciśniętej) 15,8 x
10,3; wysokość papieru 22,5 x szer. 15,8. Gruby konstruk[cyjny] papier.

Odbitka wyborna, nieprzeciemniona (sepiowa) o nader wyrazistych liniach.
Tytuł nad dolną kondygnacją; tamże z lewego boku, od dołu ku górnemu kąt-
kowi, drobniuchnym pismem: „Norwid 1855”. U góry – nad obrazkiem –
w prawym górnym kącie blachy poziomo: „C. Norwid f. 1856” (nieco więk-
szym pismem). U dołu papieru owalny stempelek: Zbiory W. Gomulickiego.

2. Rysunek pospieszny, mało dbały, piórem, atramentem wys. 19,6 x szer.
12,6.

Pośrodku zwrócony w lewo (profil całej figury) brzuchaty, cienkonogi
jegomość o bezmyślnej, głupawej twarzy z czupryną przystrzyżoną w jeża,
zadartym nosem, obwisającą dolną wargą, bez zarostu, prócz jakichś kępek
zamiast wąsów i mało zgrabnej hiszpanko-bródki, z rękami założonymi w tył,
z których lewa trzyma kapelusz z wielkimi skrzydłami, w rodzaju obcisłego
munduru z wyłożonym szerokim, zębowanym kołnierzem, z przywiązanym u le-
wego boku wielkim mieczem krzyżackim. Za nim od prawej strony, nieco
w głębi podająca mu, zda się płaszcz czy pelerynę, postać z widoczną ponad
płaszczem wąską, wysoką głową, z oczami jakby w okularach i otwartymi jakby
w rozmowie ustami. Z lewej, na wysokości stóp pierwszej postaci podpis:
„C. N. / 1877”. Niżej, z lewa stempelek Zbioru W. Gomulickiego. Rysunek
przyklejony na większym (22,3 x 16) grubszym szarym papierze.

3. Rysunek konturowy węglem czy pędzelkiem tuszem wys. (rys.) 10,5 x
szer. 9,1; (biały pap[ier]) 15 x 9,7; (grubsza szara podkładka) 22,2 x 14,8.

En face całą postacią, z głową w profilu ku prawej stronie, zaindyczony
młodzian, z ustami rozwartymi w mowie czy krzyku, z długimi w tył odwia-

37 W rzeczywistości spis obejmuje jedną pracę graficzną (akwafortę) i 39 rysunków.
38 On n’allume [...] (fr.) – nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem [Mt 5, 15

– cyt. za Biblią Tysiąclecia].
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nymi włosami, z ręką prawą przyciśniętą do piersi a lewą opuszczoną w dół
i dłonią przeświadczająco w górę zagiętą. Kostium trykotowo opięty, z roz-
wianą w tyle (od lewej strony) peleryną krótką, fałdzistą o szerokim, sztorcem
podniesionym kołnierzu zębatym, ze szpadą czy rapierem przy lewym boku.
Bez własnoręcznego podpisu i daty. W prawym dolnym kącie owalny – pozio-
mo stempelek Zbioru W. Gomulickiego. W lewym kącie, ukosem od lewa ku
dołowi, ołówkiem bladym, ręką Gomulickiego: „Rys. C. Norwid”.

4. Rysunek rozmaszysty a lapidarnie zwięzły, węglem (liniami) z tonowym
podcieniowywaniem przez wiszorkowanie palcem. Wys. (rys.) 10,5 x szer. 9;
wys. (białej kartki) 13,4 x 10; wys. (szarej podklejki) 20,3 x 14,3.

Tyłem do widza; ramiona i głowa zwrócone prawie profilowo w lewo. Dłu-
gowąsacz w cylindrze i rozwianej bujnie krótkiej pelerynie z postawionym
w górę wykładanym zębatym kołnierzem. Nogi w fałdzistych dokolannych
spodniach; ogromne łydki w długich butach czy kierpciach [?], do których pod
stopami przymocowano podłużno-kwadratowe deszczułki. Ruch nóg energiczny
naprzód, tj. ku głębi obrazu. Bez własno[ręcznego] podpisu i daty. Stempelek
„Zbioru” dopiero na szarej podklejce w prawym dolnym rogu. Nieco wyżej,
z prawej str[ony] od dołu ku górze ręką Gomulickiego ołówkiem bladym:
„Norwida”.

5. Rysunek wys. 19 x szer. 12,4 (papier biały wys. 21,8 x 13,5; podklejka
szara 22,5 x 16,7). Ołówkiem miękkim, bladawym, prawie szarym, wzmacnia-
nym tu i ówdzie liniami czarniejszymi znacznie jakby zwilżonego grafitu.

Dwie postacie starszych mężczyzn zwrócone z dwóch stron obrazu ku sobie
i przez to stojące profilami do widza. Od lewej strony (w profilu ku prawej)
otyły, nieco niższy mężczyzna o wygolonej twarzy, z krótkim zadartym nosem,
w zapiętym pod szyję surducie ze stojącym kołnierzem i wyglądającymi zza
niego vatermörderami39. Wykłada czy opowiada coś towarzyszowi, gestykulu-
jąc palcami podniesionych od łokci nieco w górę rąk obu. Tyłem do prawej
strony, a profilem zwrócony ku lewej, drugi mężczyzna, nieco wyższy, a za to
bardzo szczupły, o wychudłej, zapadłej przy ustach twarzy, z ogromnym gar-
bato-orlim nosem i mocno wystającą naprzód brodą, wyelegantowany w zapię-
tym żakiecie, acz z wypchanymi mocno w kolanach spodniami, z rękoma w tył
założonymi. Słucha opowiadania pierwszej figury z wyrazem zainteresowania,

39 Vatermörder (niem.) – wysoki stojący kołnierz.
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zdumienia i jakimś niepewnym uśmiechem. Zapewne jedna z licznych karykatur
z życia emigracji paryskiej. Bardzo dużo wyrazu i charakteru na twarzach i po-
stawach. U samego dołu i środka (na szer.) rysunku, na wysuniętych naprzód
nogach obu postaci – wielkie rozmaszyste inicjały poety: „C. N.”. Daty brak.
W prawym dolnym kącie białego papieru – poziomo – owalny stempelek „Zbioru”
W. Gomul[ickiego]. Na szarej podklejce przy samym brzegu prawym i od samego
dołu ku górze, ręką Gom[ulickiego] bladym ołówkiem: „Szkic C. Norwida”.

6. Rysunek piórem, atramentem, dziś mocno zblakłym, wys. 13,3 x 21,5.
Scena przypominająca typem karykaturalne postacie w litografii Auguro-

wie40. Pośrodku, w profilu ku lewej, stary pyszałek w wyrazie twarzy i za-
dartej w górę głowie z orlim nosem. Mina [?], przewiązka na głowie i jak gdy-
by toga – postać prawie rzymska. Za nim, od prawej strony, prawie en face do
widza młoda dziewczyna z czubatawą [?] fryzurą, nasłuchująca z wytężeniem
i jak gdyby uśmiechem nadziei rozmowy rzymskiego ojca (zapewne) z chylą-
cym się kornie przed nim od lewej strony (w profilu zwróconym ku prawej)
petentem o nieco ordynarnej, parobkowatej, zadartonosej, ale mającej dużo
mocy i prostoty twarzy mało ufnej i raczej jakby zrezygnowanej. (Nie jestże
to satyra na zajście Sosnowsko-Kościuszkowskie?41). Od lewej strony u dołu,
między petentem a pyszałkiem – podpis i data: „C. N. / 77”. Z lewej strony
u góry (nad petentem) owalny poziomy stempelek „Zbioru” W. Gomulickiego.

7. Rysunek pędzelkiem drobnym, tuszem, tu i ówdzie sepią, wys. 12 x szer.
9,7 (kartka biała 13 x 20,2; szara podklejka 16,8 x 22,2).

Pośrodku szerokości papieru dwie zwrócone ku sobie postacie: jedna, od
prawej strony, tyłem do widza, z głową zwróconą profilem ku lewej, z krótkimi
wąsami, gołą brodą, wysokim czubku włosów na głowie, jak gdyby z workiem
na plecach, zda się słuchać jakichś ostrzeżeń czy rad drugiej, zwróconej
przodem do widza, a głową nie w profilu, lecz raczej w ¾ widzialną od przodu.
Ta druga postać, szczupła, sumaryczniej od pierwszej zaznaczona, ale twarz,
lekko pochylona ku prawemu ramieniu, pełna jest wyrazu nieugięcia i jakiejś

40 Chodzi o litografię Norwida Scherzo z 1861 r.
41 Przesmycki dostrzegł w rysunku Norwida aluzję do epizodu z biografii Tadeusza Ko-

ściuszki, który w 1775 r. starał się o rękę Ludwiki Sosnowskiej herbu Nałęcz (1751-1836),
córki Józefa Sosnowskiego, hetmana polnego litewskiego. Oświadczyny zostały odrzucone,
a ojciec wybranki miał odpowiedzieć Kościuszce: „Synogarlice nie dla wróbli, a córki mag-
nackie nie dla drobnych szlachetków”.
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roztropnej surowości. Od prawej strony, raczej niżej połowy wysokości, nie-
bieskim ołówkiem zaznaczono zachodz[ące] słońce. Tamże u dołu bladym ołów-
kiem ręką W. Gomul[ickiego]: „Rys. C. Norwida”. Od lewej strony, w dolnym
kącie stempelek „Zbioru” W Gomulickiego. Na samym rysunku podpisu i daty
Nor[wida] brak.

8. Rysunek najsumaryczniejszymi liniami, pierwsze dopiero podłoże, ołów-
kiem, wys. 15,7 x 8,5 szer. (kartka biała wys. 20,8 x 13; podklejka szara 22,2
x 16,5).

Siłacz o olbrzymich piersiach, ramionach, udach, ale za to z przeniskim
czołem, zadartym małym nosem, wysoką wysuniętą wargą górną, mniejszą zda
się, cofniętą w tył i znikłą we włosach brody, dolną. Cała naga postać,
z przepaską jedynie na biodrach, zwrócona profilem ku lewej stronie. Podpisu
i daty własnor[ęcznej] brak. U dołu samego z prawej strony stempelek „Zbioru”
W. Gomulickiego.

9. Rysunek piórem, tuszem i atramentem, mocnymi sztrychami42, siatkami
i kleksami, wys. 16,5 x szer. 11,5 (sam rys.). Biała kartka 19,5 x 12,5; szara
podklejka 22,2 x 15.

Pochylona od lewej ku prawej głowa młodej kobiety o bujnych włosach
i w jakimś sztywnawym wł […]? Szyja zasłonięta energicznymi hachures43.
Niżej brody widać założone dwie ręce, wychudłe i schorowane. Jeszcze niżej
idą dalej linie szat spadających ku dołowi. Wyraz twarzy dość znękany. Od
prawej, bliżej środka, podpis: „C. N. 77”. W dolnym prawym rzędzie stempelek
owalny poziomy „Zbioru” W. Gomulickiego.

10. Delikatny, sumaryczny szkic ołówkiem i piórkiem (tuszem). Sam rys.
16,5 x szer. 13,3 (kartka biała wys. 21 x szer. 13,3; szara podklej[ona] 22,5 x
16,2).

Do lewej str[ony] zwrócony przodem ku prawej – jak gdyby garson44 wy-
golony z bakami, we fraku i z torebką na pieniądze oraz fartuchem na przodzie.
Od prawej strony, wyżej, jakby na drugim planie, siedzi jakby przy stoliku,
zwrócony prawie profilem ku lewej, młody człowiek z zarostem, w cylindrze,
patrzący na pierwszego. Pod garsonem napis ręką Norwida: „na pieprzu”. Pod

42 Sztrych (z niem. Strich) – dawniej linia, kreska, rysa; pociągnięcie piórem, pędzlem.
43 Hachure (fr.) – kreskowanie.
44 Garson (fr.) – kelner.
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cylindrowiczem tuż podpis „C. N.”, a nieco niżej „Belle et Brune” [?]. W sa-
mym prawym dolnym kącie stempelek „Zbioru” W. Gomulickiego.

11. Rysunek piórkiem i pędzelkiem, tuszem, mocnymi, energicznymi sztry-
chami45 i nawet plamami. Biała kartka wys. 20,2 x szer. 11.

Pośrodku szerokości postać dziewczęca cała zwrócona profilem w lewo.
Szczupła, czoło wysokie, nos drobny zadarty, oczy duże, włosy zbiegające się
w tyle głowy w kłęb duży, od przodu kwiatki we włosach, suknia gładka z ja-
kimiś motylami od tyłu w pasie. Rysunek mocno czarny. Podpis w lewym dol-
nym kącie: „C. N.”. W prawym górnym kącie stempelek „Zbioru” W. Gomulic-
kiego.

12. Rysunek delikatny piórkowy, tylko niektóre linie u dołu od prawej
strony mocniej czarne. Wys. 12 x szer. 7. Kartka biała wys. 17,5 x 11. Szara
podklejka wys. 22 x szer. 14,5.

Młoda kobieta siedząca na krześle, całym profilem zwrócona w lewo. Głowa
lekko w tył podniesiona, usta rozchylone jak w rozmowie, włosy wiążące się
na tyle głowy w kłąb. Rzecz konturowa i zaznaczona wyraźniej do połowy pier-
si; dalej w dół już tylko niektóre linie uwydatniające pozycję siedzącą. Pod
samym rysunkiem cyfry: „C. N.”. W dolnym prawym kącie owalny stempelek
„Zbioru” W. Gomulickiego.

13. Rysunek delikatny piórkowy konturowy wys. karty białej 19,7 x 12,3
(szara podklejka 22,5 x 16). Rysunek zajmuje kartkę białą od góry do dołu i na
całą szerokość.

Dwie młode kobiety rozmawiające. Jedna – od lewej strony – stojąca za
jakąś barierą i wsparta na niej obu łokciami. En face do widza (pod barierą
widać jej suknię prawie od pasa do samego dołu), głowa przechylona ku przo-
dowi, usta rozchylone w rozmowie, oczy pełne nacisku i zaciętości pewnej.
Druga – od prawa – z tej strony bariery, prostsza i mniej strojna od tamtej
postacią en face do widza, z głową zwróconą (profil w lewo) do towarzyszki
za płotem, z lewą ręką założoną za suknię na piersiach, z prawą wyciągniętą
przed siebie i obróconą dłonią ku ziemi, z wyrazem stanowczości i uśmiechem
kategorycznym na ustach. Nad rysunkiem, w prawym górnym kącie, napis:
„Całe życie byłam / w zasadach nieugięta / i ja także”. W lewym dolnym kącie
stempelek „Zbioru” W. Gomulickiego.

45 Zob. przypis 28.
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14. Wys. 12,3 x szer. 7,2 (kartka biała; szara podklejka 22 x 13,2). Rysunek
ołówkowy, konturowy.

Mężczyzna średniego wieku w paltocie i dwojako projektowanych spodniach,
z kłębem dymu od ust i z podniesionymi ku twarzy rękoma, stojąc tyłem do
widza, w czapce jakby sportowej na głowie. U dołu białej kartki od prawa, ręką
Gomul[ickiego]. Bladym ołówkiem: „Norwid Cyprian rys.”. W dolnym prawym
kącie szarej podklejki stempelek „Zbioru” W. Gomulickiego.

15. Wys. 20,6 x szer. 13,1 (biała kartka; szara podklejka 22,5 x 15,8).
Delikatny piórkowy i ołówkowy rysunek konturowy.

Od lewa – siedzący (profilem całej postaci ku lewej) przy stole czy biurku,
czy może fortepianie, ze wspartymi przed sobą płasko łokciami, lecz z głową
odwróconą za siebie aż do en face do widza, młody mężczyzna z niewielkim
wąsikiem i z jakąś niechętnością w spojrzeniu. Od prawa podchodzi doń z wy-
ciągniętymi ku jego głowie rękoma młoda kobieta (profil całej postaci ku lewej,
głowa lekko pochylona ku lewemu ramieniu i zwrócona w ¾ ku widzom)
w sukni od góry opiętej, u dołu zamaszyście się fałdującej, prawie bez wyrazu
w twarzy. Od prawa, nad dolnymi fałdami sukni cyfry od góry ku dołowi:
„C. N.” Nad rysunkiem napis „anioł stróż”. Od lewej u dołu stempelek „Zbio-
ru” W. Gomulickiego.

16. Kartka biała wys. 19,5 x szer. 12,4. Podklejka szara 22 x 12,3. Rysunek
piórkowy, lekki, konturowy; grubszy w podpisanych słowach.

Siedząca w fotelu (profilem całej postaci ku lewej, z głową prawie en face
do widza) młoda jeszcze kobieta z rozwianymi w obie strony włosami i jakimś
na nich czółkiem czy ubrankiem, ze stanowczym i dość ostrym wyrazem oczu
i twarzy, odpowiadającym zaznaczonemu niedbale podniesieniu obu rąk ku
przodowi. Wyraziściej narysowana tylko twarz, reszta ogólnikowo zaznaczona
liniami. Pod rysunkiem napis: „oh, nie – ja się nie ruszę aż mąż mój n’assra
zobaczy / N’assyr-edin46”. Bez podpisu i daty. W prawym dolnym kącie stem-
pelek „Zbioru” W. Gomulickiego.

17. Wys. 19,2 x szer. 12,5 (kartka biała; szara podklejka 22,3 x 16).
Rysunek piórkiem, węglem i ołówkiem.

46 Być może chodzi o Hodżę Nasreddina – legendarnego mędrca i filozofa z Anatolii,
bohatera niezliczonych legend i podań. Nie jest pewne, czy Hodża Nasreddin był postacią
autentyczną, jednak opowieści o nim były znane na całym Bliskim Wschodzie i Bałkanach już
od XIII w.
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Od lewa – leżący w łóżku, tyłem do widza (z głową odwróconą ku prawej
aż do pełnego profilu) niestary mężczyzna z czubatą czupryną i niewielkim
wąsem, w szlafroku jakby, z wysoko podniesionym u szyi kołnierzem; nad
głową jego sierp księżyca. Od prawa podchodzą ku łóżku dwie niestare kobiety.
Od przodu, w profilu ku lewej, pani zda się z surową i nieustępliwą twarzą,
w szlafroczku domowym i jakimś czółku na głowie, niosąca jakieś kompresowe
zda się przybory. Bliżej środka, a dalej od prawego brzegu, wygląda zza niej
(również w profilu całą postacią, ale z głową zwróconą ku pani, a więc en face
ku widzom) dość ord[yn]arna w wyrazie i uśmiechu całą gębą służąca zapewne.
Pod samym rysunkiem, w pośrodku szerokości, cyfry: „C. N.”. Niżej, u samego
dołu białej kartki podpis: „będzie mu ciepło”. W prawym dolnym kącie stem-
pelek „Zbioru” W. Gomulickiego.

18. Kartka biała, zżółkła wys. 11,3 x szer. 8,3 (szara podklejka 17,2 x 10,2).
Szkic tuszem, piórkiem i pędzelkiem.

Trzy męskie postacie w profilach zwróconych ku lewej stronie: na przodzie
ociężały nędzarz znękany; popycha go młodzieniec posuwający się energicznie
z zapałem i ufnością w wyrazie twarzy i oczach; przygląda się pierwszemu,
a przemawia uspokajająco i nie bez uśmiechu do drugiego zda się, niestary
również mężczyzna z gęsim piórem za lewym uchem, w dłuższej jakiejś szacie
i ze zwojem czy teką pod pachą. W tle zarysowują się niewyraźnie inne głowy.
Najlepiej widoczna w lewym górnym kącie kobieca bolesna główka przychylona
ku nędzarzowi. Nad rysunkiem napis: „Chemin du progrès47”. Pod rysunkiem
podpis i data: „C. Norwid f. 1870”. Na szarej podklejce u dołu w pośrodku
szerokości – stempelek „Zbioru” W. Gomulickiego. Reprodukowane w „Chime-
rze” VIII.

19. Kartka biała wys. 19,5 x szer. 17, zlepiona z dwóch; górnej 11 x 17
i dolnej 8,5 x 17. Szara podklejka 25,3 x 21,2.

Na górnej połowie szkic tuszem, pędzelkiem: od lewej strony, tyłem do
widza wielki jakiś obraz ustawiony na sztaludze; przed nim, ukosem ku pra-
wemu górnemu kątowi, szereg widzów. Na przodzie dwóch panów z brodami,
okularami i lokami? (w profilach ku lewej) zaglądających do obrazu, potem
dwie starsze panie zagawędzone o czymś i młode dziewczę naiwnie bezmyślne
(wszystkie 3 raczej en face do widza); jeszcze dalej, w pewnym odstępie,

47 Chemin du progrès (fr.) – droga postępu.
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mężczyzna szkicujący coś czy zapisujący (face kryjące się za czytanym czy
zapisywanym arkuszem); przed nim, na pierwszym planie przy samym prawym
brzegu rysunku, przodem do widza, dość bezczelna i samozadowolona postać
krytyka-sędziego zapewne, z ręką w kieszeni i głową drwiąco czy lekceważąco
przychyloną w stronę obrazu. Pośrodku szerokości u dołu: „C. N. 1872”.

Na dolnej przylepionej połowie – pod starannym pędzelkowo-tuszowym
rysunkiem pióra gęsiego, wypisane ukosem od lewego dołu ku prawej górze
starannym, ale zda się nie Norwidowym pismem, słowa następne:

„Publiczność nasza zawsze
„chętna z Entuzjazmem

„witała nowe dzieło w
„dziedzinie Sztuki”
Sprawozdanie
DZIENNIKARSKIE

Pod tymi wierszami – znowu rysunek serca czy czaszki przebitych jak
strzałą gęsim piórem, na którym Norwid dorobił mocno czarno kształt jak
gdyby korony – z zaznaczeniem nad tym dodatkiem: „atrament”, i podcyfrował
u dołu: „C. N.”. W lewym dolnym kącie – stempelek „Zbioru” W. Gomulic-
kiego.

20. Biała kartka wys. 14,8 x szer. 10 (szara podklejka 22 x 15,5). Delikatny
rysunek konturowy ołówkiem, z mocniej tu i ówdzie podcieniowanym tłem.

W profilu ku lewej głowa jak gdyby Danta niestarego z orlim długim nosem
i głębokim okiem jakby wypukłym, z rysami kaptura i laurowego wieńca nad
czołem – oraz z francuską krótką fajeczką w ustach. U dołu, ołówkiem: „calo
/ scender e salir per / altrui scale48”. Na szarej podklejce, w prawym dolnym
kącie, stempelek poziomo-owalny „Zbioru” Wikt[ora] Gomulickiego.

21. Biała kartka wys. 14,3 x 12,4 (szara podklejka 22,3 x 16,2).
Najszkicowsza i najpozorniej niedbała karykatura P. Szyndlera idącego

o wschodzie słońca na studia pejzażowe, z teką pod pachą i w olbrzymim
kapeluszu na głowie. Piórkowa troszka kresek – ale jedynie potrzebnych
i koniecznych. Vide rysunki skowronków. Pod rysunkiem, z prawa – cyfry
„C. N.”, niżej pośrodku szerokości – napis „ranny ptaszek”. W prawym dolnym
kącie kartki – stempelek „Zbioru” Wikt[ora] Gomulickiego.

48 Zob. przypis 28.
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22. Biała kartka wys. 21 x szer. 13,3. Rysunek konturowy piórkiem
i tuszem.

Ze scen i typów emigranckiego otoczenia. Od lewej – łysy chudeusz, zapięty
na wszystkie guziki, z cylindrem w ręce, zgina się w pokornym ukłonie przed
(z prawej) tęgim, czupryniastym, wąsato-brodatym, protekcjonalnie słuchającym
petenta dostojnikiem w kurcie domowej. Dwie pochylone ku sobie w profilach
głowy. Na pozorowanej między nimi od tyłu posadzce cyfry: „C. N.”. W po-
środku szerokości u dołu – stempel „Zbioru” W. Gomulickiego. W dolnym pra-
wym kącie szarej podklejki bladym ołówk[iem], ręką Gomul[ickiego] „Norwid
C. rys.”.

23. Biała kartka wys. 20,8 x szer. 13. Szkicowa karykatura konturowa
ołówkiem.

Od lewa – stare, brzydkie, chude babsko, w kapeluszu z kwiatami i w sukni
z wielkimi kokardami i wstęgami od tyłu (profilem całej postaci w prawo),
unosi w dygu pretensjonalnym przednie fałdy sukni, odsłaniając niezgrabne
nogi. Mina surowo-cnotliwa. Od prawej – przodem ku partnerce, profilem
prawie do widza, w minoderyjnym ukłonie z przyłożoną do piersi ręką z cy-
lindrem, z naiwnie-lubieżną główką zwijającej [?] się w rożki zwierzęce
czupryny resztującej kosmykach, elegant we fraku. Na wstęgach kokardy
u kobiety cyfry: „C. N.”. Pod rysunkiem u dołu pośrodku szerokości: „czystość
i gracja”. W lewym dolnym kącie na szarej podklejce, ołówkiem, ręką Gomulic-
kiego: „Rys. Cyprian Norwid”.

24. Biała kartka – wys. 20,4 x szer. 12,6. Szkic karykaturalny piórem,
atramentem.

Zawadiaka w kapeluszu o szerokich skrzydłach z piórem, w fałdzistej pele-
rynie krótkiej, w obcisłych spodniach i butach z szerokimi cholewami, z ra-
pierem w prawej ręce, stoi frontem do widza z głową zwróconą ku prawej
stronie (profil). Od lewej strony, u dołu, koło klingi rapiera, cyfry: „C. N.”. W
górnym prawym kącie stempelek „Zbioru” W. Gomulickiego.

25. Wys. 19,7 x szer. 12,3 (biała kartka). Delikatniejszy konturowy szkic
piórkowy.

Od lewej strony, en face do widza, w tanecznych podskokach, z ręką
w kieszeni, mężczyzna ze spiczastą brodą i wąsami, w fezie na głowie. Od
prawej, na nieco dalszym planie, przyglądają mu się dwie kobiety, z których
pierwsza mocno otyła z gołą głową i długim nosem, druga mniej widoczna –
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w kapeluszu. Nad rysunkiem napis: „no-dubrzee!!!”. Z prawej strony koło sukni
pierwszej z kobiet – cyfry: „C. N.” (od dołu ku górze). W dolnym prawym
kącie – stempelek „Zbioru” Wikt[ora] Gomulickiego.

26. Biała kartka wys. 20,7 x szer. 13. Satyryczny szkic piórkowy.
Od lewej siedzi (en face) przy stoliku z talerzami młody elegant z mo-

noklem w oku. Od prawej (w profilu) podjeżdża doń wierchem na psie drugi
młodzian o wybitnie żydowskim nosie z bacikiem w ręku. Tuż pod rysunkiem
– pośrodku szerokości – wielkie cyfry: „C. N.”. Niżej: „Śniadanko”. W prawym
górnym kącie ręką W. Gomul[ickiego]: „Piątkowski Henryk49 i Rozen50 –
malarze”. W prawym górnym kącie stempelek „Zbioru” W. Gomulickiego.
W lewym dolnym kącie, ołówkiem, ręką W. Gomulickiego: „Rys. C. Norwid
w Paryżu”.

27. Biała kartka 24,8 wys. x 15,5 szer. Szkic konturowy ołówkiem.
Zawadiaka idący ku lewej stronie, profilem do widza, w kapeluszu z piórem

i szerok[imi] skrzydłami, w fałdzistym płaszczu krótkim, ze szpadą przy boku,
w pończochach i płytkich pantoflach z kokardami. Twarz długo-spiczasto-nosa.
W lewym dolnym kącie, ręką W. Gomul[ickiego], ołówkiem: „Rys. C. Norwid”.
W prawym dolnym kącie – stempelek „Zbioru” Wikt[ora] Gomulickiego.

28. Biała kartka 19 wys. x 13 szer. Bardzo delikatny szkic piórkowy,
konturowy.

Na pierwszym planie, w profilu ku lewej stronie, siedzi na taborecie,
z uchylonymi jak do śpiewu ustami, grająca na fortepianie czy melodykonie51

kobieta w sukni z wielkimi od tyłu kokardami i z zebranymi na tyle głowy,
w wystający daleko kłąb, włosami. Wiek średni, w rysach żywość, nos długi.
Na drugim planie, od prawej strony, za fortepianem czy melodykonem, widocz-
ny do pół ciała (en face) grający na skrzypcach, z głową odwróconą do profilu

49 Henryk Piątkowski (ps. Darwid) (1853-1932) – malarz, rzeźbiarz, krytyk artystyczny.
W jego twórczości przeważały obrazy rodzajowe, krajobrazowe, portrety, sceny o tematyce
antycznej. Jako krytyk artystyczny publikował m.in. w „Wędrowcu” i w „Tygodniku Ilu-
strowanym”.

50 Jan Rosen (1854-1936) – malarz wywodzący się ze środowiska monachijskiego (stu-
diował w tamtejszej Akademii oraz u Józefa Brandta) autor obrazów o tematyce historyczno-
wojskowej, licznych scen batalistycznych z czasów napoleońskich i powstania listopadowego.

51 Melodykon – instrument muzyczny z klawiaturą, wydający dźwięk zbliżony do głosu
organów.
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w lewo ruchem wsłuchiwania się w dźwięki trzymanych pod brodą skrzypiec.
Twarz młodzieńcza, romantyczna, włosy w tył odrzucone. Na boku taboretu
cyfry: „C. N.”. W prawym dolnym kącie stempelek „Zbioru” Wikt[ora] Gomu-
lickiego.

29. Kartka biała 20,1 wys. x 13,3 szer. Szkic wyglądający na rysunek
węglem. Ale napis czerwony na podklejce szarej w lewym dolnym kącie brzmi:
„Rysowane zapałką!” (ręką W. Gomul[ickiego]).

Przed widocznym en face obrazem na sztalugach z postaciami świętych
w nimbach nad głowami, stoi tyłem do widza niski, ordynarnie otyły, wąsato-
-brodaty jegomość, z tonsurą łysiny od tyłu, kosmykiem atoli nad czołem,
wskazując czy dotykając obraz prawą ręką, a w lewej trzymając cylinder i pod
pachą laskę czy szpicrutę. Szerokość postaci i paralele świateł na tonsurze
łysiny i bardziej niż potężnym „siedzeniu” – jest więcej niż satyryczna. Od
lewej strony, przy lewej nodze, od dołu do góry cyfry: „C. N.”. W lewym
dolnym kącie, ołówkiem, ręką W. Gom[ulickiego]: „Rys. C. Norwid”. U dołu,
pośrodku szerokości stempel „Zbioru” W. G. Na podklejce u dołu z praw[ego]
boku, ręką zda się W. Gom[ulickiego], ołówkiem: „Szkic C. Norwida”. Na
podklejce u dołu na lewo czerw[onym] atr[amentem] ręką W. G.: „rysowane
zapałką”.

30. Kartka biała 21 wys. x 13,5 szer. szkic konturowy ołówkiem.
Przed zaznaczonym prostymi liniami wielkim płótnem stoi prawie tyłem do

widza, ale z widoczną prawie profilową twarzą z długim nosem i spiczastą
brodą, młody malarz z wielką czupryną, w zwykłym przy robocie długim płó-
ciennym kabacie, podciągniętym z tyłu do wysokości „siedzenia”, trzymając
w ręce lewej paletę, a w prawej pędzel. W prawym dolnym kącie stempel
„Zbioru” Wikt[ora] Gomulickiego, a niżej ołówkiem, jego zda się ręką:
„Norwid rys.”. Jest to szkic portretowy, przedstawiający P. Szyndlera.

31. Kartka biała 20,3 wys. x 12,1 szer. Grubo-piórkowy czy pędzelkowy
szkic tuszem czy atramentem samymi konturami.

Przed płótnem na sztaludze przy lewym brzegu kartki siedzi na niskim
krzesełku zajęty malowaniem, lecz do widza obrócony prawie tyłem, z wi-
docznym tylko zgubionym profilem twarzy, malarz z rozłożystą imponująco
czupryną i cygarem ogromnym w ustach, z prawą ręką wyciągniętą ku płótnie,
a lewą trzymającą paletę. Jest to jakby z humorem uchwycona sylweta od tyłu.
W lewym dolnym kącie, w ukos ołówkiem: „Rys. C. Norwid” i niżej wzdłuż
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dolnego brzegu: „Pantaleon Szyndler w karykaturze”. Oba napisy ręką W. G.
W prawym dolnym kącie stempel „Zbioru” W. Gomulickiego.

32. Biała kartka wys. 20,1 x szer. 12,6. Karykatura szkicowa ołówkiem.
Nad zakreślonym kolisto, nad dolnym brzegiem kartki krańcu kuli ziemskiej

stoi, ustawiwszy się mocno na obcasach, widoczny od tyłu malarz i pędzlem
w prawej ręce maluje coś z wysileniem na przestworzu, pod lewą ręką trzyma
przybory malarskie. Głowę z dwóch boków poszerzają wystające jak wielkie
uszy kłęby boczne czupryny. Jeszcze raz sylwetka od tyłu. W prawym dolnym
kącie stempel „Zbioru” W.G. Na szarej podklejce, wzdłuż prawego brzegu
białej kartki, ołówkiem, ręką W. G., w dwóch wierszach: „Szkic C. Norwida
/ Art[ysta] Szyndler malujący >niebo<”.

33. Wys. 19,8 x szer. 12,5 – biała kartka. Rysunkowy szkic konturowy
pędzelkiem tuszem.

Na ławce pod palmą, ku której leci ptak, siedzi zwrócony ku prawej stronie,
z głową prawie w profilu do widza, nagi czy sumarycznie w jakieś szmatki
odziany młody człowiek o puszystej z dwu boków, a środkiem grzebienistej
czuprynie, z prawą nogą założoną na lewą, coś pisząc czy rysując na trzy-
manym na kolanach wielkim arkuszu. Tuż pod rysunkiem, ukosem od góry le-
wej ku dołowi prawemu: „Dziki człowiek piszący list / C. N.”. Niżej w samym
kącie lewym, wzdłuż dolnego brzegu, ręką W. Gomulickiego, ołówkiem: „Pan-
taleon Szyndler / artysta malarz w karykaturze”. W prawym dolnym kącie
stempel „Zbioru” Wikt[ora] Gomulickiego.

34. Biała kartka wys. 15,7 x szer. 9,8. Szkic karykaturowy pędzelkiem
tuszem konturami.

Tyłem do widza, szeroki w ramionach a krótki w nogach, z wystającymi
z obu boków głowy puszystościami włosowymi (w kształcie wielkich uszu),
z prawą ręką zwisającą z boku, a lewą zgiętą w łokciu ku przodowi i znikającą
z oczu widza. Bez podpisu i daty. Tylko na szarej podklejce u dołu, pośrodku
szerokości stempelek poziomo-owalny „Zbioru” Wikt[ora] Gomulickiego. Jest
to jeszcze jedna karykatura Norwidowska P. Szyndlera.

35. Biała kartka wys. 21,3 x szer. 13. Szkic konturowy ołówkiem.
Od prawej strony, zwrócona całym przodem ku lewej (profilem całej postaci

do widza) ogromna niewiasta ze spuszczonymi wstydliwie oczyma, ale z wysta-
jącymi mocno, acz nieco obwisłymi piersiami i z gigantycznie uwypuklającym
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się brzemiennym żywotem. Od lewej strony zwraca się ku niej siedzący na
krzesełku Szyndler (piersiami en face do widza, a głową zupełnie profilem ku
prawej) z figlarnie lubieżnymi oczyma i poziomo wymierzoną ku niej spiczastą
brodą, ale z rękami od połowy znikającymi za lewym brzegiem papieru.
U góry, pomiędzy nimi, wielkie cyfry: „C. N.”. Na żywocie kobiety od dołu
ku górze napis: „niewinność”. Przez poręcz szyndlerowskiego fotelika od góry
ku siedzeniu: „pustelnik”. W lewym dolnym kącie ręką W. Gomulickiego ołów-
kiem: „Pant[aleon] Szyndler / kuszony przez Ewę”. W prawym dolnym kącie
stempelek owalny „Zbioru” Wikt[ora] Gomulickiego.

36. Biała kartka wys. 21 x szer. 13,7 (ze ściętymi ukośnie wszystkimi
rogami). Szkic konturowy piórkiem.

Przy lewym brzegu, zwrócone frontem ku prawej stronie, duże płótno na
sztaludze. Od prawej strony podchodzi do niego i coś obu wyciągniętymi
rękoma wskazuje na nim stary brodaty jegomość (profil ku lewej) ze zmęczoną
twarzą i oczyma. Pod jego prawą nogą (od prawego brzegu papieru) cyfry:
„C. N.”. Niżej, również po prawej stronie: „dobra praca”. U góry papieru,
pośrodku szerokości, stempelek poziomo-owalny „Zbioru” Wikt[ora] Gomu-
lickiego.

37. Biała kartka wys. 21 x szer. 12,7. Szkic konturowy ołówkiem.
Pośrodku okazale brzuchaty jegomość o cienkich nogach, w rozpiętej cza-

marze i pochylonym ku prawemu ramieniu cylindrze z wystającym spod niego
nad lewym ramieniem czubatym kosmykiem. Twarz zawadiacka, z kogucio za-
giętym nosem, sterczącymi spiczasto wąsami i rozdzieloną brodą. Ręce
w kieszeniach czamary, pod lewą pachą laska. Całość prawie en face do widza.
Po prawej stronie (od widza) tyłem do zawadiaki wysoki, chudy jegomość
w zapiętej czamarze, z rękoma również w jej kieszeniach i również z laską pod
lewą pachą, a jakąś teczką czy portfelem pod prawą. Włosy gładko w tył
zaczesane, twarz wymizerowana i bezzębna, bo dolna warga prawie się styka
z nosem. W okularach okrągłych. Wyraz znękania. Po lewej stronie środkowej
postaci, trzecia osoba męska, znowu w cylindrze, tyłem do obu pierwszych
kompanów i do widza, jakby wychylona za jakąś barierę, z wypiętym ku przo-
dowi monumentalnym siedzeniem. Bez podpisu i daty. Tylko w górnym pra-
wym kącie stempelek „Zbioru” Wikt[ora] Gomulickiego. Na szarej podklejce
po prawej, od samego dołu wzdłuż ku górze, ręką W. Gomul[ickiego], ołów-
kiem: „Norwid Cyprian rys.”.

197



EDYTA CHLEBOWSKA

38. Biała, mocno zżółkła kartka grubsza wys. 12,2 x szer. 11. Szkic
konturowy węglem.

Tyłem do prawego boku (od widza) siedzi (na niewidocznym taborecie)
w szlafrokowatym odzieniu, tęgi otyły mężczyzna (w profilu ku lewej stronie)
o wydłużającej się coraz cieniej od grubego, wolego karku głowie, z paroma
zaledwie włoskami na gołym jej czubie. Twarz o krótkim nosie pod binoklami,
z wielką wysuniętą dolną wargą, z twardym, grubo podkręconym w górę wą-
sem. Ręce ruchem zachłanności wyciągnięte obie nad stołem, gdzie rozcapie-
rzone palce zazdrośnie nakrywają leżące pieniądze. Na osłaniającej stół
serwecie napis: „kura!!”. Podpisu i daty nie ma. Na szarej podklejce u dołu
stempel „Zbioru” Wikt[ora] Gomul[ickiego], a z prawej strony od dołu ku górze
pośrodku wysokości ołówkiem ręką W. Gom[ulickiego]: „Szkic C. Norwida”.

39. Żółtawo-brunatna kartka wys. 20 x szer. 24,3. Delikatny, konturowy,
gdzieniegdzie podcieniowany szkic ołówkiem.

Przy stole, ukosem od prawej str[ony] dołu w górę ku połowie wysokości
strony lewej, siedzą (prawie w profilach ku lewej) dwie postacie męskie, zajęte
rysowaniem czy pisaniem na stole. Bliższą strony lewej postacią i przeto na
bliższym planie jest mężczyzna w średnim wieku z wąsami i dzielącą się brodą,
w binoklach na nosie. Na drugim planie, więcej delikatniej rysowany i lekko
zatarty, znaczny swą szeroko-puszystą czupryną i spiczastą brodą, siedzi
Szyndler, jak mówiąc do kogoś niewidzialnego. Od lewego boku, na wysokości
głów obu postaci cyfry: „C. N.” i rok „1877”. W prawym dolnym kącie ukosem
owalny stempelek „Zbioru” W. Gomulickiego. Przy samym brzegu dolnym, od
środka ku prawemu kątowi, ręką Gomulickiego, ołówkiem: „Pantaleon Szyndler
i jakiś malarz niemiecki / przy pracy”.

40. Gruba karta ciepło-biała wys. 22,2 szer. 31.
Prawa strona: szkic ołówkowy, konturowy, rozmaszysty, nieco zatarty.

Wściekły sabat nagoszów w rozhulaniu, wirze, zamęcie, kotłowaniu się ciał
i członków, nóg błyskających w górze i ciał walących się w dół, nad którym
unosi się w powietrzu na skrzydłach nietoperzych posępna postać szatana (wię-
cej zatarta). Bez podpisu i daty. W dolnym prawym kącie stempelek „Zbioru”
Wikt. Gomulickiego.

Na odwrocie (lewej stronie): szkic ołówkowy, tu i ówdzie mocno pozacie-
rany, gdzie indziej czarno ołówkiem wzmacniany. Od prawa: chłop w kapeluszu
i kożuszku z torbą za plecami i batem w ręku (tyłem do widza, tylko z głową
w profilu ku lewej) stoi przed jakimś stolikiem (czy kasą), za którym siedzi en
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face jegomość brodaty w jakiejś nieokreślonej czapie. Od lewa – stoi przy
tymże stoliku jakby miejski inteligent w luźnym, fałdzistym paltocie i powy-
ginanym miękkim kapeluszu, z rękami w kieszeniach na przodzie paltota i jak
gdyby w kierpcach góralskich. En face, ale twarzy zwróconej ku jegomościowi
za stolikiem nie widać. Za nim, bliżej ku lewemu bokowi, prawie w profilu,
niepewny jakiś młodzian z zaczesanymi w tył włosami i niewielkim zarostem,
we fraczku i z zaostrzonym u dołu kijem góralskim, zda się dreptać w miejscu
niespokojnie na cienkich, zginających się nóżkach.

Od prawej strony u dołu napis: „może byś chciał uciec w góry”. W prawym
dolnym kącie stempel W.G. Pod nim, ołówkiem, ręką W.G.: „Norwid C.”.

KONIEC KOLEKCJI

FROM ZENON PRZESMYCKI’S NORWIDIAN ARCHIVE (3)
DESCRIPTIONS OF NORWID’S DRAWINGS

FROM WIKTOR GOMULICKI’S COLLECTION

S u m m a r y

The article brings an edition of two Zenon Przesmycki’s documents (a typescript and a
manuscript) that are kept in the collection of the National Library. They contain descriptions
of Norwid’s artistic works that once belonged to Wiktor Gomulicki. Their greater part is now
considered to be lost. The first of these documents gives a list of 20 artistic works by Norwid
(drawings, engravings, and one photography of a drawing) that about 1904 belonged to
Gomulicki, and the other one – descriptions of 40 Norwid’s drawings bought by Wanda and
Aleksander Naumann from Wiktor Gomulicki in 1916. The documents allow reconstructing the
Norwidian collection the author of Wspomnienia niebieskiego mundurka had gathered, and
which then became dispersed, and one part of which, preserved till today, is constituted by
works bought by the famous collector, Dominik Witke-Jeżowski; now in the collection of the
National Museum in Warsaw.

The editorial study of Przesmycki’s texts is preceded by introductory remarks, in which
a characteristic of Wiktor Gomulicki’s collection, the circumstances of gathering it, and then
of its dispersion are given.

Transl. Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: Norwid, Wiktor Gomulicki, rysunek, szkic, Dominik Witke-Jeżewski.

Key words: Norwid, Wiktor Gomulicki, drawing, sketch, Dominik Witke-Jeżewski.
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MAŁGORZATA SZEJA

GLOSA O STANISŁAWIE HORNOWSKIEJ

Hornowscy to mieszkający w Łochowie krewni Norwida. Poeta utrzymywał
z nimi kontakty przez wiele lat. Spotykał się z nimi w Paryżu, korespondował.
Wiemy o tym z niewielu zachowanych listów Norwida, skierowanych do osób
trzecich oraz nielicznych do kuzynostwa z Łochowa.

Brak dokumentów, które pozwoliłyby dokładniej poznać charakter relacji
rodzinnych, jakie łączyły Norwida z Hornowskimi. Papiery po Norwidzie –
wkrótce po jego śmierci w niemal całkowitym opuszczeniu w Domu Świętego
Kazimierza – niefrasobliwie „uprzątnięto”. Część domowych pamiątek Hornow-
skich przepadła w domniemanym pożarze dworu w latach 70. XIX w., a to, co
pozostało (w rękach Marii Hornowskiej) – uległo prawie zupełnie zagładzie
podczas Powstania Warszawskiego. Dlatego niewiele było wiadomo na temat
adresatki jednego z ciekawszych utworów Norwida1.

W wydaniach pism Norwida przygotowanych przez J.W. Gomulickiego jest
ona zaledwie wzmiankowana w przypisach. Wydawca ujawnia w nich skromną
wiedzę na temat rodziny z Łochowa, choć wówczas możliwy był jeszcze kon-
takt z jej przedstawicielami. W Kalendarzu życia i twórczości Cypriana
Norwida z 2007 r. znajdziemy więcej informacji o rodzinie Norwida na Ma-
zowszu, niemniej jednak losy Hornowskich i tu są określone jako nieznane.
Ponieważ wydało mi się to co najmniej ciekawe, spróbowałam zebrać nieco
wiadomości o tych osobach, w szczególności o zagadkowej adresatce wiersza.

1 Pisząc artykuł, przeglądałam cyfrowe zasoby GoogleBook, przeprowadziłam dwie roz-
mowy z Jadwigą Jaraczewską oraz korzystałam z rękopiśmiennych Wspomnień Łucji z Dunin-
-Borkowskich Hornowskiej. Pozostałe źródła to: Z. Trojanowiczowej i E. Lijewskiej Kalendarz
życia i twórczości Cypriana Norwida (Poznań 2007), Pisma Norwida, tom A, cz. 1 i 2
w redakcji Z. Przesmyckiego (wydanie z 1911 r.), tegoż, Pisma wybrane pod redakcją J.W.
Gomulickiego, t. 1-5 (Warszawa 1980), z Życiorysów uczestników Powstania Listopadowego
Hieronima Kunaszowskiego (Lwów, 1880) oraz słownika biograficznego Rafała Gerbera
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831 (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977).
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Stanisława Hornowska to jedna z czterech łochowskich kuzynek poety. Prócz
nich w domu było także trzech młodzieńców. W czasie, gdy powstał wiersz,
wszyscy siedmioro jeszcze żyli, jednakże rok później, w 1858 r. zmarła
Jadwiga, licząca 23 lata. Norwid w jednym z listów wspomina śmierć Jadwigi
i wymienia jej cnoty (opiekowała się ludem, zmarła na skutek zarażenia się
tyfusem).

Jadwiga była najstarszym dzieckiem małżeństwa Józefa Gabriela Walentego
Hornowskiego i Marii Schaff. Na świat przyszła 29 stycznia 1835 r. Wuj Nor-
wida, magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z 1824 r.), uczest-
nik powstania listopadowego (w sztabie Naczelnego Wodza) odznaczony złotym
krzyżem, po upadku insurekcji przeszedł do Galicji, gdzie nie marnował czasu.
Znalazł tam sobie żonę i wrócił do Królestwa po 1833 r.

W rok po Jadwidze, 16 stycznia 1836 r., na świat przyszła Alina (Halina).
Wyjdzie za mąż za Zygmunta Piwnickiego, zamieszka w Starorypinie w pobliżu
pruskiej granicy i dochowa się licznego potomstwa, które z mężem będą na-
zywać „hodowlą ananasów”. Jej potomkowie to między innymi o. Paweł Scza-
niecki, benedyktyn, długoletni proboszcz parafii w Tyńcu, i Jadwiga z Kar-
watów Jaraczewska, synowa Jadwigi Piłsudskiej (córki Marszałka).

Dnia 1 sierpnia 1841 r. Hornowskim rodzi się Włodzimierz Piotr Józef.
Jest to najpewniej późniejszy dziedzic Łochowa (w dostępnych źródłach
występuje wyłącznie jako Józef). Tenże Józef uczył się w Paryżu w czasach
intensywnych kontaktów Hornowskich i Norwida. Studiował tam w szkole poli-
technicznej (École Centrale) do wybuchu powstania styczniowego, kiedy to
porzucił studia, by do niego przystąpić. Łucja Dunin-Borkowska (jego żona)
poznała go, gdy „tylko co wrócił z Syberii, wzięty z partii w powstaniu
w Piotrkowskiem”. W latach 70. mieszkał w Warszawie. Był budowniczym ko-
lei, prowadził też przedsiębiorstwo melioracyjne. Na skutek nieporozumień ze
wspólnikiem i procesów z nim utracił znaczną część majątku, dlatego musiał
sprzedać Łochów szwagrowi Medardowi Downarowiczowi.

Downarowicz, także powstaniec styczniowy, Litwin, ożenił się ze Stefanią
Hornowską (ur. 14 grudnia 1843 r.). Poznał ją, gdy odbywał praktykę agro-
nomiczną w łochowskim majątku, wzorowo prowadzonym przez młodszego
Hornowskiego, Konrada (ur. 4 grudnia 1845 r.). Downarowicz był człowiekiem
łagodnego charakteru, a przy tym nie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości
ekonomicznej. Niebawem zbankrutował. Od roku 1882 rodzina Downarowiczów
wiodła los podobny do opowiedzianego przez Marię Dąbrowską w Nocach
i dniach: Medard był zarządcą Klikawy koło Puław. Synowie Downarowiczów,
Stanisław, a zwłaszcza starszy, Medard Stefan, dostarczają swoimi niezwykłymi
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biografiami świetnego materiału na awanturniczą powieść lub film akcji.
Konflikty w kolejnych szkołach, konspiracja, zesłanie, ucieczka z zesłania,
zagraniczne studia, działalność propagandowa w PPS w czasach walki o nie-
podległość, działalność polityczna w pierwszym rządzie odrodzonej Polski,
później w jej instytucjach, udział w wojnie 20 roku... Medard Downarowicz
młodszy poprzedzał Stefana Starzyńskiego na stanowisku prezydenta Warszawy.
Była to ostatnia funkcja przez niego pełniona. Jego grób znajdziemy na
Powązkach. Spoczywa tu również jego żona oraz dwaj synowie – sportowcy,
powstańcy warszawscy, zmarli w latach 80.

Wróćmy jednak do poszukiwań Stanisławy Hornowskiej, co wymaga dopo-
wiedzenia historii jej brata Józefa. Sprzedaż Łochowa i bankructwo całkowicie
zrujnowały jego zdrowie psychiczne. W tym czasie był już żonaty z córką
powstańca styczniowego z Wołynia, wspomnianą wyżej Łucją Dunin-Borkow-
ską, i miał czworo małych dzieci. Choroba „nerwów”, na którą zaczął cierpieć
ok. 1876 r., w latach 80. na trwałe wyłączyła go z życia rodzinnego i spo-
łeczeństwa, ku rozpaczy najbliższych.

Pozostało nam jeszcze wspomnieć o ostatnim z kuzynów Norwida, urodzo-
nym 1 sierpnia 1849 r., Leonie Czesławie (używał tylko imienia Czesław).
Podobnie jak starsi jego bracia był inżynierem. Ani Konrad, ani Czesław nie
pozostawili męskiego potomka. Męska linia Hornowskich wygasła wraz ze
śmiercią Józefa Hornowskiego – lekarza.

Większość powyższych informacji o życiu rodzinnym Hornowskich zawdzię-
czamy rękopiśmiennym wspomnieniom Łucji Hornowskiej, które zostały dopro-
wadzone do 1920 r. i cudem przetrwały II wojnę. Cudem, gdyż były w rękach
córki jej i Józefa, Marii Hornowskiej, podobnie jak oryginał wiersza Norwida
Do Stanisławy Hornowskiej, a ten zaginął (Maria zginęła w czasie Powstania
Warszawskiego). Była bibliotekoznawcą i pedagogiem, jej brat Józef – wybit-
nym patomorfologiem. Trzecia z rodzeństwa, Halina Zawieyska, zmarła podczas
wojny z Rosją sowiecką. Jeden z synów Józefa i Łucji zmarł w dzieciństwie.

Łucja Hornowska w swoich wspomnieniach podkreśla niezwykłą atmosferę
domu w Łochowie. Wiele zawdzięczał on osobie teściowej Łucji, Marii Schaff,
prawdziwej damie. Dom urządziła z wielkim smakiem i nowocześnie. Miała
rozarium (osobiście się nim zajmowała), ponadto we dworze znajdowała się
oranżeria, z której Łucja w okresie narzeczeństwa z Józefem otrzymywała zimą
imponujące bukiety świeżych kwiatów. Zarówno Józef, jak i jego rodzeństwo,
byli ludźmi urodziwymi, pogodnymi i ujmującymi, o nienagannych manierach
(potwierdza to Cyprian Norwid w swoich listach). Nawet gdy już mieli własne
rodziny, utrzymywali ze sobą zażyłe kontakty, lubili żartować, pięknie śpiewali
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i muzykowali. „Rodzina mojego męża – pisze Łucja Hornowska – całe dnie
spędzała zwykle przy fortepianie. Najstarsza Halcia śpiewała prześlicznie, Stasia
akompaniowała en maitre i trzymała zwykle głos drugi, a Stefcia rozmiłowana
też w muzyce [...]”. Osoby z otoczenia określały ten dom jako „zacny, pa-
triarchalny, gościnny”, a panny Stasia i Stefcia znane były z „gospodarności
i dobroci”. Świadectwo Łucji to dopełnienie i potwierdzenie charakterystyki
kuzynek, dokonanej przez Norwida w liście z 1857 r. do Michała Kleczkow-
skiego: „Panny zupełnie piękne, bo i gruntownie, i świetnie wychowane”.

Gdyby nie Łucja Hornowska, nie wiedzielibyśmy dosłownie nic o ostatniej
z rodzeństwa, Stanisławie. Nie ma na przykład pewności, że była najmłodsza.
Po stwierdzeniu, że parafialne księgi urodzin w Kamionnie nie odnotowują
przyjścia na świat w tej rodzinie nikogo poza sześciorgiem przedstawionych już
Hornowskich, gotowa byłam przestać wierzyć w jej istnienie. Pozostałe przy
życiu siostry (Jadwiga i Halina) powychodziły za mąż. Halina wyprowadziła się
na Kujawy. Bracia pokończyli studia i założyli rodziny. Wyjechali do War-
szawy. W łochowskim dworze przychodziły na świat wnuki Marii i Józefa.
A Stanisława jakby zapadła się pod ziemię.

Aby docenić i zrozumieć wiersz Norwida, niepotrzebna jest, co prawda,
wiedza o jego adresatce, ale dla kogoś, kto mieszka w Łochowie, jej anoni-
mowość może być wyzwaniem. Kwerenda, której dokonałam, na początku po-
zwoliła jedynie stwierdzić, że potomkowie Józefa, którzy żyją w Polsce
i Stanach Zjednoczonych, nie dysponują żadnymi pamiątkami z czasów, gdy
rodzina mieszkała w Łochowie. Być może kryje się coś w archiwach bene-
dyktynów w Tyńcu, gdzie o. Paweł Sczaniecki, potomek Haliny, gromadził
norwidiana zbierane po całej Europie – co zasugerowała Jadwiga Jaraczewska.

Badacze życia poety, zajmujący się historią jego rodziny, szukali Stanisławy
wśród zakonnic. Znaleźli pannę Hornowską w zgromadzeniu wizytek w Wilnie.
Po powstaniu styczniowym musiały opuścić miasto, przeniosły się do Paryża.
Tam nieznana z imienia Hornowska pojawia się w otoczeniu ks. Jełowickiego.
Nie było jednak żadnych dowodów na to, że mogłaby to być właśnie Stani-
sława, szczególnie że nazwisko Hornowskich jest dość popularne, a litewska
gałąź rodziny bardzo liczna. Mój przegląd tekstów, dostępnych za pośred-
nictwem GoogleBook, pozwolił mi jednak ustalić, że z pewnością była to inna
Hornowska.

Tymczasem ta Stanisława, której Norwid podarował wiersz napisany „na
białym prążkowanym papierze listowym wys. 20 x 13 cm. pismem drobnem,
dość starannem”, lata 70. spędziła przy matce, prowadzącej dom „wytworny
i poważny”, głównie w Warszawie, gdzie mieszkały przy ul. Widok. Kiedy
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w roku 1884 Łucja została zmuszona umieścić męża w zamkniętym zakładzie
dla chorych psychicznie, wybrała Lwów, gdzie „w klasztorze franciszkanek
mieszkała od lat paru siostra jego Stasia. Prywatnie ulokowany miał tam
zostać pod jej opieką”. Ostatnia wzmianka o Stanisławie Hornowskiej w zapis-
kach jej bratowej dotyczy stycznia 1918 r. Wtedy Stanisława Hornowska
umiera:

„Początek roku 1918 przyniósł na widownię polityczną zaciekawiające
pertraktacje w Brześciu, a mnie zetknął znowu z bliska z dawno niewidzianą,
a wszakże tak dobrze znaną władczynią – śmiercią – pisze Łucja. – Zgasła po
kilku dniach lekkiej choroby Stasia Hornowska, czyli pękło znowu jedno starte
trudem życia ogniwo rodzinne, przestało kochać jedno kochające serce, znikło
z widowni jedno bliskie istnienie. Tym razem jednak ta sroga dzieląca ludzi
pani – śmierć – wydała mi się raczej lekarką i wybawicielką ratującą od cier-
pień i utrapień życia. Weszła w progi pogodna i słodka, przecięła nić tak
łagodnie, jak to czynić tylko potrafi pełna dobrotliwości Parka, a we wrażeniu
pozostawiła mi tylko milczący uścisk dłoni umierającej, niby łagodne „do
widzenia wkrótce”. I uczułam jakby ulgę z wyzwolenia się jednego bliskiego
ducha podczas kiedy patrzyłam na tę cichą i kochającą siostrę, leżącą w prostej
zakonnej trumnie w swoim szarym habitku, z zagadkowym uśmiechem na bla-
dych wargach. To zespoliło nawet jeszcze bardziej mnie kołaczącą się tu
jeszcze z nią duchem już tylko i wspomnieniem. Choroba jej i śmierć nastąpiły
podczas nieobecności mego syna, który był wyjechał właśnie z odczytami Uni-
wersytetu Powszechnego do Lublina, a potem już tylko dn. 11 stycznia odpro-
wadziliśmy oboje jej zwłoki do grobów klasztornych na Łyczakowski Cmentarz
w zimne, wietrzne popołudnie.

Dni kilka potem zeszły mi na porządkowaniu podług jej woli skromnego jej
mienia, drobnych pozostawionych dla rodziny pamiątek, wyblakłych starych
fotografii i rodzinnych listów... czyli tej garsteczki popiołu, pozostawionego
zwykle przez zmarłych po długiem, mozolnem życiu. Zmuszało mnie to do
przebywania po kilka godzin w tych jasnych, słonecznych pokoikach, gdzie ona
żyła prawie przez lat 32”.

I to wszystko, co wiadomo o adresatce utworu Norwida. Brak daty urodzenia
– być może jako jedyna z rodzeństwa nie przyszła na świat w rodzinnym Ło-
chowie. Mamy wiersz z roku 1857. Ile mogła mieć wtedy lat? Badacze są
zdania, że wiersz powstał przy okazji jednego z letnich pobytów Hornowskich
w stolicy Francji („kolej żelazna od Paryża przez Łochów do Petersburga
idzie” – czytamy u Norwida; podkrślenie moje). Czy w ogóle była wtedy
w Paryżu? Norwid wspomina o wizycie trzech, nie czterech kuzynek Hornow-
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skich... Jakie były motywy wstąpienia do zakonu tej dziewczyny, wychowanej
w dużej rodzinie, przyzwyczajonej do wspólnych wieczorów z rodzeństwem?
Jeśli wierzyć Łucji, przełomowy mógł być rok 1876: katastrofa finansowa
i zdrowotna brata, śmierć siostry Haliny, ciężka choroba Stasi.

Dziś mogę wyobrazić sobie ledwie kilka scen z jej udziałem. Jedna scena,
zasugerowana przez Przesmyckiego w komentarzu do wiersza: Stasia w rozmo-
wie z Norwidem w Paryżu, wypowiada „słowa współczucia z powodu straco-
nych daremnie tylu prac i wysiłków poety”... Inna – z siostrami przy for-
tepianie. Jeszcze inną scenę podpowiada Łucja: Stasia zatyka uszy dłońmi, żeby
nie słyszeć - nazbyt jej zdaniem płochych - żartów przekomarzających się z nią
braci, a jej szwagier Zygmunt stara się w tym przeszkodzić. Dzieje się to
w owym „poważnym i wytwornym domu” prowadzonym silną ręką przez ma-
tkę, która jednak „drzemała w fotelu, a wtedy trzej synowie, do których
przyłączali się Piwniccy [...] puszczali wodze dowcipowi i rozrywkom na
dobre”.

A GLOSS ON STANISŁAWA HORNOWSKA

S u m m a r y

Stanisława Hornowska is the addressee of Cyprian Norwid’s poem with the first line A pani
cóż ja powiem? (And what will I say to you, madam?) that could have been written in the
summer of 1857 in Paris. There is no information about Hornowska in the next editions of the
poet’s works, starting with Pisma zebrane (Collected Works) edited by Zenon Przesmycki. Also
Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida (A Calendar of Cyprian Norwid’ Life and
Work) of 2007 describes her fate, as well as the fate of her relations from Łochów, as not
known. However, examination of manuscript sources and other dispersed biographical notes
has allowed the author to verify guesses about who Stanisława Hornowska was; it also has
allowed determining the date and place of her death, although the year she was born is still
unknown. Unpublished as yet notes by Łucja Hornowska nee Dunin-Borkowska (Stanisława’s
brother’s wife) kept in the collection of the National Library have played the key role here.
The article also organizes the information about the other members of the Hornowski family
of Łochów, contemporary with Norwid, with whom the poet was in contact.

Transl. Tadeusz Karłowicz
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STUDIA NORWIDIANA
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ELŻBIETA FELIKSIAK

POEZJA I MYŚL UJDĄ CAŁO
NAWET Z GORSETU TEORII

Wieloaspektowość problematyki badawczej, wokół której Piotr Śniedziewski
zbudował swoje komparatystyczne studium1, zwraca na siebie uwagę już w ty-
tule. Książka zapowiada się bowiem jako ambitna próba połączenia porównaw-
czej analizy twórczości i myśli dwóch artystów, francuskiego i polskiego,
z ogólną charakterystyką mechanizmów przełomu modernistycznego. Funkcję
łącznika między tymi dwoma aspektami pełni kategoria milczenia. Najwyraźniej
autor uznał ją za kluczową nie tylko dla historycznoliterackich konkretów,
będących w książce przedmiotem analitycznego opisu, ale i dla refleksji
teoretycznej Stéphane’a Mallarmégo i Cypriana Norwida. Okazuje się ona
ostatecznie fundamentem zaproponowanej przez Śniedziewskiego i wykorzy-
stanej jako skuteczne narzędzie badawcze na wybranym polu konstrukcji
o wiele szerszej – retoryki milczenia.

I właśnie na wszechstronnie uzasadnionej retoryce milczenia opiera się
kompozycja omawianej książki. Pole operacyjne nowego teoretycznoliterackiego
konstruktu Śniedziewski zarysowuje stopniowo w kolejnych rozdziałach, w mia-
rę rozwijającej się argumentacji na rzecz tezy o narodzinach poetyckiego
modernizmu z ducha antyretorycznej rewolucji romantyków. Już Wprowadzenie
(s. 9-22) zwraca uwagę na to, że zapoczątkowany w okresie romantyzmu kryzys
klasycznej retoryki szczególnie we Francji oznaczał przede wszystkim dążność
do uwolnienia poezji z sideł dyskursywności. W rezultacie tego procesu „mil-
czenie przestało być jednym z wielu tematów literatury i stało się prawdziwym
problemem z zakresu lokucji […] powiązane […] z zagadnieniem poetyckiej
ekspresji oraz doświadczeniem granic języka” (s. 10). Jednak w połowie
XIX w. takie próby rzadko kiedy kończyły się powodzeniem. W ojczyźnie

1 P. Ś n i e d z i e w s k i. Mallarmé–Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji
oraz w Polsce. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2008. Tutaj i dalej w tekście głównym
numery stron podane w nawiasach odnoszą się do tej książki.
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Mallarmégo nie lada przeszkodą okazywało się ciążenie tradycji francuskiego
klasycyzmu – polem zjawisk kryzysowych była tam rygorystyczna forma, nie-
koniecznie uzasadniana aksjologią humanistyczną. Romantycy polscy ze swej
strony na długo wyznaczyli standardy związane z modelem współistnienia
estetyki i etyki, dyskursywność w polskiej poezji trzymała się mocno w dużej
mierze ze względu na podmiotowe świadectwo uczestniczenia w historii. Dla
Norwida nadrzędnym kontekstem zmagań o prawo do nowoczesności była sfera
idei – jak wiemy: spór o tożsamość „ja” w pamięci historycznej i metafizyka
ponad granicami literatury i życia. Nawet pod koniec jego twórczości, we
wczesnych latach 80., gdy we Francji poetycki modernizm osiągał już pełną
dojrzałość, Norwidowskie eksperymenty z formą były nadal dramatem bez
teatru, samotną walką o przetrwanie2 poety bez czytelników.

Śniedziewski podkreśla odmienność losu obydwu poetów: gdy Mallarmé,
mimo ataków krytyki, święcił triumfy za życia, Norwid zdobędzie dopiero
uznanie pośmiertne, przedtem lekceważony i tak naprawdę nieznany. Należeli
do różnych pokoleń i działali w jakże odmiennych warunkach, ale widać byli
podobnie wrażliwi na podskórny rytm przemian, na kierunek zarysowującego
się modernistycznego przełomu. Decyzja o uczynieniu milczenia, w jego róż-
nych wersjach semantycznych (takich jak cisza, pustka, nicość, absolut) i aspek-
tach funkcjonalnych (jak tematyczny, figuralny, refleksyjny) w tekście, klu-
czową kategorią książki pozwoliła badaczowi skonstruować dla niejednorodnego
przedmiotu argumentację jednolitą i jasną. Ciąg argumentacyjny rozwija się tym
klarowniej, że jego kolejne etapy są sygnalizowane tytułami sześciu rozdziałów,
które w pomysłowy sposób unaoczniają ścisły związek konceptu
nieprzechodniości modernistycznego tekstu z retoryką milczenia jako metodą
naukowego opisu – ograniczonego, podobnie jak owe teksty, do spraw
izolowanego świata zamkniętego w języku. Do szczegółowej prezentacji
analitycznie zorientowanego wasztatu badawczego przejdziemy później. Teraz
poprzestańmy na wymienieniu sześciu tytułów porządkujących całość: I. Mówić
o milczeniu, II. Teoria milczenia, III. Mówić milcząc, IV. Czytać milczenie, V.
Przeciwko milczeniu, VI. Usłyszeć milczenie.

2 Taka aksjologia walki o sens, opartej na dialektyce „litery” i „ducha”, była dla Norwida
znamienna. Zdaje sobie z tego sprawę Śniedziewski i sygnalizuje to od samego początku –
jako jeden z elementów różnicy między omawianymi twórcami. W tym kontekście przywołuje
książkę Stefana Sawickiego Norwida walka z formą (Warszawa 1986), z uznaniem dla trafności
opisu, zwracającego uwagę na Norwidowską polisemię słowa i jego eksperymenty etymolo-
giczne prowadzące do semantycznych przekształceń w tekście.
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Oparcie porównawczej analizy dzieł na poprzedzającym ją konstrukcie
teoretycznym w postaci retoryki milczenia może jednakże budzić wątpliwości,
zwłaszcza że w tym przypadku konstrukcja stopniowo rozwijanej argumentacji
retorycznej opiera się ze swej strony na dominantach ustalonych w przedmio-
towym polu (w utworach poetyckich porównywanych autorów i w ich refleksji
teoretycznej, szczególnie w często przywoływanym programowym tekście Mal-
larmégo Crise de vers, 1897) i ukształtowanych wcześniej jako pochodne już
tu wspomnianej tezy o XIX-wiecznym buncie wobec dyskursywności w poezji.
Teza ta ma, być może, charakter zbyt ogólny, zmaganie się z klasycyzmem we
Francji znamionuje bowiem nieporównywalność i uporczywość z uwagi na
wspomniany determinizm tradycji3. W projektowanym przez Śniedziewskiego
modelu poetyckiego modernizmu (słusznie uważanym przez autora za jeden
z wielu możliwych) wyeksponowane zostały trzy cechy dominujące: zakwestio-
nowanie podmiotu lirycznego (bezosobowość – impersonnalité), autoteliczność
tekstu (odcięty od mimetycznego uzasadnienia z zewnątrz, bez związków
z aktywnością życia, staje się nieprzechodni – intransitif), nowa jakość relacji
między sensem a tekstem (sens, wpisany w proces tworzenia tekstu, nie istnieje
poza nim). Wszystkie funkcjonują, zdaniem badacza, w ścisłym związku z odej-
ściem poezji od języka codziennego.

Argumentację na rzecz swego twierdzenia o pokrewieństwie Norwida i Mal-
larmégo, którzy mimo istotnych różnic współtworzą odkrywczo – każdy w swo-
im języku i z osobna – główny nurt przemian w poezji drugiej połowy XIX w.,
Śniedziewski opiera na bogatym materiale analitycznym, dobranym pod kątem
cech zgodnych z zarysowanym modelem. Trudno nie zauważyć, że ów model
ma u podstawy inspirację fundamentalną pracą Hugona Friedricha Die Struktur
der modernen Lyrik, którą autor parokroć przywołuje w jej polskim tłuma-
czeniu4. Można nawet stwierdzić, że w gruncie rzeczy stanowi jej postmo-

3 Nie do przecenienia jest w związku z tą kwestią – nie cytowana przez autora – książka
niemieckiego romanisty (skądinąd twórcy odkrywczej analizy języka III Rzeszy w wielekroć
wznawianej i tłumaczonej książce pod tytułem LTI) Victora Klemperera: Moderne französische
Lyrik (Dekadenz–Symbolismus–Neuromantik). Studien und kommentierte Texte, Neuausgabe mit
einem Anhang […], Berlin 1957; wyd. I: Leipzig–Berlin 1929.

4 H. F r i e d r i c h. Struktura nowoczesnej liryki od połowy XIX do połowy XX wieku.
Przełożyła i opatrzyła wstępem E. Feliksiak. Warszawa 1978. Podstawą tłumaczenia jest drugie
(wyd. I: 1956), rozszerzone wydanie książki: H. F r i e d r i c h. Die Struktur der modernen
Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, erweiterte
Neuausgabe Hamburg 1963. Obydwie wersje w serii „Rowohlts deutsche Encyklopädie” były
wielokrotnie wznawiane.
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dernistyczny fragmentowy wariant, różniąc się nie tyle tezami, ile metodą
i językiem. Marginalność owych przywołań (inaczej więc niż na przykład
w przypadku prac Barthes’a, Kristevej czy Todorova) łatwo, jak sądzę, wy-
tłumaczyć ową odmiennością metodologii. Podczas gdy Friedrich projektował
przestrzeń XX-wiecznej poezji nowoczesnej na rusztowaniu zbudowanym przez
Baudelaire’a i francuskich symbolistów, pisał o niej z dystansem obserwatora
procesu historycznego – językiem filozoficznej i antropologicznej hermeneutyki,
pamiętającej wartość zanegowanej całości sensu ponad granicami tekstu. Prze-
strzeń tę opisał dynamicznie jako twórczą kontynuację dwunurtowej tradycji
Rimbauda i Mallarmégo, jako „typologiczną wspólnotę elementów różnorodnych
[…], która polega na odwrocie od klasycznych, romantycznych, naturalistycz-
nych i deklamatorskich tradycji”5.

Świadomie pominął przy tym rozwijającą się bujnie w połowie XX w. „tak
zwaną poezję konkretną, z jej mechanicznie rozsypywanym rumowiskiem słów
i sylab […] z uwagi na jej jałowość […]”. Czas pokazał, że Friedrich trafnie
rozpoznał w niej granice swojego modelu liryki nowoczesnej, jakkolwiek
w owym obrazie skrajnej dekonstrukcji nie docenił wówczas narodzin kolejnej
epoki – postmodernizmu. Śniedziewski natomiast w swojej komparatystycznej
książce o Mallarmém i przełomie modernistycznym nie tylko odrzuca język
hermeneutyki jako, jego zdaniem, zbędny już i zdradliwy most do pozatek-
stowego świata. Decyduje się ponadto, by także na poziomie argumentacji
badawczej operować kategorią pisma, od połowy poprzedniego stulecia kul-
tywowaną nadal w zakresie szerszym niż krąg dzieł odsuniętych przez szwaj-
carskiego uczonego na margines. Książka Śniedziewskiego jest jednak mimo to
ze wszech miar godna uwagi przede wszystkim ze względu na funkcjonalność
koncepcji oraz na to, że rezygnuje z arbitralności sądów, umiejętnie godząc ze
sobą kryteria statycznego opisu artefaktów w ramach przyjętej metody i kryteria
historyczności ich lektury. I właśnie dzięki temu umiarkowaniu, dzięki od-
ważnemu odcięciu się badacza od czytelniczej ahistoryczności, modnej dziś nie
tylko u zagorzałych dekonstrukcjonistów Norwida, ale także w najnowszej
komparatystyce6, gorset retoryki milczenia nie zniweczył ani aksjologii
ewokowanej w liryce Norwida, ani transcendentalnego piękna w językowych
grach Mallarmégo.

5 Ten i następny cytat: tamże, s. 29-30 (H. F r i e d r i c h. Przedmowa do dziewiątego
wydania, 1966).

6 Zob. Polonistyka w przebudowie. T. I. Kraków 2005 [tu] s. 389-401: T. S ł a w e k.
Literatura porównawcza: między lekturą, polityką i społeczeństwem.
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Nasz autor miał solidnie przygotowany grunt w norwidologii, gdy przy-
stępował do swoich polsko-francuskich analiz porównawczych, co kwituje
pokrótce już na wstępie. W latach recepcji młodopolskiej, zainicjowanej przez
Miriama (Zenona Przesmyckiego), wskazywano na nowoczesność Norwida dość
ogólnie (akcentami symbolizmu pasował do epoki neoromantycznej) i rzadko
kiedy próbowano dociekać jego rzeczywistych kontaktów chociażby z życiem
literackim Paryża. Dopiero po nieomal półwieczu, wraz z postępem prac edytor-
skich nad kolejnymi wyborami dzieł poety i nad planowaną edycją kompletną,
przyszła pora na szczegółowe badania także nad kontekstem światowym.

Już w roku 1948 Kazimierz Wyka zwrócił uwagę na możliwe związki Nor-
wida z parnasistami7, później był syntetyczny artykuł (1958) Juliusza W. Go-
mulickiego8 Norwid – poeta europejski oraz niezbyt liczne echa w książkach
różnych autorów. Największą wagę w rozwoju tej sfery norwidologii miały
w latach następnych, przeplatane tekstami Gomulickiego o polemicznej ana-
logiczności9 Norwidowego Vade-mecum i Kwiatów zła (Fleurs du Mal) Baude-
laire’a, cztery gruntowne studia komparatystyczne Macieja Żurowskiego10

(1961–1983). Śniedziewski przywołuje ich pierwodruki11 (niestety, pomijając
studium o Larwie) we Wprowadzeniu.

Zdaje się on jednak nie doceniać metody uczonego, któremu sądy ana-
lityczne służyły do ostrożnego projektowania sądów o znamionach syntezy,
zawsze wyprowadzanej zgodnie ze sztuką hermeneutyki z fenomenologicznego
oglądu tego, co jest dane. Prezentacja i analiza wybranych utworów czy to
Norwida, czy to twórców angielskich (takich jak William Blake, Edgar Poe,

7 K. W y k a. Cyprian Norwid, poeta i sztukmistrz. Kraków 1948.
8 J.W. G o m u l i c k i. Norwid – poeta europejski (w 75-tą rocznicę śmierci). „Nowa

Kultura” 1958 nr 22.
9 T e n ż e. Uwagi o „Vade-mecum” Norwida. W: C. N o r w i d. Vade-mecum. Wyd.

z autografu, uzupełnił i wstępem poprzedził J.W. Gomulicki. Warszawa 1962. Analizę
kompozycji Vade-mecum w kontekście tomu Baudelaire’a Gomulicki rozbudowywał w kolej-
nych komentarzach, przede wszystkim w edycjach zbiorowych.

10 M. Ż u r o w s k i. Norwid i Gautier. W: Nowe studia o Norwidzie. Red. J.W. Gomu-
licki, J.Z. Jakubowski. Warszawa 1961 s. 167-190; t e n ż e. „Larwa” na tle porównawczym.
„Przegląd Humanistyczny” 1963 nr 6 s. 15-34 i tamże, 1964 nr 1 s. 55-60; t e n ż e. Norwid
i symboliści. „Przegląd Humanistyczny” 1964 nr 4 s. 101-125; t e n ż e. Hopkins, Mallarmé
i Norwid. „Poezja” 1983 nr 4/5 s. 184-191.

11 Ukończywszy swoją książkę, nie mógł jeszcze znać tomu z przedrukami: M. Ż u -
r o w s k i. Między renesansem a awangardą. O literaturze europejskiej z perspektywy
komparatysty. Wybór i red. naukowa H. Chudak, Z. Naliwajek, L. Sokół, J. Żurowska.
Warszawa 2007.
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Gerard Manley Hopkins) i francuskich (jak na przykład Charles Baudelaire,
Gerard de Nerval, Théophile Gautier, jak symboliści w osobach Mallarmégo,
Paula Verlaine’a i Arthura Rimbaud) miały być przede wszystkim podstawą
badań porównawczych pod kątem hipotezy albo tylko co do analogiczności
cech, albo niekiedy i co do wysokiego prawdopodobieństwa znajomości kon-
kretnych dzieł przez Norwida. To Żurowski przekonywająco udowodnił, że
Norwid znał nie tylko zbiór Gautiera Émaux et Camées (1858), ale też an-
tologię Le Parnasse contemporain, i to zarówno jej pierwszą serię (1866),
między innymi z dziesięcioma wierszami Mallarmégo i ośmioma Verlaine’a, ale
także drugą (1869, w obiegu od 1871, po wojnie), w której Mallarmé opubli-
kował wersję wstępną (fragment) Herodiady. Dociekania analityczne dopro-
wadziły też uczonego do stwierdzenia dynamicznej i potencjalnie twórczej
różnicy między świadomością teoretyczną Norwida a jego praktyką poetycką,
jeżeli chodzi o stosunek do parnasizmu i symbolizmu:

Świadomość teoretyczna Norwida jako poety bliskiego […] parnasistom jest niebywale ostra.
Zdaje on sobie sprawę, że neoklasycyzm ratuje sztukę „w epoce zepsucia i zniepokojenia formy”
(list do Jana Koźmiana z 1850 r.). […] „Zniknąć we wykonaniu dzieła! – oto sztuka” – mówi
Psymach z Kleopatry. […] istota formy urzeczywistnia się dla Norwida w rzeźbie, w […] monu-
mentalnym konturze marmurowej bryły. […] Lapidaria, 1876 […] Do niego zmierza tok dziejów
[…] Wczora-i-ja, 1860. […] Najciekawsze, że poeta tak konsekwentnie i szeroko ustanawiający
parnasizm z równą energią przezwycięża go w kierunku sztuki zacierającej kontury, wieloznacznej,
zwiewnej, intymnej, działającej sugestią – czyli w kierunku symbolizmu[…] Do Marcelego
Guyskiego, 187112.

Tym, co łączy Norwida i Mallarmégo w zakresie techniki poetyckiej, jest
zdaniem Żurowskiego między innymi symbolizm i hermetyzm13, jakkolwiek
obydwaj twórcy rozmijali się w czasie o całe pokolenie. W kontekście
eseistycznego tomu Mallarmégo Divagations (1897) źródło hermetyzmu u fran-
cuskiego poety Żurowski dostrzegł w „specyficznej teorii artystycznego
poznania”14. W konsekwencji wskazał drogą analizy na uderzające analogie,

12 M. Ż u r o w s k i. Między renesansem a awangardą… (Norwid i Gautier) s. 148.
13 Tamże (Norwid i symboliści) s. 192: „Symbolizm jest nie mniej istotną cechą Norwida

niż romantyzm i parnasizm” .
14 Tamże s. 198. A oto tamże fragment cytatu z Divagations, za którego pośrednictwem

Żurowski prezentuje cztelnikowi teorię artystyczną Mallarmégo: „Pisanie – Kałamarz, jak
świadomość krystaliczny, w środku mający swoją kroplę ciemności dlatego, żeby się coś stało;
potem odsuń lampę. […] człowiek idzie śladami czerni na białym. […] zbiera te odległe ara-
beski, gdzie drzemią wspaniałości czekające na inwentarz, strzyga, węzeł, liście – i pokaż.
Z przymieszką tajemnicy, koniecznej, ale trochę wypowiedzianej”.
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właśnie pod tym względem, między ową teorią Mallarmégo a refleksją teore-
tyczną Norwida: w Promethidionie (1850), w rozprawce Jasność i ciemność
(1850), w Rzeczy o wolności słowa (1869), w wierszu Ciemność (1877) (gdzie
jedynie uduchowionemu myślicielowi przysługuje prawo do hermetyzmu, a czy-
telnik poezji staje się uczestnikiem ceremonii niemalże religijnej), w rozprawie
Milczenie (1882). Dwa ostatnio wymienione teksty uznał za szczytowy punkt
tego nurtu Norwidowej teorii i praktyki. W najpóźniejszej (1983) ze swoich
czterech „norwidowskich” rozpraw Żurowski powrócił15 do sprawy hermetyz-
mu. Analizując uderzające podobieństwo użycia symbolicznych obrazów oraz
kondensacji i eliptyczności treści w Norwidowym Wczora-i-ja (1860) i w Á la
nue accablante tu (1895) Mallarmégo, wskazywał na przykładową bliskość per
analogiam w odniesieniu do określonego nurtu (stylu) – zgodnie więc z za-
sadami komparatystyki systemowej, badającej zjawiska wymiany i dialogu
wartości w rzeczywistej przestrzeni kultury współtworzonej w danej epoce przez
różne literatury narodowe na sobie właściwe sposoby i w różnym rytmie. Ów
dialog przybiera postać skomplikowanej pośredniości, gdy pomostem dla aksjo-
logicznej różnicy staje się polemika poetycka jako echo cudzej wypowiedzi na
temat tego samego punktu odniesienia. Jedną przestrzeń zamieszkują wówczas
trzy różne światy, na pozór analogiczne, w istocie obce, a bywa że i wzajem
o sobie nie wiedzące.

Żurowskiemu taka domniemana, lecz wielce prawdopodobna, sytuacja już
w roku 1963 posłużyła do zbudowania komparatystycznego trójkąta: Norwid –
Baudelaire – Mallarmé. W jego miniaturowej porównawczej monografii wiersza
Larwa z Vade-mecum natrafiamy oto nieoczekiwanie na interpretację dantej-
skiego krajobrazu Źródła, innego tekstu z tego samego tomu. Zafascynowany
hipotezą Gomulickiego o polemice Norwida z Baudelairem, ukrytej nie tylko
w kompozycji całości, ale i w poszczególnych wierszach, Żurowski wskazuje
Źródło jako wykreowany obrazowo, kluczowy argument w owej polemice. Do-
strzega przy tym paradoksalne pośrednictwo Mallarmégo i jego Symphonie
littéraire, najpewniej znanej Norwidowi z pierwodruku w piśmie „L’Artiste”
(1865):

Sądzę mianowicie, że w tym tekście zawiera się ni mniej ni więcej tylko recenzja z Kwiatów
zła […]. Samo Źródło, niezależnie od żądła polemicznego, jest rezultatem kontemplacji arty-
stycznej, skoro ten emblematyczny krajobraz dziwnie przypomina tekst, który na ten sam temat
i niemal w tym samym czasie, ale tylko pod wpływem zachwytu, pisał dwudziestoletni Mallarmé.

15 Tamże (Hopkins, Mallarmé, Norwid) s. 220: „Dwa utwory odznaczające się niezwykłym
hermetyzmem”.
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[…] Środkowa część tego tryptyku […] brzmi jak następuje: „Ledwie otworzę mojego Baude-
laire’a, natychmiast wciąga mnie zadziwiający pejzaż, który żyje pod spojrzeniem z intensywnością
widzeń, jakie wyczarowuje głębokie opium. […] Zamykam książkę i oczy, i szukam ojczyzny. […]
Nie mogę patrzeć wyżej niż cnoty teologiczne, tak niewymowna jest świętość – ale słyszę to
słowo, wiecznie się rozlegające: Alleluja!”. Porównując Źródło z powyższym tekstem nie można
nie dojść do wniosku, że Mallarmé sprowokował Norwida do wypowiedzi o Kwiatach zła, karcącej
ich kult, a zwłaszcza tezę o religijności Baudelaire’a. Byłoby to pierwsze spotkanie tych
poetów16.

Trudno nie dodać, że takiemu hermeneutycznemu spojrzeniu, gdy interpretując
tropy konkretnych tekstów, ma się zawsze na widoku coś więcej, Żurowski
zawdzięczał skuteczność swojego komparatystycznego wglądu. Mogłoby się wy-
dawać, że z poszerzeniem pola jego norwidologicznych konstatacji wypadnie
czekać do czasu odkryć z zakresu faktycznych kontaktów literackich Norwida.
I tak też jest rzeczywiście. W książce Śniedziewskiego nie znajdziemy
właściwie zbyt wielu wypowiedzi, które byłyby równoznaczne z formułowaniem
nowych sądów poznawczych na temat istotnych cech czy to twórczości, czy to
refleksji metaliterackiej polskiego poety. Skłonna jestem nawet zaryzykować
twierdzenie, że to samo dotyczy i poety francuskiego. Ta obserwacja, to
przekonanie, nie umniejsza jednak wartości naukowej omawianej pracy. Jej
autor bowiem postawił sobie zupełnie inny cel. Wspomniałam już tutaj o bu-
dowaniu przezeń struktury argumentacyjnej wedle modelu „nowej retoryki”,
odrzucającej i mimetyczne związki ze światem pozatekstowym, i tradycyjny
dyskurs wiążący estetykę ze sferą idei (logos z ethosem). Śniedziewskiego
interesuje nie tyle ewolucyjna historia literatury, współtworzona przez
historycznoliteracką komparatystykę17, ile – jak informuje Abstract na stronie
redakcyjnej jego książki – ewolucja poezji jako domeny języka poetyckiego
i konfrontacja przemian estetycznych z kryzysem wartości. „Przeciwstawia”
(termin nowej komparatystyki) sobie nawzajem teksty Norwida i Mallarmégo,
tropiąc nowy język poezji i nowy sposób czytania. Milczenie jest tutaj formą
relacji w świecie słów.

W rozdziale pierwszym Mówić o milczeniu jest ono opisane jako temat poe-
tycki. Formą jego funkcjonowania okazuje się więc udział w muzycznej i słow-
nej konstrukcji napięć wewnętrznych wiersza, przy okazji jednak badacz
uwzględnia też rolę refleksji dyskursywnej w autokomentarzach i polemikach

16 Tamże. „Larwa” na tle porównawczym s. 170-176.
17 Zob. Polonistyka w przebudowie t. II, [tu] s. 164-171: E. F e l i k s i a k. Ewolucyjna

historia literatury (narodowej) a historycznoliteracka komparatystyka.
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warsztatowych. Zgodnie z przyjętą metodologią punkt wyjścia uwzględnia, co
prawda, tło epoki i całości danego utworu, ale ostatecznie wywód opiera się na
konfrontacji osobnych fragmentów poezji czy „ułamkowego” myślenia.

Podrozdział 1. „Biała strona” Mallarmégo przynosi charakterystykę tytu-
łowej figury (metafory) milczenia, dość wcześnie wprowadzonej przez poetę,
bo w okresie prac nad Herodiadą (1864-1866). Przez całe życie przezeń uży-
wana i przetwarzana, zawsze w funkcji symbolicznej, ale na coraz to wyższym
szczeblu, z czasem nawet do końca przeszła drogę od znaku niemocy twórczej
(„Mallarmé nazwał modernistyczną muzę – muzą bezsilności” – pisze Śnie-
dziewski, s. 35) aż po sugestywną zapowiedź nowej poetyki, poezji czystej
(s. 46), zrywającej wszelkie więzi z rzeczywistością języka codziennego („język
przestaje nazywać rzeczy, jego głównym zadaniem jest tworzenie sieci słów
[…] znalezienie ekwiwalentów milczenia w samym języku”, s. 50).

Podrozdział 2. Od „milczącej mowy” do „martwych znaków” Norwida stara
się w sposób analityczny uzasadnić tezę o istotnej roli młodzieńczych wierszy
z lat 1840-1842 w kształtowaniu się refleksji ich autora nad możliwościami
języka poetyckiego. W tym trudzie pomaga badaczowi kategoria milczenia, jako
że w wierszach warszawskich Norwida milczenie, cisza, pustka i stany pokrew-
ne pełnią nierzadko funkcję dominanty zarówno w roli tematu, jak i „realizacji
bezpośredniej”18. Śniedziewski podkreśla przy tym różnicę między figurami
milczenia u Norwida, skupionego na nieadekwatności słowa i myśli (jak ro-
mantycy, jak parnasiści), a „białą stroną” Mallarmégo, dla którego pismo było
autonomicznym światem: „Bezsilność nie przytłacza Norwida; zastanawia się
on raczej nad sensem pisma, które zdradza myśl” (s. 51). Twierdzi ponadto, że
podczas gdy milczenie w poezji polskiej przełomu XVIII i XIX w. miało za tło
dramat historii, u romantyków ów wybór zyskiwał autonomię i podłoże meta-
fizyczne, w ścisłym związku z nieadekwatnością wyrazu jako problemem este-
tyki.

18 Rozróżnienie dwóch poziomów realizacji – pośredniej (poziom tematyczny) i bezpo-
średniej (poziom językowy) – przyjął autor za Izydorą Dąbską z jej artykułu Milczenie jako
wyraz i jako wartość, „Roczniki Filozoficzne” 1963 nr 1 s. 78-79. Szkoda, że nie została
wzięta pod uwagę późniejsza fundamentalna rozprawa Dąbskiej O funkcjach semiotycznych
milczenia. W: t a ż. Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii.
Warszawa–Poznań–Toruń 1975 s. 93-103 [prwodr. „Studia Semiotyczne” 2:1971]. Tam gene-
ralne rozróżnienie aspektów milczenia ma wyraźny kontekst egzystencjalny: „trzeba rozpa-
trywać milczenie jako pewien fenomen ludzkiego bycia w świecie, związany – choć to brzmi
paradoksalnie – z mową i z językiem, w jego rozlicznych funkcjach instrumentalnych. […]
Poświęcając rozważania tej pracy semiotycznym funkcjom milczenia, położyłam nacisk na jego
rolę jako środka informacji i ekspresji” (tamże s. 93, 103).
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Przyznawszy rację tym, którzy dostrzegli (jak Gomulicki) ezopową mowę
niektórych wczesnych wierszy Norwida, wskazuje na wyraźniejszą tendencję do
indywidualizmu. Wiersz Do piszących, w którym pismo zostało określone jako
„martwe znaki”, dał Śniedziewskiemu asumpt do tezy o rozczarowaniu poety
bezradnością i pisma, i głosu. Trudno jednak zgodzić się z jej rozwinięciem:

We wszystkich tych tekstach Norwid przestaje podkreślać uprzedniość idei oraz jej
niewysłowiony charakter. […] Te poszukiwania prowadzą ku odkryciu, które stanie się
fundamentem jego przyszłej poezji, a nawet twórczości teatralnej, i w którego centrum znajdzie
się teoria poezji bezosobowej oraz zagadnienie dekompozycji języka (s. 66).

U autora Do piszących czy Pióra dualizm idei poprzedającej tekst i jej
językowego wyrazu przesądzał bowiem i później o jego odporności na pokusy
czystego estetyzmu, pomimo rosnącej fascynacji eksperymentami z pismem,
językiem, typografią.

Podrozdział 3. Poezja dla poezji? Mowa tu o pozornej sprzeczności między
obrazem poety bezsilnego i obrazem poety rzemieślnika, znamiennej dla oby-
dwu twórców, która znika po odrzuceniu więzów języka codziennego. Norwid
w Przedmowie do Vade-mecum i Mallarmé w wierszu Salut odsłaniają przed
czytelnikiem perspektywę trudnej lektury, ale rozwiązanie tkwi w samej materii
wierszy: „z jednej strony pismo wmieszane jest w bój bez końca z tym, co
niewyrażalne, niewysłowione, z drugiej zaś – zarówno Mallarmé, jak i Norwid
świadomie poszukują w języku tropów milczenia: w ten własnie sposób staje
się ono nie tylko poetyckim tematem, ale prawdziwym elementem języka”
(s. 76).

Rozdział drugi Teoria milczenia dotyczy retorycznej podstawy książki
Śniedziewskiego. W podrozdziale 1. Ku „nowej retoryce” znajdziemy kwestie
omawiane we Wprowadzeniu, a teraz uściślone w kontekście historycznym: od
Cycerona De oratore i kontynuacji jego szkoły (skupionej na elokucji) do
przełomu XVIII i XIX w. (praktycznie zawężonej do tropów), poprzez roman-
tyczny kryzys retoryki klasycznej (głównie na przykładzie literatury nie-
mieckiej19), aż po niektóre idee retoryki XX w. (jak w pracach Gérarda
Genette’a, Rolanda Barthes’a, Tzvetana Todorova, Romana Jakobsona), wybrane
przez autora książki pod kątem swoich badań: „Wynika to z faktu, iż inne nurty
współczesnej retoryki nie pozwalają na rozwinięcie problemu milczenia jako

19 Zob. wyżej mój przypis o książce V. Klemperera – brak tej lektury wyraźnie ogranicza
tutaj argumentację Śniedziewskiego w kontekście perypetii francuskiego klasycyzmu.
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elementu języka” (s. 81). Podobnie dobrawszy przykłady z Mallarmégo i Nor-
wida, badacz kunsztownie domyka na nich gorset teorii, opartej na retoryce
figur, którą z milczeniem powiązali przywołani przezeń Jean-Gérard Lapacheri
(Silence et indicible dans les traités de rhétorique, 2002) i Jean de Palacio (Le
silence du texte. Poétique de la Décadence, 2003), a wcześniej Stefania Skwar-
czyńska (Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego, 1947).
Gdy twierdzi on, że u obu poetów wszystkie wymienione cechy są „w sposób
wyraźny obecne”, a sam akt pisania „opiera się w całości na nawiązywaniu
wewnętrznych relacji między słowami” (s. 90), to trudno nie zauważyć, jak
Norwid się z owego gorsetu wymyka.

W podrozdziale 2. Co to znaczy pisać? Norwid ustępuje pola Mallarmému,
wokół którego nie bez racji koncentruje się argumentacja na rzecz wagi
autotelicznego pisma. Norwid na długo przed Mallarmém w swoich wczesnych
wierszach rozważał rolę pisma, jednak – co przyznaje Śniedziewski – jego
„refleksja dojrzała dopiero we Francji, w Paryżu. Pod koniec lat siedem-
dziesiątych […] napisał wiersz Nie myśl, nie pisz…, który rozwija niektóre idee
obecne już w tekstach Do piszących lub Pióro” (s. 91). Mallarmé natomiast
nową poetykę pisma, sformułowaną w eseju Akcja ograniczona (L’Action
restreinte, 1895), kształtował w praktyce poetyckiej Herodiady i Popołudnia
fauna (L’Après-midi d’un Faune, ostateczna albumowa ed. 1876) jako dwudzie-
stolatek już w latach 60. Dodajmy, że kontekstem dla niego były nie roman-
tyzm, lecz parnasizm i współtworzony modernizm. Przeżywa kryzys metafi-
zyczny, poszukując sensu w piśmie, „które zastanawia się nad sobą samym
i nie próbuje nawet wcielać zewnętrznej rzeczywistości” (s. 94), obsesyjnie
dąży do eliminacji przypadku dzięki pracy nad językiem, rozważa relacje poezji
z muzyką, pisma z partyturą. Ostatecznie jednak uznaje przewagę poezji
i „sięga raczej po symbolikę bieli i czerni, by przypomnieć to, co kluczowe
w jego zajęciu […] To komponowanie słów” (s. 99).

Inaczej Norwid: „usiłuje zdefiniować fragmentaryzację pisma przede wszyst-
kim jako konsekwencję, nawet ontologiczną, swych problemów z ekspresją. […]
Na czym więc polega Norwidowski projekt nowej poetyki? Składa się on prze-
de wszystkim z trzech elementów: formalnego, stylistycznego i filozoficznego”
(s. 107). Pismo fragmentaryczne „może być zarazem skonfrontowane z niewy-
powiedzianą sferą myśli. W taki też sposób koncepcja Norwida zbliża się do
teorii Mallarmégo” (s. 108). Tak naprawdę chodzi o milczenie: o to „związane
z obecnością lub brakiem głosu poety oraz, po drugie, o milczenie jako figurę
języka poetyckiego” (s. 111).

Podrozdział 3. Zanik głosu poety zajmuje się kwestią wyższości pisma nad
głosem. U Mallarmégo przekonanie o możności uwolnienia się tekstu literac-
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kiego od związków z autorem, z jego życiem, z jego koncepcją sztuki sygna-
lizowało modernistyczny charakter teorii. Śniedziewski zakorzenia aż tam
„śmierć autora” ogłoszoną przez Barthes’a i „przekroczenie ja subiektywnego”
wskazane przez Kristevą20 z myślą o wielkim projekcie Mallarmégo, o jego
niedokończonej (niemożliwej?) Księdze (Le Livre). Podkreśla też jednak od-
mienne stanowisko Norwida, wciąż związanego z romantyczną tradycją poezji
osobistej: „Norwid zatrzymuje się i nie dopuszcza do całkowitego wymazania
figury autora. […] Ten decydujący krok postawiony został przez Mallarmégo
i kilku poetów, którzy pojawili się po nim” (s. 115).

Bardziej radykalny nawet od Mallarmégo był Arthur Rimbaud ze swoim
słynnym zdaniem „JA to ktoś inny” (Je est un autre). U Norwida bywa, że
autor usuwa się w cień na rzecz ekspozycji stylu: „Nieobecność autora jest
krańcowym punktem refleksji Norwida na temat milczenia; co więcej, pojawia
się ona jedynie w Czarnych kwiatach i Białych kwiatach. […] Milczenie,
którego domaga się Norwid w Białych kwiatach, wymaga nowego języka. To
właśnie dlatego Ryszard Nycz słusznie stwierdził, że w obu esejach […]
Norwid przekroczył ramy klasycznej retoryki i rozpoczął poszukiwanie retoryki
nowej” (s. 122, 124). Pod koniec tego podrozdziału autor wskazuje na łączący
obu poetów mit Orfeusza – na jego echo takie, jakie znamy z malarstwa XIX
w.: rozszarpanego przez Menady, śpiewaka milczącego. W tej postaci przywo-
łuje go Fortepian Szopena. U Mallarmégo jest przywołany pośrednio. Repre-
zentuje go ucięta głowa Jana Chrzciciela w Herodiadzie: „To, co nam pozo-
staje, to czarne pismo rozsiane na białej stronie […]” (s. 130).

Rozdział trzeci Mówić milcząc poświęcony jest szczegółowej charakterystyce
pisma jako „doświadczenia granic ekspresji” (s. 131). Badane są różnorodne
środki, które pozostają poecie po zanegowaniu wyłączności retoryki dyskur-
sywnej, bo przecież: „Odrzucenie poezji retorycznej nie jest jednak tożsame ze
skrajną negacją literatury” (s. 132). W trzech paragrafach – 1.1. Litera,
1. 2. Wers, 1. 3. Typografia – jedynego podrozdziału (III. 1. Pismo milczenia)
śledzimy analizę sposobów dekompozycji języka, służącą lepszemu poznaniu
roli figur poetyckich, które na różnych poziomach sugerują milczenie w tekście.
Autor książki zwraca uwagę na to, że napięcie między głosem a pismem oraz
wynikające stąd wkraczanie w kompetencje lingwisty, pojawiało się
w XIX-wiecznej refleksji nad poezją i przed symbolizmem (chociażby u Mic-

20 J. K r i s t e v a. La révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du XIX
siècle. Lautréamont et Mallarmé. Paris 1974 s. 136.
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kiewicza czy wczesnego Baudelaire’a). W drugiej połowie stulecia, gdy proces
kryzysu retoryki nabrał intensywności, poszukiwaniom nowej poetyki coraz
wyraźniej towarzyszy wewnątrztekstowy dialog milczenia i muzyki ukrytej
pośród słów, liter i wszechobecnej bieli stron.

Śniedziewski nasyca omawiany tu rozdział wieloma analizami utworów Mal-
larmégo i Norwida, uzasadniającymi tezy o bogactwie nowatorskiej inwencji,
jakkolwiek tylko ten pierwszy jest konsekwentny w skrajności eksperymentów.
Na koniec, w podsumowaniu inspirujących i często odkrywczych sądów o tak
bardzo różniących się między sobą meandrach ich drogi twórczej, widzimy, jak
dalece pomocne okazały się w tym względzie narzędzia „nowej retoryki”. Za
cenną zdobycz tych analiz uznaje badacz odkrycie na swój użytek ścisłego
związku milczenia z poetyką sugestii. W przypadku Mallarmégo służy jej
zwłaszcza niedokładność, która „nie dotyczy ani konstrukcji wiersza, ani
oczekiwanego efektu […]; dotyczy za to relacji między wierszem a światem”
(s. 177). Norwid (w eseju Milczenie) analogiczną rolę przypisuje przybliżeniu.
Obu im chodzi o to, aby porzucić jasność i przejrzystość – wraz z ideałem
poezji klasycznej. Taka postawa twórców stawia jednak nowe wymagania przed
czytelnikiem: „Norwid i Mallarmé oczekują od swych czytelników zarówno wy-
siłku intelektualnego, jak i pewnego rodzaju empatii, która konieczna jest do
celnego odczytania chwil milczenia” (s. 180). Śniedziewski dodaje, że wyma-
gania te – u Norwida na przykład w wierszu Ciemność i w wykładach O Juliu-
szu Słowackim, u Mallarmégo w esejach Tajemnica w literaturze (Le Mystère
dans les lettres) oraz Muzyka i literatura (La Musique et les lettres) – „wpisują
się doskonale w dużo szersze ramy hermeneutyki w XIX wieku” (tamże).

Rozdział czwarty Czytać milczenie skupia się wokół kilku podstawowych
aspektów lektury. Autorowi chodzi o argumentację na rzecz przekroczenia
dziewiętnastowiecznego modelu hermeneutyki (jak jeszcze u Diltheya) i zajęcia
się analityczną pracą nad językiem – i to w odniesieniu zarówno do poezji, jak
i do pracy badawczej. Zamiast przekazu ukrytego w tekście nowy czytelnik ma
tropić meandry sensu kreowanego wewnątrz tekstu kosztem milczenia wszelkich
głosów ze świata (jak według niego chciał nie tylko Mallarmé, lecz i Norwid).
Wynikałoby stąd, jak sądzę, że nowoczesność to sprawa nie dla głupców, ale
i nie dla tych, co myślą o rozporządzaniu własnym głosem. Czytelnik dla nowej
poetyki idealny jest w istocie niewolnikiem pisma. Ma porzucić staroświeckie
pytanie o swoje miejsce w świecie, o identyfikację i empatię: „przypis, którym
Mallarmé opatrzył tekst zatyłowany Igitur: «to opowiadanie odwołuje się do
Inteligencji czytelnika, która sama reżyseruje rzeczy» […] wiąże się ściśle
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z pismem. […] Czytelnik widzi się w tekście, ponieważ to on właśnie nadaje
znaczenie wierszowi” (s. 183).

W przypadku Mallarmégo warto przyznać rację Śniedziewskiemu, gdy
(s. 185) – zgodnie ze słowami poety z listu do Henriego Cazalisa (1864):
„Rozpocząłem wreszcie moją Herodiadę. Z przerażeniem, ponieważ tworzę ję-
zyk, który musi koniecznie błyszczeć zupełnie nową poetyką, którą mógłbym
zdefiniować w dwóch słowach: Malować nie rzecz samą, ale efekt, który ona
wywołuje” – postanawia zastąpić sens (perswazję) i znaczenie (mimetyzm)
pojęciem efektu. Mallarmé bowiem był, w teorii i w praktyce, konsekwentnym
i skutecznym reformatorem poezji, dobrze rozumiejącym swoją rolę w szeroko
pojętej epoce nowoczesności, zwróconej ku formie jako podstawie budowania
światów niespotykanych w naturze: mimo ataków krytyki, cieszył się uznaniem
swojego pokolenia. Trudno jednak przyjąć z aprobatą metodologiczny uniwer-
salizm tego postanowienia, gdy ma ono sterować dalszym ciągiem prezento-
wanej książki, obejmując również język badań nad Norwidem: „Od tego mo-
mentu chciałbym zastąpić pojęcia «sens» i «znaczenie» terminem zapropo-
nowanym przez Mallarmégo: «efekt»” (s. 186). Ale nasz autor ma do tego
prawo, bo przecież – jak już wspomniałam w tym szkicu – chodzi mu nie
o poznanie rzeczywistości, lecz przede wszystkim o argumentację na rzecz
nowej retoryki milczenia, na wypróbowanie jej jako środka „nowej kompa-
ratystyki”. Dla Norwida reformowany przezeń język poetycki miał być przede
wszystkim sprawniejszym narzędziem. Nigdy nie stał się celem autotelicznym,
jedynym. Trzeba też jednak dodać, że na kartach niniejszej książki Śniedziewski
nieraz potwierdzał ten stan rzeczy, nie manipulował bogactwem Norwidowskiej
poezji otwartej na świat, jego odmiennością od bogactwa form Mallarmégo.

Wysoki poziom świadomości różnicy między obydwoma poetami znajduje
potwierdzenie w rozwinięciu omawianego rozdziału: po tu zreferowanych tezach
wstępnych zdecydowana większość analitycznych przykładów i ogniw argumen-
tacji, w podrozdziałach 1. Niedojrzała publiczność, 2. Lektura aktywna, 3. Wa-
runki lektury oraz 4. Lektura jako sztuka rozumienia, wiąże się z twórczością
Mallarmégo. Spośród jego esejów i konceptów teoretycznych, o wielkiej wadze
dla francuskiego modernizmu, szczególnie często pojawiają się wspomniane już
tutaj późne dzieła: Muzyka i literatura (1894), Akcja ograniczona (1894)
i Tajemnica w literaturze (1895), a także Książka, narzędzie duchowe (Le Livre,
instrument spirituel, 1895) i szkice do Księgi (Le Livre), niedokończonego
dzieła życia21, jak też niektóre wiersze. Z Norwida funkcjonują w tej argu-

21 Do obszernej i kompetentnej bibliografii w książce Śniedziewskiego warto byłoby dodać
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mentacji: Pismo i Do piszących, Ciemność, Do Walentego Pomiana Z. oraz lis-
towne wypowiedzi na temat Quidam. Na koniec jednak dwaj poeci spotkają się
we wspólnym kontekście z pożytkiem dla głównego tematu: „Zagadnienie lektu-
ry […] musiało nawet pojawić się w rozważaniach Norwida, jak i Mallarmégo
jako konsekwencja retoryki milczenia. […] wymagają od nas porzucenia lektury
sentymentalnej oraz, z drugiej strony, czysto pragmatycznej” (s. 228).

Rozdział piąty. Przeciwko milczeniu ma za temat problemy Mallarmégo
i Norwida z krytyką, wobec każdego z nich na swój sposób nieskłonną do
analizy z wolą zrozumienia. Dominantą zarzutów, wynikających z odrzucenia
reformatorskiego projektu nowej poetyki – Śniedziewski w obu przypadkach
nazywa go projektem retoryki milczenia – było oskarżenie o ciemność i nie-
zrozumialstwo. W podrozdziale 1. Przeciwko Mallarmému dowiadujemy się
o braku uznania ze strony środowisk literackich i uniwersyteckich (s. 230).
W kręgach naukowych istotną rolę odegrała lekceważąca wypowiedź Ferdinanda
Brunetière’a w książce L’évolution de la poésie lyrique (1894), upowszechniona
jeszcze za życia poety: „Inne powody nie pozwoliły mi mówić o Stefanie Mal-
larmém – pierwszy z nich wynika z faktu, iż nawet z pomocą jego egzegetów
nie byłem go w stanie zrozumieć” (cyt. s. 230).

Najwięcej uwagi poświęca Śniedziewski analitycznemu studium Catulle’a
Mendèsa Le mouvement poétique français de 1867 à 1900, raportowi przezna-
czonemu dla ministra edukacji i sztuk pięknych (1903), a dotąd bardzo rzadko
komentowanemu. Zdaniem naszego autora Mendès osądza Mallarmégo bardzo
surowo i, doceniwszy wczesne wiersze (jeszcze spod znaku parnasizmu), nie
akceptuje „chorobliwej” poetyki z jej hermetyzmem i antyperswazyjną ciem-
nością. Opisuje modernizm z punktu widzenia tradycji: „Taki stan rzeczy
pogłębia się jeszcze, gdy Mendès dodaje, iż główną funkcją poezji jest […]
również oddziaływanie na rzeczywistość. W jego opinii najpiękniejsze karty
romantyzmu, to znaczy XIX wieku, dziedziczą dyskursywny element Rewolucji.
Bez zastanowienia Mendès łączy zatem literaturę z polityką i ideologią”
(s. 241). W krytyce Mallarmégo ze strony środowisk literackich największą
sławę zyskał artykuł Marcela Prousta Przeciwko niezrozumialstwu (Contre
l’obscurité, 1896), jakkolwiek „Proust ani razu nie wspomina nazwiska poety
i kieruje główne zarzuty przeciwko tak zwanej nowej szkole, czyli przeciwko
symbolistom. […] Według niego poeta jest zobowiązany imitować naturę jako

studium i graficzną prezentację projektu Księgi: E. B e n o i t. Mallarmé et le Mystère du
„Livre”. Honoré Champion, Paris 1998.
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doskonałą formę życia, ciemną w swych głębiach i doskonale jasną w swej
ekspresji” (s. 242, 245). Na koniec podrozdziału Śniedziewski stawia odkrywczą
tezę, że esej Tajemnica w literaturze nie powstał jako odpowiedź Proustowi
(odnoszącemu się do Mallarmégo z respektem), lecz spowodował go raczej dru-
kowany w tymże numerze „La Revue Blanche” tekst Luciena Muhlfelda O jas-
ności (Sur la Clarté), dający karykaturę koncepcji Mallarmégo.

Podrozdział 2. Przeciwko Norwidowi zdaje relację z perypetii polskiego
poety z krytykami, w zasadzie już opisanych przez norwidologię. Na uwagę
zasługuje tu jednak przenikliwość, z jaką Śniedziewski na kilku stronach
interpretuje wystąpienia w tej mierze Kraszewskiego:

Opinia Józefa Ignacego Kraszewskiego wydaje się […] niezwykle cenna. Nawet jeśli należy
on do grona najbardziej surowych i nieprzejednanych krytyków twórczości Norwida, konieczne jest
przytoczenie jego sądów – choćby z tego powodu, że jego analizy należą do najgłębszych i najle-
piej rozwiniętych. Co więcej, sam Norwid miał wiele respektu dla tego powieściopisarza […] Kra-
szewski doskonale rozpoznał główną cechę nie tylko Rzeczy o wolności słowa, ale całej twórczosci
Norwida: dlatego właśnie pisze o jej niewykończeniu, o fragmentacji tekstu oraz formie, która
zaskakuje i czyni lekturę trudną, czasami niemożliwą. […] Wraz z Józefem Ignacym Kraszewskim
drugi istotny element […] we wszystkich tekstach pisanych przeciwko Norwidowi: nie tylko język
poety jest nieczytelny i nużący, ale – co może bardziej przerażające – jego wiersze nie oferują
żadnego stałego sensu, możliwego do przewidzenia i dyskusji, ich znaczenie nie jest jasne. […]
Otóż wielu krytyków było przekonanych co do dwóch rzeczy: po pierwsze, […] każdy wiersz po-
siada niezmienny sens, który winien być odkryty; po drugie – poszukiwanie tego sensu nie musi
się odbywać na drodze językowej analizy, […] Oczywiście podobne postulaty miały się nijak
zarówno do teorii, jak i poetyckiej praktyki Norwida (s. 255, 257, 260).

Śniedziewski słusznie nie przypisuje jednak Norwidowi radykalizmu
Mallarmégo (jak dzisiaj niektórzy dekonstrukcjoniści), mówi o drodze: „Norwid
oddala się zarówno od tradycji czysto retorycznej, jak i romantycznej” (s. 264).

Na koniec podrozdział 3. Obrona dwóch poetów – w trzech paragrafach
poznajemy strategie obronne na miarę możliwości każdego z nich. Wobec tego,
że sytuacja Norwida była z wielu oczywistych względów trudniejsza, nie zdobył
się on na tak zdecydowaną polemikę z niesprawiedliwą krytyką, jak to uczynił
Mallarmé w eseju Tajemnica w literaturze. Śniedziewski wskazuje na skromną
rekapitulację poglądów i polemikę z zarzutami Augusta Cieszkowskiego i Zy-
gmunta Krasińskiego w rozprawce Jasność i ciemność (1850). W podrozdziale
tym udało mu się jednak tak „zestawić Tajemnicę w literaturze z wybranymi
utworami Norwida, by wykazać różnice i podobieństwa w reakcjach obu poetów
na wrogie wypowiedzi krytyki” (s. 265).
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Rozdział szósty Usłyszeć milczenie stanowi zamknięcie argumentacji,
przeprowadzonej w książce na rzecz organizującego ją konceptu „retoryki
milczenia”. Punktem wyjścia wywodów jest wysunięcie na plan pierwszy
sytuacji dotąd pozostawianej w cieniu przez autora, czego świadomość tym
bardziej skłaniała mnie w mojej refleksji polemicznej do dystansowania się od
niektórych jego sądów. Chodzi mianowicie o to, że obaj poeci, każdy na swój
sposób, dzięki duchowej sile nieprzeciętnej wyobraźni i myśli dysponującej
wolnością, badali wytrzymałość formy, aby wyzwoliwszy się z jej gorsetu,
podjąć próbę odpowiedzi na pytanie o potencjalny sens bytu poza granicami
milczenia. Śniedziewski przyznaje teraz: „Jak wielu innych twórców XIX
wieku, […] Mallarmé i Norwid postanowili skonfrontować ich koncepcję mil-
czenia względnego (to znaczy związanego z dekompozycją języka) z milcze-
niem absolutnym bytu boskiego” (s. 273). Zacytujmy też jeszcze i kolejne zda-
nie badacza, który językowo tkwi nadal w gorsecie swojej teorii: „Zaangażo-
wanie językowe i poetyckie implikuje zatem pytanie o Boga – zarówno na po-
ziomie konceptualizacji czy natchnienia, jak i uzasadnienia lub, wprost prze-
ciwnie, negacji poezji” (s. 274). Dopiero przywoławszy książkę Marii Kalinow-
skiej22 z jej dość oczywistym przeciwstawieniem sakralnej wizji rzeczywistości
(romantycznej) i pustej transcendencji (modernistycznej), przyznaje, że „w tym
kontekście Norwid i Mallarmé, do tej pory tak sobie bliscy, zaczynają wyraźnie
się różnić” (s. 274).

Analitycznej egzemplifikacji owych różnic wynikłych z dwubiegunowości
postaw wobec metafizyki poświęcone sa dwa podrozdziały.

W pierwszym (1. Między obecnością a nieobecnością), po charakterystyce
(na przykładach) sakralnej wizji świata i poezji w romantyzmie francuskim
(Alphonsa Lamartine’a i Victora Hugo) i polskim (Adama Mickiewicza), na-
stępuje najpierw analityczna prezentacja milczącej obecności Boga w twórczości
Norwida (Quidam, Krakus, Wanda, Próby, Modlitwa, Assunta, Sieroctwo), by
potem przejść do ilustracji innych postaw. Po analizie wierszy Alfreda de
Vigny Góra Oliwna (Le Mont des Oliviers, 1862) i Gérarda de Nervala Chrys-
tus w Ogrodzie Oliwnym (Le Christ aux Oliviers, 1844), jeszcze nie z pustą
transcendencją, ale już z poczuciem braku lub śmierci Boga, mamy wreszcie
przejście do Mallarmégo: „projekt Mallarmégo jest prawdopodobnie najbardziej
radykalną w XIX wieku propozycją, która zastępuje religijną transcendencję
poetycką immanencją [..] Otchłań, o której pisze Mallarmé, jest więc od-

22 M. K a l i n o w s k a. Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności.
Warszawa 1989.
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kryciem, które stało się możliwe dzięki zaangażowaniu poetyckiemu, nigdy
filozoficznemu, a jeszcze mniej teologicznemu. A jednak otchłań ta odpowiada
wizji świata bez Boga, zatopionej w Nicości. […] Mallarmé czyni jeszcze jeden
krok, sugerując, że Bóg i dusza ludzka istnieją jedynie jako duchowe kon-
strukcje. […] jedyną możliwą prawdą jest <<Nic>> (le Rien), to znaczy nie-
istnienie form, które nie byłyby skonstruowane przez nas samych” (s. 288,
291). Śniedziewski zwraca uwagę na fakt, że negacji obecności Boga towa-
rzyszy apoteoza artysty – władcy z mocą kreacji, jako że dla Mallarmégo:
„poezja nie jest wcieleniem żadnych wartości metafizycznych czy religijnych
w tradycyjnym sensie tego słowa, ponieważ to ona sama jest religią. Przy-
glądamy się tu zatem kryzysowi wartości” (s. 295).

Podrozdział 2. Epifania prawie mistyczna i fikcyjna skupia się na prezentacji
związku różnych postaw wobec metafizyki z odmiennością stosunku do słowa
poetyckiego. Tytułowe atrybuty epifanii przyporządkowane są odpowiednio
Norwidowi i Mallarmému. Norwid, poeta na przecięciu dwóch epok, pragnie
odkryć obecność milczącego Boga w tajemnicy dzieła poetyckiego, owocu pracy
nad słowem także w jego religijnym wymiarze. Drogą analizy wiersza Do ze-
szłej Śniedziewski tropi wynikające stąd niemal mistyczne napięcie oraz pęd do
metafizycznego uzasadnienia poezji. Twierdzi, że wezwanie adresatki do opu-
szczenia „sieni” (grobu), odrzucenia głazu z tekstem epitafijnym i wzlotu do
Boga jest w istocie także wezwaniem do porzucenia wiersza. To poza jego
granicami czeka niewysłowiony Bóg, gdy dzięki milczeniu „nieobecność staje
się w niezrozumiały sposób obecnością Nikogo […] tekst poetycki otwiera się
na boską perspektywę; Do zeszłej jest więc epitafium, które staje się epifanią:
w oczach poety jego wiersz jest mniej istotny jako poetycki gatunek (epitafium)
niż jako afirmacja boskości (epifania)” (s. 301)23. Nie mniej miejsca zajmuje
analiza Rzeczy o wolności słowa jako Norwidowskiej drogi do źródeł. Z myślą
o dalszym ciągu argumentacji badacz buduje wnioski „pozwalające […] przyj-
rzeć się metafizyce Norwida oraz jego koncepcji epifanii poetyckiej w kon-
tekście epifanii fikcyjnej […] w twórczości Mallarmégo” (s. 302).

Spośród wierszy Mallarmégo szczególną rolę w omawianym podrozdziale
odegrały: Unosząc swe paznokcie… (Ses purs ongles…, 1868), Wachlarz panny

23 Śniedziewski nie przywołuje tekstu S. Sawickiego „Tam, gdzie jest N i k t i jest
O s o b ą”. O wierszu „Do zeszłej”. W: t e n ż e. Norwida walka z formą, a jego analiza
zawdzięcza Sawickiemu wiele, choć idzie o krok dalej, łącząc wątek metafizyczny z pismem,
z „przekroczeniem” wiersza. Przy tym, nie wiedzieć czemu, cytuje pracę J. Sochonia z roku
2000, pisząc o teologii negatywnej (apofatycznej), podczas gdy kilkanaście lat wcześniej na
jej związki z wierszem Norwida odkrywczo zwrócił uwagę w swoim eseju Sawicki.
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Mallarmé (Autre éventail, 1884), Dziewicze, żywe, piękne dziś… (Le vierge, le
vivace et le bel aujourd’hui…, 1885) oraz Wachlarz (Éventail, 1891). Pierwszy
z nich „wpisuje się już w główną linię kryzysu oraz odkrycie Nicości i Piękna
[…] poszukuje tylko poetyckiej immanencji” (s. 307). Dominuje w nim chwyt
lustrzanego odbicia, organizujący fikcyjną przestrzeń wokół nierealnych
przedmiotów. Nie ma tu miejsca na epifanię, a wzlot okazuje się fikcją: „Figura
Boga i transcendencja zastąpione zostają poetyckim obrazem, obrazem niepew-
nym, bo uzależnionym od pozycji lustra, od jego czystości” (s. 312). Ów gest
symboliczny „fikcyjnego wzlotu” powtarza się w obu wierszach z wachlarzem.
I wreszcie w Dziewiczym, żywym, pięknym dziś… staje się symbolem ostatecznej
klęski, fikcyjnym trzepotem skrzydeł łabędzia uwięzionego w tafli lodu, pod na
zawsze zamkniętym niebem. Dla Śniedziewskiego lektura tych wierszy jest pod-
stawą do afirmatywnego podsumowania ostatniego etapu retoryki milczenia, po
rezygnacji z sensu przekształcającej się w jego książce coraz to wyraźniej
w retorykę efektu:

Zatem i epifania staje się problematyczna lub co najmniej fikcyjna […]. Nie odsyła nas
bowiem do żadnej instancji zewnętrznej, do żadnego bóstwa czy wiecznej prawdy, ale wprost
przeciwnie, dowodzi, iż istnieje tylko poetyckie pismo oraz że wszelkie poszukiwania winny
dotyczyć immanencji poetyckiego efektu (s. 318).

Książkę zamyka Zakończenie, zbierające wątki rozwijane w polu argumen-
tacji, wobec których zajmowałam krytyczne stanowisko już wcześniej, komen-
tując wywody autora. Warto jednak dodać, że teraz Śniedziewski wysuwa na
plan pierwszy pismo – sedno modernistycznego eksperymentu, konsekwentniej
realizowane przez Mallarmégo. Co do Norwida, to badacz wpada we własną
pułapkę. Gdy twierdzi, że poeta ceniący związek słowa z myślą dojrzewał do
„refleksji nad rolą milczenia oraz granicami pisma” (s. 321), nie zauważa (nie
chce widzieć?), że ten sam problem szczegółowo i wszechstronnie zgłębiał
Sawicki w cytowanej przezeń Norwida walce z formą (1986). Owszem, w innej
terminologii, ale za to – formułując weryfikowalne sądy poznawcze. I za grosz
nie dajemy wiary, czytając dalej wyznanie autora: „badania, będące w przy-
padku Mallarmégo kontynuacją wcześniej pojawiających się tez, stały się
w moim odczuciu dużo bardziej rewolucyjne w odniesieniu do Norwida”
(s. 323). Bo nie poszerzenie wiedzy o Norwidzie jest zasługą tej książki, lecz
zaprojektowanie i po części udana weryfikacja konstruktu teoretycznego,
nazwanego kolejno nową retoryką, retoryką milczenia, retoryką efektu. Czy jest
to eksperyment powtarzalny – nie wiemy. W każdym razie pisząca te słowa
zgadza się z autorem, gdy twierdzi on: „Opracowania Sawickiego czy Józefa
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Franciszka Ferta zawierają w sobie wiele użytecznych spostrzeżeń, ale ich
metody pozostają w opozycji wobec metody, po którą sięgnąłem w niniejszej
pracy” (s. 323). Jest to zdanie prawdziwe (i bardzo dobrze), jednak zdumiewa
„ale” pobrzmiewające oceną, jak gdyby zaprezentowana teoria stanowiła
obiektywne kryterium wartości24.

POETRY AND THOUGHT WILL COME OUT SAFE
AND SOUND EVEN FROM THE STRAIGHTJACKET OF THEORY

S u m m a r y

The article is a critical discussion of a book by Piotr Śniedziewski, who made the subject
of his research a comparative analysis of the work and thought of two poets of the second half
of the 19th century: Mallarmé and Norwid, treating them both as precursors of the esthetics
of modernism. The author of the review remarks that the analytical arguments of the book
are subjected to its real and main aim, that is practical verification of the theoretical construct
projected by the Poznań researcher. The construct is the “rhetoric of silence” that could replace
the traditional category of rhetoric based on classical models. After a synthesizing
characteristic of the whole that is competently and clearly built by the author very well read
in the poetry of the researched epoch and in the literature of the subject, the reviewer reminds
shortly the achievements to date of comparative Norwidology, with the publications by Maciej
Żurowski leading the way. Next she presents six chapters as subsequent stages of Piotr
Śniedziewski’s argument, commenting them economically, in a way that does not disturb
objectivity of the presentation. The predominant feature of the commentaries is the reviewer’s
conviction that although the author emphasizes the connections between Norwid and Romantic
poetry as well as his philosophy that is distant from modernism, the thesis about a common
basis of both the poets’ work is a peculiar attempt at imposing a straightjacket of an a priori
constructed theory on the subject he studies. However, the work of both the poets (both their
poetry and thought) emerges victorious from this ordeal. It is so both because of the resistance
of art as a domain of independent mastery, and of the fact that Śniedziewski, a follower of the
“new comparative study”, comparing rather differences than similarities, consciously
dissociated himself from extreme deconstruction that is in fashion. Hence ultimately there are
no losers in the book: the rhetoric of silence does work in the workshop practice, and works
by the two outstanding poets are not overshadowed by a risky interpretation. From the point

24 Na koniec (na wety) polecam mało znany tekst Macieja Żurowskiego, datowany „(juin
1939)”: Les poèmes hermétiques de Stéphane Mallarmé. Essais d’interprétation, Seminaria
Języków i Literatur Romańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1947, ss. 20. Egzem-
plarz z dedykacją dla Jerzego Michalskiego jest w Bibliotece IBL PAN, z sygnaturą F 24750
– pochodzi ze zbiorów Fundacji Jana i Jadwigi Michalskich.
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of view of Norwidology let us just add that we still have to wait for broadening the
comparative background of his work.

Transl. Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: Norwid, Mallarmé, milczenie, modernizm, komparatystyka, retoryka,
milczenie, tekst, pismo, sens, efekt, dekonstrukcja, hermeneutyka.

Key words: Norwid, Mallarmé, silence, modernism, comparative study, rhetoric, text, writing,
meaning, effect, deconstruction, hermeneutics.

ELŻBIETA FELIKSIAK, em. prof. zw. Uniwersytetu w Białymstoku. Polonistka i germanistka UW, tytuł
profesora (2000). Na UW do 1968; 1975–2010 polonistyka białostocka (Filia UW, od 1997 UwB)
i 1984/85 germanistyka KUL. Kierownik Zakładu Teorii i Antropologii Literatury (1991–2010);
przewodnicząca RN (1993–1999); dyrektor IFP (2002–2005). Wypromowała siedmiu doktorów.

Bada literaturę XIX i XX w. w kontekście hermeneutyki filozoficznej i antropologii kultury. Autorka
i współautorka ponad 20 książek (w tym naukowych edycji źródeł i przekładów), m.in.: Budowanie
w przestrzeni sporu. Ethos literatury w sytuacji kryzysu europejskiego pluralizmu: Tomasz Mann–Tadeusz
Konwicki–Erica Pedretti (1990); „Maria” Antoniego Malczewskiego (1997); Poezja i myśl. Studia o Nor-
widzie (2001); H. F r i e d r i c h. Struktura nowoczesnej liryki (przekł.1978). Organizatorka badań
dotyczących Kresów RP, inicjatorka i redaktor naczelny serii: „Biblioteka Pamięci i Myśli” (1991-2002);
„Komparatystyka” (2000-2010); „Poetyka i Horyzonty Tradycji” (2004–2008). Działała w ZHP (1957-
-1967), „Solidarności”, Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza (prezes Oddziału Białostockiego
1989-2008), w Towarzystwie Przyjaciół Grodna i Wilna (członek założyciel), Stowarzyszeniu Grodnian
im. E. Orzeszkowej. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Piotr C h l e b o w s k i – KORESPONDENCJA SZTUK,
CZYLI MONOTONIA PAGÓRKÓW

Idea korespondencji sztuk, czy jak kto woli – ściśle po francusku:
correspondance des arts, ma swą bardzo długą i bogatą tradycję, wywodzącą
się jeszcze ze starożytności. Niemal od początku artyści, krytycy i teoretycy
sztuki starali się szukać wzajemnych związków między różnymi sferami ludz-
kiej działalności. Na przełomie XVIII/XIX w. problem związków między roz-
maitymi rodzajami sztuk uległ intensyfikacji – zaczęto się zastanawiać nad
istotą zjawiska. Padały pierwsze propozycje i definicje. Jedni powątpiewali
w istnienie i zasadność tej problematyki, inni z kolei starali się przekonywać,
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że jakaś tajemnicza siła łączy i przenika dziedziny sztuki. Jedni szukali owej
siły w przedmiotach, w samych wytworach artystycznej aktywności, inni starali
się zwracać ku podmiotowi – twórcom lub odbiorcom. W wieku XIX problema-
tyka „korespondencyjności sztuk” stała się jednym z zasadniczych i centralnych
zagadnień epoki: można by nawet rzec, jedną z dystynktywnych cech i właści-
wości romantyzmu, głęboko tkwiąc zarówno w sferze refleksji o charakterze
filozoficznym i uogólniającym, jak i w sferze działalności praktycznej artystów.
Różnorodność propozycji i koncepcji – bo też trudno w tym przypadku mówić
o jednej lub choćby kilku doktrynach i jednym lub kilku rozwiązaniach prak-
tycznych – stawia przed badaczem tamtego okresu niemałe wyzwanie. Już choć-
by poruszanie się w tej konstelacji wypowiedzi i poglądów stanowi nie lada
wyzwanie: niemal każdy artysta i krytyk wykazywał się dużą inwencją w tym
zakresie.

Ilona Woronow w książce Romantyczna idea korespondencji sztuk. Stendhal,
Hoffmann, Baudelaire, Norwid1 podjęła trud opisu i zrozumienia całego zja-
wiska. I chociaż jej propozycja – co ujawnia podtytuł – ma charakter aspek-
towy, nie unika ambicji monograficznych. Jeśli mowa o ograniczeniach, to mają
one w pracy Woronow charakter wielostronny. O jednych autorka pisze, inne
– przemilcza. Zwraca uwagę przede wszystkim na wybór czterech wybitnych
pisarzy, „którym – jak powiada – chętnie przypisujemy przekonanie o istnieniu
korespondencji między sztukami – ze względu bądź na ich działalność arty-
styczną, bądź na ich zainteresowania” (s. 20). Chodzi zatem o Stendhala,
Hoffmanna, Baudelaire’a i Norwida. Tłumaczenie wyboru jest dość wątłe, a do
tego nie w pełni przekonuje. Bo dlaczego zamiast Norwida nie pojawia się
Krasiński, tym bardziej że Autorkę interesują wyłącznie wypowiedzi metakry-
tyczne, a nie twórcza praktyka, a tych w pismach, a zwłaszcza w listach twórcy
Irydiona znajdziemy na pewno więcej niż u Norwida, zresztą – tu wyprzedzę
wywód – Woronow pisze wprost, że problematyka ta poza kilkoma przypadka-
mi (rozdział w Syntetyce, fragment listu oraz fragment w Białych kwiatach)
powraca u twórcy Vade-mecum sporadycznie. Tak naprawdę może nie tak spo-
radycznie, jak widzi to Autorka, tym niemniej nie obfituje ona u Norwida
w jakieś efektowne i błyskotliwe wypowiedzi, nie pojawia się w pokaźnej
ilości, zaś sam poeta nie dostarcza niecodziennych zwrotów myślowych
i skrzętnie unika definicji, choć – jak pamiętamy – definicyjność jest jedną

1 Kraków 2008 ss. 232 + 14 tabl. kol. Seria wydawnicza: „Komparatystyka polska –
tradycja i współczesność”. Dalej w tekście numer strony podany w nawiasie po cytacie odnosi
się do tej publikacji.
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z cech jego poetyki. Dlaczego zatem Woronow przybliża nam refleksje Stend-
hala czy Hoffmanna, a rezygnuje choćby z Delacroix czy Chopina, o których
przed pół wiekiem pisał u nas Juliusz Starzyński2. Można było sięgnąć do
pism Wagnera czy przywoływanego w książce Balzaca. Dochodzimy tu do ko-
lejnego ograniczenia rozprawy: jest nim wyłącznie literacki krąg badań.
Wprawdzie i Hoffmann, i Norwid (pierwszy był przecież także muzykiem
i kompozytorem; drugi artystą-plastykiem) łamią tę nie wyeksplikowaną przez
Woronow zasadę, lecz ich „doświadczenia” pozaliterackie nie są tu brane
w ogóle pod uwagę. Dlatego też ukazana w rozprawie wizja (czyt. wizje)
korespondencji sztuk – siłą rzeczy – musi mieć charakter jednostronny
i jednowymiarowy.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że ani literatura, ani muzyka, ani plastyka
nie stanowiły w okresie romantyzmu – czy też szerzej w XIX wieku – obszaru,
gdzie idea korespondencji sztuk oraz jej specyficzny wariant: syntezy sztuk,
rozwijała się w sposób pełny i szczególnie wyrazisty, zarówno w sferze reflek-
sji estetycznej, jak i praktycznych realizacji. Tym obszarem był bez wątpienia
teatr, oddziaływający na wszystkie zmysły odbiorcy. Podstawy jego rozwoju
zakreślił Victor Hugo, zaś jego formę jako syntezę sztuk wykreował Faust
Goethego – doskonale łączący słowo z dźwiękiem i obrazem. Operowe adapta-
cje tego tematu tylko uintensywniły syntetyczny i zarazem synkretyczny wymiar
idealnego dzieła sztuki w postaci dzieł Charles’a Gounoda i Hectora Berlioza.
To opera romantyczna, nawiązując wprost do barokowych form synkretyzmu,
zdawała się rozwijać i w pełni ucieleśniać idee syntez i poszukiwania związków
między różnymi dziedzinami sztuki, czego dowodem wielka i pełna rozmachu
twórczość Giuseppe Verdiego czy francuska grand opéra z jej najwybitniejszym
przedstawicielem Giacomo Meyerbeerem. Za ukoronowanie poszukiwań w tym
zakresie należy uznać twórczość Richarda Wagnera, który sformułował teore-
tyczne podstawy dramatu romantycznego w swoich rozprawach (Kunst und Re-
volution, Kunst und Klima, Das Kunstwerk der Zukunft, Oper und Drama czy
Eine Mitteilung an meine Freunde), trudnych w lekturze, rozwlekłych, pisanych
oschle, dających jednakże dość ważny wykład idei dramatu muzycznego jako
syntezy sztuk – idei, która pozwoliła na stworzenie tak wielkich dzieł nie-
mieckiego kompozytora, jak cykl Pierścień Nibelunga czy Tristan i Izolda3.

2 J. S t a r z y ń s k i. O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix, Chopin, Baudelaire.
Warszawa 1965.

3 Koncepcje przyjęte przez Wagnera nawiązywały do idei dzieła totalnego, wywodzącego
się genetycznie z tradycji eposu, i to w jego starożytnym, greckim wydaniu. Postulowana przez
krąg myślicieli niemieckich forma Gesamtkunstwerk, głównie za sprawą pism Karla Trahndorffa
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Przypadek Wagnera jest ciekawy nie tylko z uwagi na „korespondencje” między
teoretycznymi podstawami a praktyką, ale i dlatego, że mamy do czynienia
z dziełami, w których udało się w tak niecodzienny i zarazem udany sposób
zespolić niemal wszystkie cechy, właściwości i wartości sztuki romantycznej.
W pewnym sensie są one owej sztuki niezaprzeczalnym zwieńczeniem i podsu-
mowaniem, a także urzeczywistnieniem jej marzeń o pełni i jedności świata.

Woronow słusznie zaczyna od terminologii, a raczej od historii pojęcia
„korespondencja sztuk”, zaznaczając bardzo silnie, że pojawiło się ono dość
późno, a w rozumieniu obecnym „wypromował je na dobrą sprawę dopiero
E. Souriau w swojej książce La correspondance des arts. Eléments d’esthétique
comparée z 1947” (s. 17), zaś na grunt naszej krytyki i później badań wpro-
wadzone zostało przez wspomnianego wcześniej Juliusza Starzyńskiego. Nie
pojawiło się ono zatem w pismach i wypowiedziach romantyków, co nie ozna-
cza oczywiście, że idea i zjawisko nie istniało. Właśnie jego tropy i różne typy
obecności w refleksji romantyków stara się przybliżać Autorka w najobszerniej-
szym rozdziale książki Idea korespondencji sztuk w romantyzmie. Po prześledze-
niu wywodu można dojść do spodziewanego wniosku: tyle wizji i koncepcji,
ilu formułujących owe wizje i koncepcje – to pierwsza sprawa. Druga – ściśle
wiąże się z ideą „korespondencji”, którą należy chyba w najogólniejszej for-
mule uznać za relację między różnymi dziedzinami sztuki. Nie wiadomo na
dobrą sprawę, czy chodzi o jedną czy o wiele idei. Rozumienie owych relacji
jest bowiem nieostre i wieloznaczne. I jak słusznie podkreśla Woronow, na
pewnych etapach „tezy o istnieniu związków między sztukami zajmowały mar-
ginalne miejsce w całości argumentacji. Co więcej, porównanie ich z poglądami
głoszonymi przez teoretyków XVIII-wiecznych przekonuje, że tak naprawdę
niewiele nowego wnosiły do idei korespondencji sztuk, jaką romantycy mogli
wyczytać w pismach klasyków” (s. 46). Przytaczając rozmaite wypowiedzi
i komentarze, np. Shelleya, Novalisa, Mickiewicza, Balzaka, Ruskina, Turnera
czy Quineta (to tylko nieliczni z przywołanych w książce), Autorka niestety nie
porządkuje ich w sposób problemowy i systematyczny. Zasada relacji zakłada
bowiem dość pokaźny repertuar wariantów, z którego skrzętnie romantycy
korzystali: jest to zatem przyległość, dominacja jednego elementu nad drugim,
interferencja, wymiana czy też nawet pacyfikacja, kontrast i zaprzeczenie (to
oczywiście tylko wybrane możliwości). Więcej miejsca poświęca jedynie ana-
logii, która wydaje się szczególnie przydatna przy tworzeniu rozmaitych ekfraz,

(1782-1863), który widział ją jako niezwykłe zespolenie poezji, muzyki, tańca i plastyki
w jednym wielkim i uniwersalnym dziele sztuki.
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służących rozumieniu świata i stanowiących istotne narzędzie jego interpretacji.
Rzecz oczywiście komplikuje się z uwagi na fakt, że znaczenia słów podstawo-
wych, jak: „malarski”, „poetycki” czy „muzyczny”, były w tamtym czasie nie-
jasne i semantycznie nieostre.

Dostrzegając rozchwianie, któremu sprzyja do tego nieustabilizowana hie-
rarchia ważności poszczególnych sztuk w XIX w., stara się Autorka koncen-
trować swój wywód przede wszystkim na warstwie znaczeń, nie zajmując się
w ogóle problematyką wartości. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że za przywoła-
nymi określeniami nie stoją przedmioty – realne wytwory czy też wytwory
wyobraźni – ale jakości i właściwości tychże przedmiotów, to owe analogie
zyskują zupełnie inny wymiar i sens. Nie chodzi już zatem – jak twierdzi Wo-
ronow – o jakieś „pożyczki interdyscyplinarne” (swoją drogą to sformułowanie
nie jest zbyt fortunne), ale o przepływ i wymianę tego, co określa istotny sens
i właściwość danej dziedziny ludzkiej aktywności. Słowem: możliwa jest „bar-
wa dźwięku” – pomijam, że to termin ściśle muzykologiczny, i możliwe oraz
zupełne logiczne jest wskazanie na obrazowanie poetyckie czy plastyczność
obrazu w poezji czy literaturze (to także terminy z zakresu poetyki), bo
w istocie o tym bardzo często piszą cytowani przez Woronow w pierwszym roz-
dziale jej książki teoretycy i propagatorzy idei korespondencji sztuk. Trudno
doprawdy uznać za odkrycie, że romantycy w swojej refleksji na temat sztuki
dość chętnie odwoływali się do zjawisk z zakresu aksjologii, a za zupełnie
niedorzeczne (może poza nielicznymi wyjątkami) uznawali próby naśladowania
jednej dziedziny przez inną. Stąd też formułowana konstatacja – przytaczam ją
w całości:

Założenie, jakie leży u podstaw przywołanych w tym rozdziale wypowiedzi, jest jasne: sztuki
różnią się między sobą, bowiem posługują się rozmaitymi środkami (Cousin i de Quincy podawali
jeszcze argument recepcji poszczególnych sztuk przez różne zmysły). Broniąc czystości poszcze-
gólnych dyscyplin artystycznych, cytowani twórcy musieli jednak zakładać, że pożyczki interdys-
cyplinarne są możliwe. Traktowali je jako wynik świadomych czynności artystów, którzy pragną
osiągać w swoich dziełach efekty cechujące z zasady inne sztuki (s. 74).

wydaje się tyleż rewelatorska, co krzywdząca samych romantyków, którzy
jakoby musieli udowadniać – sobie? światu? rzeczywistości? – „że sztuki różnią
się między sobą” i bronić przy tym „czystości dyscyplin artystycznych”. Inną
sprawą jest kwestia osiągania owych „efektów”, otwierających pole spekulacji
natury estetycznej i właśnie ze świata wartości. I o tym właśnie traktują
wypowiedzi wszystkich… tak, tak wszystkich przywoływanych przez Woronow
„teoretyków” wielkiej idei corespondance des arts. Raz jeszcze: nie o przed-
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mioty i czynności z nimi związane chodziło romantykom, lecz o jakości
i właściwości: aksjologia – aksjologia – aksjologia!!!

Osobną sprawą przy referowaniu stanowisk „teoretycznych” jest kwestia
traktowania przez Autorkę źródeł. Nie różnicuje ona bowiem zupełnie wagi ani
charakteru sądów oraz opinii, wydobytych z artykułu (np. Salon 1837 Gautiera)
czy z rozprawy filozoficznej (np. E.W.J. Schellinga), z sądami i opiniami,
pochodzącymi z tekstów literackich. Zwłaszcza w stosunku do tych ostatnich
trzeba byłoby zachować dużą ostrożność: poglądy postaci zupełnie mogą roz-
mijać się przecież ze stanowiskiem autora. W takich przypadkach określenie
kontekstu, stosunku pisarza czy choćby narratora do bohatera i świata przed-
stawionego etc. jest sprawą oczywistą i podstawową w pracy filologa.

I sprawa ostatnia dotycząca tej części książki. Otóż Autorka powiada, że
trudno z różnych wypowiedzi i komentarzy romantyków wysnuć jakąś jedną
ideę korespondencji sztuk. Z czym oczywiście trzeba się w pełni zgodzić.
Dlaczego jednak Woronow zakłada – a taką jej strategię można wysnuć z lek-
tury pierwszego rozdziału – że taka idea powinna zaistnieć w wieku XIX?
Przynajmniej w jednej lub w kilku skrystalizowanych wersjach. Skąd to
przeświadczenie? Dodam: przeświadczenie idealistyczne i w pewnym sensie
utopijne. Gdy bowiem weźmiemy pod uwagę inne kategorie ważne dla romanty-
ków, ot choćby dzieje czy epos, to trudno doprawdy mówić tu o ścisłych
i jasnych definicjach, wyznaczonych ramach i zasadach, nawet w przypadku
jednego pisarza mamy nierzadko do czynienia z brakiem systemu i brakiem
konsekwencji. W tych brakach, paradoksalnie, tkwi siła literatury i sztuki.

Z krytyką idealizmu Autorki wiąże się inna jeszcze sprawa: braku określenia,
czym w istocie jest korespondencja sztuk w romantyzmie. O ile wobec badanej
rzeczywistości trudno zgłaszać pretensje co do jasności, logiki i konsekwencji,
o tyle wobec wywodu myślowego badacza jest to ze wszech miar uzasadnione.
Jeśli zatem Woronow podjęła niełatwy temat rekonstrukcji krytycznej świado-
mości romantycznych twórców na temat korespondencji sztuk w romantyzmie,
to powinna określić w tej sprawie swoje stanowisko, przynajmniej próbować
przybliżyć sens zasadniczej dla swoich badań formuły.

Kolejne cztery rozdziały – jak wspominałem wcześniej – przybliżają poglądy
czterech pisarzy dotyczące korespondencji sztuk: Stendhala, Hoffmanna, Bau-
delaire’a oraz Norwida. Wydaje się, że szczególnie pierwszy szkic (dotyczący
twórcy Pustelni parmeńskiej) należy do udanych. Przede wszystkim Autorka
celnie dostrzega zasadniczy rys poglądów Stendhala, który można sprowadzić
do dwóch tendencji. Oto pisarz
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Albo wskazywał […] na podobieństwa między twórczością konkretnych artystów uprawiających
różne sztuki (bądź między ich pojedynczymi dziełami), albo porównywał sztuki same w sobie (84).

I co interesujące:

W pierwszym przypadku wypowiada się dilletante, w drugim – specjalista, znawca teorii Lavatera,
Cabanisa, Benvenuto Celliniego. Ten pierwszy, meloman, eksponuje swój gust i nie chce
dyskutować z tymi, którzy go nie podzielają. […] Ten drugi wyjaśnia i przekonuje. Tłumacząc
metody, techniki i kulisy wszystkich sztuk, prosi jednocześnie czytelnika o cierpliwość w
wysłuchaniu tych rozważań, które określa jako mistyczne (tamże).

Te tendencje nazywa Woronow osobistą i uogólniającą. Można powiedzieć,
że z pewną pasją i zarazem ze znawstwem śledzi ich rozwój w krytycznej twór-
czości Stendhala. Unika przy tym – i słusznie – wykorzystywania tekstów
literackich; stąd być może wywód w tej części rozprawy jest dość klarowny
i przejrzysty, a przy tym Autorka zwraca uwagę na inne pokrewne kwestie
związane z głównym zagadnieniem, jak styl i problematyka odbioru. Bez wąt-
pienia Stendhalowi przyświeca „pasja porównywania” na płaszczyźnie sztuki.
To właśnie poprzez nią ujawnia się jego wizja romantycznej corespondance des
arts. Wydaje się, że porównywanie wypływa z potrzeby poznania, określenia
istoty rzeczy, próby wychwycenia jego sensu, jego ontologicznej tajemnicy –
kładzie on nacisk na treść i znaczenie zjawisk.

W przypadku poglądów E.T.A. Hoffmanna – referowanych w rozdziale III
– sprawa nie rysuje się już tak jasno i przejrzyście, choćby z uwagi na fakt, że
przedmiotem są tu teksty literackie, co – jak już uprzednio wspominałem –
buduje całą sieć komplikacji i niejasności związanych z fikcjonalnym statusem
przekazu. Nawet w sytuacji, gdy – jak w opowiadaniu Fermata – wykładnia
wydaje się dość oczywista:

Opowiadanie to pozwala zatem mówić nie tyle o analogiach, podobieństwach między sztukami,
co o ich wspólnej obecności w akcie twórczym. Można by powiedzieć, że pisarz widzi je „razem”,
a nie ustawione „obok siebie”. Nie wskazuje cech wspólnych różnym sztukom. Gdy ujawnia róż-
nice, to również nie kończy na tym, zaraz potem bowiem zaciera zarysowane granice i pokazuje,
jak możliwe jest ich pokonywanie. Brak równoległości – i tym samym niemożność porównywania
doświadczenia muzycznego i plastycznego – odzwierciedla zresztą sam plan kompozycyjny opowia-
dania. Treść obrazu ukazuje narrator wszechwiedzący, zaś koncert relacjonowany jest już przez
jednego z bohaterów. Nie o podobieństwach, odpowiednikach sztuk należałoby więc mówić, ale
o „współpracy” sztuk (s. 129).

pojawia się szereg pytań i wątpliwości. Podstawowe dotyczą relacji opowiada-
jącego bohatera i narratora wobec realnego autora. Biorąc pod uwagę, jaką rolę
odgrywała muzyka w życiu Hoffmanna – był on przecież czynnym kompozyto-
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rem, od najmłodszych lat miłośnikiem sztuki dźwięku, admiratorem i propaga-
torem twórczości Mozarta i Beethovena; więcej jeszcze: ten niemiecki artysta
uchodzi za twórcę pierwszej romantycznej opery (Undine) – należałoby w tych
relacjach sytuować go po stronie bohatera, co zresztą zgadza się z przyzna-
waniem przez artystę muzyce roli pierwszorzędnej w panteonie sztuk. Taki stan
rzeczy kłóciłby się z kolei z tezą o współpracy i równoległości dziedzin sztuki:
w tym przypadku plastyki i muzyki. Analizy czy też przybliżenia poszczegól-
nych utworów lub cykli, jak Fermata czy Opowiadań w stylu Callota są na
ogół dość pobieżne, raczej referujące treść i zawartość niż ujmujące je w tryb
interpretacyjnych sądów. Oczywiście w tego typu przypadkach trudno oczeki-
wać pełnej analizy, ale nawet spodziewane aspektowe przybliżenia powinny
określać kierunek całej lektury, powinny wydobywać interesujący badacza wątek
na tle całego utworu. Na ogół jednak obcujemy tu z fragmentami treści, sytua-
cji i obrazów pozbawionych szerszego ujęcia.

Wywód w tej części rozwija się też znacznie mniej pewnie i jasno niż
w przypadku Stendhala. Dopiero w końcowych, sumujących partiach Woronow
stara się sprowadzać swoje spostrzeżenia do wspólnego mianownika:

Na poszczególne sztuki – poza muzyką – nie patrzył [Hoffmann] jako na zamknięte całości,
zwracał za to uwagę na ich swoiste środki wyrazu i poszukiwał możliwości ich przenoszenia do
innych dziedzin. Tym sposobem korespondencja sztuk była dla niego „uzupełnieniem luk”,
znoszeniem „niedociągłości”, „słabości” jednego wyrazu artystycznego przy pomocy środków
zaczerpniętych z innej sztuki. Uniwersalność narzędzi artystycznych – synestezyjne opisy świata
w tej prozie sugerowałyby, że była ona konsekwencją pokrewieństwa z ludzkimi zmysłami –
sprawiała, że Hoffmann nie tylko szukał odpowiedniości pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami,
co praktycznych możliwości pokonywania ich granic (s. 143).

Ale w tym poukładanym przez Autorkę świecie brak miejsca na deformację,
szaleństwo wyobraźni, na ironiczny dystans. O tym trzecim mowa jest co
prawda chwilę wcześniej, gdy mówi się o stanie napięcia między aktem lektury
i aktem kreacji, ujętym w ramy romantycznej ironii, lecz z tej ważnej kon-
statacji nic dalej nie wynika. A jeśli weźmiemy pod uwagę – w zgodzie
z Woronow – liczne deformacje świata przedstawionego w utworach Hoffman-
na, polimorficzność postaci oraz wykorzystywanie na dużą skalę metamorfoz,
jak w Złotym garnku, gdzie „waza okazuje się Elżbietą, papuga archiwariuszem,
kołatka do drzwi wiedźmą” (s. 139), to wszelkie sądy na temat idei kores-
pondencyjności powinny być formułowane znacznie ostrożniej. W tym kontek-
ście trudno się zgodzić z zasadniczą konstatacją Autorki, że sztuka dla
Hoffmanna „z definicji zniekształca, prawdziwa sztuka jest sztuką fantastyczną”,
bo z równie słuszną racją można byłoby stwierdzić, iż sztuka poszukuje ukrytej
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prawdy w zdeformowanym przez człowieka świecie, a jej intuicyjny, pozba-
wiony wyrachowania i kalkulacji jak u klasyków sposób poznania zbliża się
paradoksalnie do prawdy w stopniu najwyższym. Nie zapominajmy przy tym,
że teksty Hoffmanna realizują ideę „transcendentalnej błazenady”, będącej
jednym z elementów teorii ironii romantycznej Friedricha Schlegla. Istotna była
tu rola i miejsce artysty: przede wszystkim założony w świecie błazenady
dystans wobec dzieła pozwalał mu na istnienie poza sobą i ponad sobą, mógł
dzięki temu kpić z tragedii i płakać w komedii, za nic mieć powagę i cenić
rzeczy błahe i nieistotne, mieszać i plątać dialogi i zdarzenia, świadomie
zniekształcać kreowany świat tylko po to, aby udowodnić sobie i innym, że jest
to możliwe i że ma on do tego prawo. Dzieło było zatem niespodzianką i za-
gadką, alchemiczną mieszanką i eksperymentem. Dlatego też – jak zauważa
Włodzimierz Szturc w monografii Ironia romantyczna – w „niektórych praktycz-
nych realizacjach błazenady pojawia się […] groteska, określana zresztą czasem
jako »ironia arabeskowo-groteskowa«, prezentująca zderzenie dwóch światów,
czyniąca z nich fantastyczną quasi-rzeczywistość […]”4. Znamienne przy tym,
że Szturc jako przykład daje właśnie Hoffmanna, gdzie rzeczywistość, jak

w Księżniczce Brambilli, owej baśni romantycznej, której akcja, tocząca się w trakcie karnawału
rzymskiego, ulega bezustannemu niszczeniu przez prowadzącą w krainę fantazji ironię
romantyczną. Baśń przypomina zresztą popis żonglera, wyczarowującego ciągle nowe światy, jest
tworem improwizacji, dlatego staje się zasadniczo bliska ulotnemu, kalejdoskopowemu dziełu
włoskiego buffo5.

Jeśli zatem w świat opowiadań pisarza wkracza – a tak jest bez wątpienia
– romantyczna ironia, w swej skrajnej postaci, jaką jest „transcendentalna
błazenada”, to wszelkie sądy i opinie badawcze muszą bardzo poważnie liczyć
się z tym zjawiskiem. Muszą zakładać, że serio należałoby szukać np. w za-
przeczeniu tego, co widoczne w świecie przedstawionym. Sygnałem tak pojmo-
wanej rzeczywistości byłby ulubiony przez Hoffmanna motyw lustrzanego od-

4 W. S z t u r c. Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. Warszawa 1992 s. 188.
Na temat ironii romantycznej zob. np. I. S t r o h s c h n e i d e r - K o h r s. Die
romantische Ironie in Theorie und Gestaltung. Tübingen 1960; H. P r a n g. Die romantische
Ironie. Darmstadt 1972 oraz I. P a s s i. Powaga śmieszności. Przekł. K. Minczewska-
Gospodarek. Wstęp E. Borowiecka. Warszawa 1980.

5 Tamże. Warto byłoby przy tej okazji sięgnąć także do literatury przedmiotu, opisującej
różne deformacje i metamorfozy w tekstach Hoffmanna, zob. np. D. K r e m e r. Romantische
Metamorphosen. E. T. A. Hoffmanns Erzählungen. Stuttgart 1993.
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bicia, ze wszystkimi wariantami i konsekwencjami natury semantycznej,
o których niegdyś tak sugestywnie pisał Mieczysław Wallis:

Lustro scala drobne światła i cienie, nadaje pewien blask nawet przedmiotom niebłyszczącym,
zmienia z lekka barwę przedmiotów. Czyniąc z przedmiotów, które można zarazem widzieć i doty-
kać, przedmioty, które można tylko wiedzieć, lustro odcieleśnia je, przemienia w nieuchwytną
zjawę. Przede wszystkim zaś lustro daje widoki odwrócone. Z człowieka piszącego prawą ręką robi
człowieka piszącego lewą ręką. Z prawej strony twarzy czyni lewą i odwrotnie. Ponieważ zaś obie
części twarzy nie są nigdy zupełnie jednakowe i ponieważ to, co znajduje się na lewo od osi
pionowej jakiejś płaszczyzny, odczuwamy inaczej niż to, co znajduje się na prawo od niej, przeto
zwierciadło zmienia widok twarzy, która się w nim odbija6.

Dodajmy: lustro może również dawać widoki zniekształcone, zdeformowane, na
pół żartem, na pół serio, choć czasem w tym groteskowym obrazie określające
i wyświetlające wewnętrzny wizerunek świata (rzeczy, osób, sytuacji), docie-
rające do tego, co głęboko i skrzętnie w nim skrywane.

Wreszcie jako trzeci pojawia się Baudelaire. W dużym stopniu metafora
„korespondencja sztuk” zawdzięcza swoją karierę tytułowi jednego z jego
sonetów – Correspondances. Od razu Woronow zauważa, że u twórcy Kwiatów
zła idea korespondencji sztuk nie ma charakteru przedmiotowego, ale przede
wszystkim podmiotowy:

Jeśli istnieją związki między sztukami, to wyłącznie w umyśle, wyobraźni odbiorcy. A właściwie
trzeba by nawet mówić nie tyle o związkach między sztukami (które byłyby tu jedynie meto-
nimiami), co raczej między różnymi wrażeniami, jakie budzą one w odbiorcy. […] nieświadomość
artysty, który jedynie mimowolnie je wywołuje, nasuwa przypuszczenie, że umiejętność suge-
rowania korespondencji między nimi była dla Baudelaire’a oznaką niezależnego od twórcy
geniuszu (s. 169).

Przepływ jest możliwy dzięki wyobraźni – odbywa się bowiem na poziomie
wewnętrznej intuicji, zarówno twórcy, jak i odbiorcy: ich osobistych predys-
pozycji i uzdolnień. W tym układzie wszystko staje się możliwe, choć trzeba
zaznaczyć – czego znów brak w rozważaniach Autorki – to, co ulega wymianie
nie jest dla francuskiego poety jakimś rodzajem odrywanej od materii idei, lecz
przede wszystkim ma związek z jakościami i wartościami. Określenia malarsko-

6 M. W a l l i s. Autoportret. Warszawa 1974 s. 22. Szerzej na temat lustra i lustrzanego
odbicia, zastosowania zwierciadła w sztuce i kulturze pisze Wallis w książce (monografii)
Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury. Warszawa 1973. Zob. także: The
Book of the Mirror. An interdisciplinary Collection exploring the Cultural Story of the Mirror.
Red. M. Anderson. Cambridge. [b.r.w.]; S. M e l c h i o r - B o n n e t. The Mirror:
A History. Routledge 2001.
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ści poezji, muzyczności tekstu czy barwy dźwięku mają tu walor jawnie aksjo-
logiczny, choć rzecz cała objawia się inaczej niż u Hoffmanna czy Stendhala.
Baudelaire dowartościowuje zmysły, mówi nawet o ich despotyzmie względem
ducha, a do tego nie tylko widzi ich źródło w doznaniach sensualnych, ale
także w pamięci naszej wyobraźni. Opisy „między różnymi danymi zmysłowy-
mi”, jakie rozgrywają się w naszych umysłach, powracają u francuskiego poety
„w kilku konkretnych kontekstach: wspomnienia o szczęściu, projekcji podróży
do krainy Cocagne oraz opisu działania środków odurzających na człowieka –
utraconych, wymarzonych lub sztucznych rajów” (s. 177).

Wreszcie na końcu zestawienia mamy Norwida. Wywód rozwija się tu pod
hasłem „syntezy sztuk”. Przede wszystkim Autorka podkreśla, że wbrew
oczekiwaniom nie znajdziemy w pismach poety zbyt wielu wypowiedzi dotyczą-
cych korespondencji: Syntetyka, Białe kwiaty, garść fragmentów w listach. Być
może spuścizna twórcy Promethidiona nie obfituje w dłuższe i obszerniejsze
rozważania na ten temat jak choćby u Hoffmanna, ale też trzeba przy tym
uświadomić sobie, że „odblaski sztuk” u Norwida, o których pisał swego czasu
Kazimierz Wyka, ogarniają właściwie całą jego twórczość. Zauważmy: autor
Vade-mecum nasyca swoją poezję wartościami plastycznymi, czego może naj-
pełniejszym przykładem jest poemat Quidam, ale też jego prace plastyczne
powstają pod dużym ciśnieniem literatury. Słusznie podkreśla Autorka rozprawy
fakt obecności w refleksji Norwida (trzeba by dodać: również w działalności
artystycznej) silnej tendencji „o wzajemnych wpływach i związkach między
sztukami: jest to ujęcie syntetyczne, celujące w ukazaniu jedności ich
wszystkich. […] Wypowiedzi Norwida skłaniają więc do przyjęcia w kontekście
jego twórczości terminu synteza sztuk zamiast korespondencja sztuk” (s. 189).
Należałoby od razu dodać: ten pierwszy termin nie stanowi zaprzeczenia ter-
minu drugiego, jest jedynie jego uszczegółowieniem, ponieważ synteza to jeden
z wariantów „korespondencji”, choć wariant dość radykalny i zdecydowany.

Całą sprawę syntezy sztuk – czego brak w wywodzie Autorki – należy rozu-
mieć w perspektywie ogólnej wizji świata. Zauważmy, że myśl Norwida o syn-
tezie stale poprzedza refleksja o rozwarstwieniu i rozbiciu. Nie wyrasta ona
jednak ze sceptycyzmu, tak modnego zwłaszcza w drugiej połowie XIX w., lecz
właśnie z potrzeby wyświetlenia całości. Zazwyczaj dezintegracja dotyczy
rzeczywistości zjawiskowej, zewnętrznej – poeta ujawnia antynomie po to, aby
zawiesić je lub wręcz zakwestionować na innym poziomie znaczeń. Dlatego też
trudno zgodzić się ze stwierdzeniem Woronow jakoby stosunek Norwida do
tego, co zmysłowe w sztuce, był chłodny. Wprawdzie Autorka przyznaje, że
poeta musiał – jako praktykujący artysta – dostrzegać zalety takiego poznania,
ale traktował je z pewną rezerwą i dystansem. Jeśli jednak przyjrzymy się całej
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twórczości Norwida, z łatwością dostrzeżemy silne przywiązanie i potrzebę
kontaktu z rzeczywistością. Wszystko tu zaczyna się od obserwacji świata.
Nawet refleksja teologiczna Norwida wychodzi od rzeczywistości i dopiero
potem zmierza ku sacrum. Sensualnych dowodów dostarcza przede wszystkim
twórczość poety, i to na każdym właściwie kroku – Quidam, Kleopatra i Cezar
czy Vade-mecum wręcz kipią od wizji materialnych i cielesnych, wprawdzie
pozbawionych dosadności, tak charakterystycznej dla Baudelaire’a, tym niemniej
równie uderzających i zdecydowanych. Więcej: synteza sztuk bez owej zmysło-
wości nie byłaby tu możliwa. Prawdziwy realny kontakt z rzeczywistością
określa bowiem podstawowe różnice w wyglądach przedmiotów, ale też sposo-
bach i warunkach ich percepcji. Mechanizm łączenia poprzedza u poety trzeźwa
ocena tego, co nas otacza.

Słusznie przy tej okazji Woronow zwraca uwagę na wiersz Nie myśl, nie
pisz – podmaluj, będący rodzajem poetyckiego spojrzenia na ideę syntezy sztuk.
Dobrze też odczytuje ogólną intencję Norwida, nie zgadzając się z biograficzną
lekturą Juliusza W. Gomulickiego oraz interpretacją Zofii Trojanowiczowej,
która traktowała ten tekst w kategoriach poetyckiego żartu i tradycji ana-
kreontycznej. Zaproponowana przez Autorkę wykładnia, zakładająca obecność
ironii, wydaje się trafiać w sedno sprawy. Choć trzeba od razu zastrzec, że jeśli
założymy, iż wymodelowana w wierszu idylliczna scena jest „karykaturą sztuk-
mistrza, karykaturą uderzającą w sztuczny entuzjazm i pozę artystyczną”, to nie
świadczy to jednocześnie, że ironicznie ostrze miałoby zostać od razu wymie-
rzone w samą ideę syntezy7.

Nieustannie Norwid w swej refleksji na temat sztuki powraca do początku,
do źródeł: do „pierwo-kształtów”, do „pierwo-głosów”, do „pierwo-liczb” czy
do „pierwo-barw” (Sztuka w obliczu dziejów). Początek zakłada autentyczność
i pełnię. Także jedność sztuki. Synteza nie jest jej pierwowzorem – jak
interpretuje Woronow – ale sposobem „odpominania” utraconej doskonałości.
Nie tyle źródłem i celem, ile drogą do celu i zarazem zniekształconym mode-
lem punktu wyjścia. Ta myśl przyświeca zarówno Prototypom formy, Słowu
i literze, jak i Rzeczy o wolności słowa, gdzie w końcowym fragmencie pieśni
XIV mowa wprost o upragnionej „całości” jako celu.

7 Przy okazji zwracam uwagę, czego Autorka nie odnotowała, że na temat tego wiersza
Norwida pisał także K. Wyka. Zob. t e n ż e. Na początku były linie. „Odrodzenie” 1948
nr 42; przedr. w: t e n ż e, Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje. Kraków 1989
s. 255-258.
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Referując estetyczne poglądy Norwida, Autorka skupia się na kilku zaledwie
zagadnieniach: rodzajach syntez, na percepcji poety oscylującej między idea-
lizmem i realizmem, na idei początku i celu sztuki oraz na teorii białego
kwiatu, który wyprowadza sztukę poza granice sztuki, prowadząc ją ku ujęciom
etycznym, moralnym i religijnym. Ten ostatni element – jakże istotny, bo
wyróżniający Norwida na tle całej epoki (o czym zresztą wspomina Woronow)
– powinien zostać znacznie szerzej naświetlony. Podobnie rzecz się ma z po-
jęciem „sztukmistrza” i „sztukmistrzostwa”, które niemal wprost zakładają
syntetyczny charakter sztuki, doskonałości dzieła, będącego arcydzielnym
połączeniem wielości w całość. Brak też w tych dość fragmentarycznych
i miejscami chaotycznych wywodach szerszej perspektywy. Dlaczego Autorka
zupełnie rezygnuje z Promethidiona, nie mówiąc już o całej bogatej literaturze
przedmiotu dotyczącej Norwidowej refleksji na temat sztuki. Pisano już na ten
temat przed wojną, powstało też sporo prac w ostatnim półwieczu. O ile oczy-
wiście tę absencję można jakoś tłumaczyć aspektowym doborem wątków i te-
matów zagadnienia, o tyle brak podstawowych prac mieszczących się w zakreś-
lonym przez Autorkę polu badawczym budzić musi zdziwienie. Myślę tu przede
wszystkim o książce Dariusza Pniewskiego Między obrazem i słowem. Studia
o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida (Lublin 2005).
Nieobecność tej pozycji w bibliograficznym zestawie w dużym stopniu stawia
pod znakiem zapytania warsztatową solidność opracowania.

Książkę wieńczy podsumowanie Zamiast podsumowania. Tytuł niestety nie
jest tylko retorycznym chwytem, ale w pełni potwierdza nieoczywistą zawar-
tość. Jest to raczej luźny zbiór podjętych wcześniej wątków myślowych oraz
próba określenia żywotności opisywanej idei w czasach nam współczesnych.
Otóż ani pierwsze, ani drugie zagadnienie nie ujawnia się w postaci klarownej
i przejrzystej. Wciąż powraca – w pierwszym przypadku – dość oczywista myśl
o wielości stanowisk wobec idei korespondencji sztuk, o tym, że te stanowiska
oscylują między idealizmem i realizmem poznawczym. Gdy jednak rezygnuje
się – w sposób świadomy czy też nieświadomy – z płaszczyzny estetycznej
i aksjologicznej, efekty poznawcze działań muszą rysować się nader skromnie.
Szkoda zarazem, że tak zdawkowo i dość enigmatycznie potraktowano wpływ
wielkiej idei romantycznej na współczesną rzeczywistość, choć pole do popisu
w czasach multimedialnej rzeczywistości i matrixa byłoby ogromne. Nie wspo-
minając o sztuce, gdzie – jak w przypadku Jerzego Dudy-Gracza – można mó-
wić o intensyfikacji i pełnym urzeczywistnieniu romantycznych marzeń.

Podjęty przez Ilonę Woronow w rozprawie temat korespondencji sztuk w ro-
mantyzmie należy do tematów ważnych dla rozumienia epoki. Widać też – co
ujawnia choćby warstwa przypisów – że Autorka włożyła ogromny wysiłek po-
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znawczy, a większość literatury przedmiotu ma obcy rodowód. Jeśli zatem
chodzi o erudycyjność, która stoi za całym przekazem, można tylko rzec:
„czapki z głów”. Jednakże już z opanowaniem i uporządkowaniem całego mate-
riału jest znacznie gorzej. Wątpliwości – o czym wspominałem – budzi już
choćby wybór całej strategii: aby na podstawie fragmentów, strzępów i drob-
nych czasem wypowiedzi kilku wybranych pisarzy i poetów próbować pokazać,
czym była idea korespondencji sztuk w ujęciu krytycznym i teoretycznym.
Z góry można było przewidzieć wynik tak ukierunkowanej pracy: nie ma w tej
kwestii jednolitego stanowiska, a całe zagadnienie jest dość niejasne i nie-
określone. Bez konfrontowania rzeczy z twórczą praktyką, bez wskazywania na
różnice kulturowe i tradycji poszczególnych twórców, rzecz cała nie mogła
zakończyć się pełnym sukcesem poznawczym.

Sprawa następna związana jest z doborem nazwisk. Z tego doboru można
byłoby wnioskować, że Autorka chciała zachować swoisty parytet narodowy:
dwóch Francuzów, jeden Polak (emigrant) i artysta niemiecki. Gdy jednak sięg-
niemy głębiej do pracy, bardzo łatwo zorientujemy się, że absolutną przewagę
zyskuje w niej krąg francuskiego romantyzmu: dotyczy to zarówno przytaczanej
literatury podmiotowej, jak i przedmiotowej. A jeszcze do tego, gdy zestawimy
to z tematem rozprawy, pojawia się kolejna wątpliwość: otóż sytuacja roman-
tyzmu francuskiego jest dość specyficzna i odrębna na tle Europy. Daleki
jestem oczywiście od radykalnych stwierdzeń (a takie się w literaturze przed-
miotu przecież pojawiają), że w tym kręgu kulturowym trudno w ogóle mówić
o romantyzmie, bo w istocie mieliśmy nad Sekwaną do czynienia ze swoistą
mutacją wszechobecnego tu klasycyzmu8, na który odreagowano dopiero na
dobre w czasach Gautiera i później Baudelaire’a parnasistowską gorączką, lecz
bez wątpienia interesujący Autorkę nurt nie miał tej romantycznej siły co
w Niemczech, w Anglii czy w Polsce.

8 Jest to oczywiście ogromne przerysowanie całego zagadnienia. Trzeba jednak zwrócić
uwagę na specyficzną sytuację literatury francuskiej okresu romantyzmu i jej silne zakotwi-
czenie w retoryce. Zwracano przy tej okazji uwagę – co jest faktem bezspornym – na domi-
nację prozy we Francji. Inni, co prawda, podnosili, że reakcja romantyków na klasycyzm była
niezwykle gwałtowna, ale przy tym dość krótkotrwała (zob. np. H. P e y r e. Co to jest
romantyzm? Przeł. i posłowiem opatrzył M. Żurowski. Warszawa 1987 czy French Romanti-
cism. „Symposium” XXIII: 1969 nr 3-4). Rzecz ta zupełnie inaczej prezentowała się na terenie
plastyki i muzyki, gdzie np. w przypadku tej drugiej Symfonia fantastyczna Hectora Berlioza
z 1830 r. była powszechnie uznawana za jedno z najważniejszych i najbardziej reprezenta-
tywnych dzieł wczesnego romantyzmu w całej Europie.
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Sposób ujęcia problematyki siłą rzeczy określił w książce metodę przekazu,
pozbawionego ścisłego rygoru myśli, który prowadziłby ku wyrazistym tezom
końcowym. Za takie trudno bowiem uznać sądy typu:

Pod hasłem romantycznej korespondencji sztuk kryją się w istocie trzy zjawiska: niezwykle
popularna w tym czasie praktyka artystycznych przekładów interdyscyplinarnych (obrazów w
wiersze, dzieł operowych na opowiadania, wierszy w ballady itp.), specyficzny język krytyków
oraz refleksja nad związkami między sztukami (s. 211).

Nie wydaje się, aby specyficzny język oraz refleksja należały do zjawisk,
a już określanie czegoś, co jest zwykłą adaptacją bądź stylistyczną transpozycją
formy czy tworzywa artystycznego (a przynajmniej w jednym przypadku chodzi
po prostu o ekfrazę), mianem przekładu (sic!) należy chyba rozpatrywać na
płaszczyźnie naukowego żartu.

Ze wskazanych wyżej powodów lektura książki Romantyczna idea korespon-
dencji sztuk nie jest łatwa, a momentami dość uciążliwa. Z całego zestawu
broni się jedynie rozdział poświęcony Stendhalowi i niektóre partie dotyczące
Norwida (raz jeszcze powtórzę – bardzo dobra lektura wiersza Nie myśl, nie
pisz – podmaluj). Wprawdzie rzecz cała została podzielona na rozdziały
o przejrzyście i na ogół dobrze sformułowanych tytułach, a te dalej na mniejsze
jednostki o ściśle wyznaczonej problematyce, jednakże przebieg myśli Autorki
wewnątrz tych najmniejszych jednostek nie jest jasny. Nad całością ciąży
fragmentowość. Nawarstwiające się nieustannie cytaty, pozbawione kontekstu
i głębszego komentarza, liczne dygresje i nieoczekiwane zwroty prowadzą
w stronę jakiegoś „semantycznego lasu”. Nie ma tu jasno wyznaczonego punktu
wyjścia i punktu dojścia. Ciągle odnosimy wrażenie, że zostaliśmy zaprowa-
dzeni do puszczy, ale niestety nasz przewodnik zagubił drogę powrotną. Sporo
do życzenia – co już sygnalizowałem – pozostawia terminologiczna jasność
(czym jest dla romantyków poezja? a czym poetyckość? jaka jest różnica mię-
dzy syntezą a korespondencją?). Liczne zastrzeżenia i ekskursy utrudniają
dotarcie do głównego nurtu myśli. Czytelnik, przed którym roztaczano nie-
zwykłe perspektywy i obiecywano widok z góry najwyższej, doznaje uczucia,
że uraczono go monotonią pagórków.
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CORRESPONDENCE OF ARTS, OR MONOTONY OF HILLS

S u m m a r y

The article is concerned with a discussion and assessment of Ilona Woronow’s book
Romantyczna idea korespondencji sztuk. Stendhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid (The
Romantic Idea of Correspondence of Arts. Stendhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid) (Kraków
2008) devoted to one of the most important ideas in the epoch. The author tries to define the
theoretical and critical basis of the whole phenomenon in the perspective of four important
figures of literary life of that time. She focuses first of all on the semantic dimension of the
problem – she tries to show and solve the intricacies and ambiguities of Romantics judgments
and opinions. However, she pays almost no attention to the aesthetic or axiological aspect of
the concept of “correspondence of arts”, which leads to narrowing the whole research
perspective. This unconscious limitation also leads to a great degree to a lack of clarity of the
argumentation. In the book only the chapter devoted to Stendhal is redeemed, as well as some
parts treating about Norwid (a good reading of the poem Nie myśl, nie pisz – podmaluj (Do
not think, do not write – just paint) is noteworthy). The whole has a fragmentary nature, which
presses heavily on it, and the multitude of quotations devoid of their context and of penetrating
commentaries, the numerous digressions and unexpected turns of the narrative lead the reader
towards some “semantic forest”, and not to a clear conclusion: in fact, there is no clearly
distinguished point of departure and no clearly determined aim. This is why the reader who
was promised a view from the tallest mountain is disappointed, as he is only given the
monotony of hills.

Transl. Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: korespondencja sztuk, sztuka, Stendhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid,
poezja, muzyka, literatura, poezja, Woronow, Balzak, Hugo.

Key words: correspondence of arts, art, Stendhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid, poetry,
music, literature, poetry, Woronow, Balzac, Hugo.
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Agnieszka K o m o r o w s k a – ŚWIĘTY PAWEŁ
W TWÓRCZOŚCI NORWIDA*

Maneat questio („niech trwa pytanie”) tytuł serii wydawniczej Redakcji
Wydawnictw Wydziału Teologicznego UAM. W jej ramach w 2009 r. ukazała
się książka Piotra Marchewki pt. Z romantycznych rodowodów biblijnych.
Apostoł Paweł w twórczości Cypriana Norwida. Zamysłem serii nie jest, jak
zaznaczają redaktorzy, ukazywanie treści wiary w postaci gotowych wykładni,
ale zawsze jest to przedstawienie jednej z możliwych interpretacji, z zasady
otwartej na dalsze myślenie i rodzące się pytania1. Serię zainaugurowała
pozycja ks. Tomasza Węcławskiego o znaczącym tytule: Gdzie jest Bóg? Małe
wprowadzenie do teologii dla tych, którzy nie boją się myśleć. Autor zachęca
w niej do tego, by odważnie stawiać pytania dotyczące wiary, aby „nie bać się
myśleć”. I stąd zapewne w dalszej kolejności – obok stawiających pytania ściśle
teologiczne – ukazują się także prace z pogranicza teologii i filozofii (np.
Rafała Sergiusza Nizińskiego, Człowiek i trwoga. Nicość w ujęciu Martina
Heideggera), teologii i socjologii (np. Religia ludzkości. Augusta Comte’a
socjologiczna wizja religii), teologii i literaturoznawstwa czy teatrologii (tu np.
Zdzisława Grzegorskiego Dramaturg i religia. U źródeł teatru Karola Huberta
Rostworowskiego oraz Dominika Żurawskiego Współczesna ewangelizacja.
Grupy poszukiwań teatralnych), gdzie swoje miejsce znalazła praca dotycząca
wpływu postaci i myśli św. Pawła na twórczość Norwida.

Droga naukowa mgr. Piotra Marchewki doskonale wpisuje się w zamysł
cyklu. Urodzony w 1977 r., po maturze rozpoczął studia teologiczne na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uwień-
czone w 2003 r. pracą magisterską o teologii Hansa Ursa von Balthasara.
Równocześnie od 1999 r. studiował filologię polską na Wydziale Filologii
Polskiej i Klasycznej tegoż uniwersytetu. Pracę magisterską napisał pod
kierunkiem prof. Zofii Trojanowiczowej na temat obecności spuścizny Pawła
z Tarsu w twórczości Cypriana Norwida. W Wydziałowym Konkursie na Naj-
lepszą Pracę Magisterską w roku akademickim 2003/2004 została ona wyróż-
niona I nagrodą (edycja literaturoznawcza), a w roku 2006 zdobyła Grand Prix

* Piotr M a r c h e w k a. Z romantycznych rodowodów biblijnych. Apostoł Paweł
w twórczości Cypriana Norwida. UAM Wydział Teologiczny 2009 ss. 252.

1 Za: Strona internetowa księgarni Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu,
WWW.thfac.poznan.pl/abc.
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w Konkursie im. Profesora Jarosława Maciejewskiego na Najlepszą Pracę Ma-
gisterską w Zakresie Historii Literatury. Obecnie Autor omawianej książki
pracuje jako nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym
im. Prymasa Tysiąclecia Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zespole
Szkół w rodzinnej Opalenicy, gdzie żywo angażuje się w życie szkoły.

Fakt, iż mamy do czynienia z publikacją pracy magisterskiej, wiele tłu-
maczy, jeśli chodzi o kompozycję tekstu, głównie o charakterystyczne przejście
„od ogółu do szczegółu”. We Wstępie do książki Marchewski czytamy o roli
Biblii, a zwłaszcza bohaterów biblijnych, w życiu i twórczości polskich
romantyków. Bohaterowie najpierw Starego a potem Nowego Testamentu byli
dla nich źródłem inspiracji. Stąd już tylko krok do postaci apostołów, a wśród
nich – św. Pawła. Wówczas zostaje ustalony temat pracy oraz wyznaczona
ścieżka dojścia do właściwej części interpretacyjnej.

Aby jednak dostrzec specyfikę i oryginalność tego problemu – pisze Autor – spojrzymy
najpierw, jak Norwid wyzyskuje w swojej pracy artystycznej (pisarskiej i plastycznej) postaci
innych apostołów oraz, pokrótce, jak ci apostołowie (zwłaszcza św. Paweł) funkcjonują w tekstach
innych polskich romantyków.

Celem tej pracy jest zebranie tych Norwidowych dzieł, w których pojawia się postać Apostoła
Narodów, a także dosłowne cytaty i wyraźne aluzje do jego Listów. Po przedstawieniu i krótkim
omówieniu tych utworów przyjrzymy się dokładniej lirykowi Dwa męczeństwa oraz drugiemu
ogniwu poematu Salem – utworom, w których szczególna rola przypadła w udziale nie tylko
osobie, ale także myśli i dziełu Pawła z Tarsu2.

Kwestię obecności apostołów w dziełach Norwida i innych romantyków
autor zbadał niezwykle wnikliwie, z prawdziwie teologiczną precyzją i wyko-
rzystaniem różnych źródeł. Wykazał kompetencję i swobodę w powoływaniu
się na autorytety (m.in. na Euzebiusza z Cezarei, Josepha Ratzingera, Annę
Świderkównę, Swetoniusza, św. Augustyna), na dzieła omawiające poszczególne
księgi biblijne, a także studia nad postaciami apostołów oraz przypisywanemu
im autorstwu ksiąg włączonych do kanonu biblijnego.

Można powiedzieć, że dzięki znajomości źródeł patrystycznych Piotr Mar-
chewka śmiało wchodzi w dialog z Norwidem, a w swym badawczym zacięciu
teologicznym (i literaturoznawczym) porządkuje i wyjaśnia wszelkie zawiłości,
często powołując się na teksty oryginalne czy objaśnienia, komentarze do
przywoływanych dzieł. Nie stroni od źródeł historycznych, biblistycznych,
literackich i legendarnych, które funkcjonowały w świadomości zbiorowej (m.in.

2 P. M a r c h e w k a. Z romantycznych rodowodów biblijnych. Apostoł Paweł
w twórczości Cypriana Norwida. Poznań 2009 s. 9-10.
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Złota legenda Jakuba de Voragine). Już sama swoboda, z jaką porusza się po
tekście Biblii, by wyszukać najsubtelniejsze nawet odniesienia, nawiązania
i inspiracje sprawia, że bardzo formalny, jakby się wydawało, wywód czyta się
z przyjemnością żsatysfakcją) właściwą odkrywcy, mimo że może się przy tym
pojawić pytanie o zasadność tak rozbudowanej drogi do właściwego celu roz-
ważań.

Dzięki złączeniu w jednym tekście inspiracji płynących z wnikliwych
poszukiwań literaturoznawczych, głównie penetracji Dzieł wszystkich Norwida3,
oraz z bogatych źródeł teologicznych, praca nabiera charakteru interdyscypli-
narnego. Przy okazji można dostrzec, że Autor nieustannie porusza się na
granicy dygresji i naukowej autodyscypliny. Trzeba dodać, że bardzo pewnie
porusza się po tej granicy i z ogromną korzyścią dla tematu. Dodam też, że
w przypadku pracy norwidologicznej analiza biblistyczna literatury jest
szczególnie znacząca, a poszukiwanie choćby najgłębiej ukrytych inspiracji
biblijnych ani razu nie wydaje się tutaj przesadne. Autor podaje sigla adresów
biblijnych konsekwentnie za Biblią Tysiąclecia4, a cytaty – za Biblią Jakuba
Wujka bądź Biblią Gdańską, czyli za tymi tłumaczeniami, z których korzystał
romantyczny poeta. Zdarzają się miejsca szczególnie cenne, gdy Autor rozstrzy-
ga, które tłumaczenie świętej Księgi w danym utworze Norwida przesądzało
o jego znaczeniu, w którym miejscu Norwid się myli, przypisując cytowany
przez siebie fragment któremuś z ewangelistów5 (co potwierdza odwołanie do
różnych znanych poecie tłumaczeń), iż przywoływał słowa Biblii z pamięci6.
Tam, gdzie podobne ustalenia już zaistniały w literaturze przedmiotu, Mar-
chewka skrupulatnie odwołuje do odpowiednich prac (np. w przypisie 10 na
s. 57 przywołuje badania Zofii Stefanowskiej i s. Aliny Merdas). W jego pracy
nie pada, co prawda, sformułowanie o Norwidowym „myśleniu Biblią” (cel pra-
cy jest inny, konkretnie wyznaczony i konsekwentnie realizowany), lecz po-

3 Przykładem tego może być przypis 16 na s. 15 o apostole Macieju, wybranym w miejsce
Judasza Iskarioty: „[…] apostoł ten musiał być mu znany, skoro, będąc w Rzymie, odwiedził
grób św. Macieja. Świadczy o tym wypowiedź Stanisława Egberta Koźmiana (PW XI 459
[3])”, P. M a r c h e w k a, jw. s. 15.

4 Zob. przypis 1 na s. 11.
5 Tu np. s. 31-32, gdzie Norwid, cytując dokładny fragment Vlg, mylnie podpisuje go

inicjałami trzech ewangelistów, podczas gdy tylko dwóch z nich zawarło ten fragment
w swojej wersji.

6 Można tu przywołać choćby wątpliwość odnośnie do jednego z cytatów Norwida z Listu
do Efezjan, czy jest on przywoływany z pamięci, czy też są rozbieżności między nim
a źródłem, z którego został zaczerpnięty – Biblią Gdańską Chodzi o przypis 14 na s. 96.
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szczególne ustalenia zdają się odsłaniać wewnętrzną „dynamikę biblijną”
w dziełach poety, zarówno pisanych, jak i plastycznych.

Właśnie ze względu na tak ciekawe konteksty w pracy, na jej interdyscypli-
narność i harmonijne dopełnianie się perspektywy literaturoznawczej z bibli-
styczną aż chciałoby się zapytać: „A metoda?”. Osobiście nie należę do zwo-
lenników precyzowania i nadmiernego uzasadniania perspektyw metodologicz-
nych, wskutek czego sam temat pozostaje często na służbie obranych teorii.
Jednak w tym przypadku nawet krótkie przedłużenie wstępu, o kilka uwag
uchylających rąbka metodycznych sekretów Autora czy choćby zdradzenie
podstawowych założeń, z jakimi podchodził do analizy tekstów Norwidowskich,
byłoby dla czytelnika cenną wskazówką. Szczególnie dla czytelnika, który nie
porusza się tak sprawnie po tekstach biblijnych oraz wśród licznych komen-
tarzy, przypuszczeń, ustaleń i uwarunkowań historycznych. Do tego całość
relacji między kontekstami teologicznymi a literaturą stricte filologiczną
czytelnik musi dopiero „wydobyć” z tekstu. Zaraz jednak trzeba dodać, że
sposób, jaki obrał Autor przy konstruowaniu tekstu, jest dość przejrzysty.
Można powiedzieć, że problemy i dociekania w ich obrębie pojawiają się
„szkatułkowo” – wewnątrz jednego zagadnienia odnajdujemy kolejne, a wraz
z nim niezbędne ustalenia. W zależności od potrzeby Autor sięga do słowni-
ków, komentarzy edytorskich, źródeł patrystycznych, historycznych, monografii,
odsyła do innych tekstów literackich Norwida czy zestawia różne tłumaczenia
Biblii. Częstym wybiegiem umożliwiającym wprowadzanie dodatkowych uwag
bez naruszania ciągłości tekstu jest umieszczanie ich w przypisach.

Weźmy dla przykładu podrozdział IV w rozdziale II. Dotyczy on związku
Pawła z pogańskimi myślicielami. Rozpoczyna się od przywołania postaci kre-
teńskiego filozofa Epimenidesa. Bardzo zresztą konsekwentnie, gdyż właśnie
wspomnieniem utworu Norwida, którego Epimenides jest bohaterem tytułowym,
kończy się poprzedni podrozdział. Raz postawiony temat musi zostać wyczer-
pany. Przywołany zostaje fragment Pawłowego Listu do Tytusa. Apostoł powo-
łuje się w nim na słowa dawnego wieszcza wyspy, w których charakteryzuje
on swoich rodaków jako kłamliwych i leniwych (Tt 1,12). Piotr Marchewka
komentuje najpierw genezę tej perykopy podaną przez Norwida, odnosząc się
zarówno do kwestii autorstwa tzw. Listów pasterskich (do których zalicza się
Tt), jak i Chronologii życia i piśmiennictwa Apostoła Pawła. Przy okazji podaje
także oryginalne, greckie brzmienie wersetu, po czym rozstrzyga o powodzie,
dla którego Paweł powołał się na Epimenidesa. Stąd przechodzi bezpośrednio
do znaczenia, jakie przywiązywał Norwid do przytoczonego fragmentu.

W dalszej części wypowiedzi św. Pawła na ateńskim Areopagu analizowane
są pod kątem wpływów pogańskich, gdzie obok myśli Epimenidesa pojawia się
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Aratos z Soloi (Tarsu) (wraz z uzasadnieniem autorstwa na podstawie źródeł
partystycznych). Tutaj pojawia się wzmiankowany w przypisie 52 na s. 76 Jan
Kochanowski, „którego znał i czytał Norwid (liczne świadectwa w koresponden-
cji)”, a który dał piękną parafrazę polską dzieła Klemensa Aleksandryjskiego.

W zasadzie można by podać jeszcze wiele przykładów choćby z tego jedne-
go podrozdziału, traktującego również o Tertulianie, Senece i o całej kwestii
potencjalnej korespondencji św. Pawła z Seneką (tu możliwości zarówno biogra-
ficzne, jak i wypływające z tradycji Kościoła, nie pomijając także świadectw
będących wyrazłem zainteresowania Norwida rzekomo istniejącym apokryfem7.

Podany przykład, być może, sprawia wrażenie, że książka jest nieco chao-
tyczna i nazbyt rozbudowana erudycyjnie. Nic bardziej mylnego. Praca podzie-
lona na pięć rozdziałów konsekwentnie zmierza ku jak najpełniejszemu przed-
stawieniu żywego zainteresowania romantycznego poety postacią i pismami
apostoła z Tarsu. W rozdziale I omawiane są kwestie występowania postaci
dwunastu apostołów w twórczości Norwida, a w rozdziałach następnych św.
Pawła. Pierwszy jest o tyle ważny dla podjętego tematu, że „Apostoł Narodów”
nie należał do grona najbliższych towarzyszy Chrystusa, których określa się
mianem „apostołów”, więc kwestia wymagała dodatkowego objaśnienia. Roz-
dział II dotyczy osoby św. Pawła. Mowa w nim o różnych „imionach”, jakie
nadaje mu Norwid w swoich pismach. Wiele miejsca poświęca jego działalności
misyjnej. Zajmuje się biografią apostoła oraz przywołanymi już związkami
z myślą pogańską. Kolejny rozdział dotyczy Listów św. Pawła, które zostały
uporządkowane nie według adresatów, lecz problemowo. Piotr Marchewka
przedstawia pokrótce zbieżność myślenia XIX-wiecznego poety z myślą podzi-
wianego przezeń świętego. Porusza m.in. problem miłości, a najszerzej omawia
rozumienie ciała śmiertelnego i nieśmiertelnego. Rozdział IV, najobszerniejszy,
i rozdział V, ma charakter interpretacyjny. W rozdziale IV wnikliwie analizo-
wany jest liryk Dwa męczeństwa, a rozdział V jest „Pawłowym” odczytaniem
drugiego ogniwa poematu Salem. Po Zakończeniu są jeszcze dwa aneksy, indek-
sy utworów Norwida: jeden uwzględnia utwory, w których jest mowa o po-
szczególnych apostołach, drugi odnotowuje wszystkie miejsca, gdzie pojawia
się hasło św. Paweł.

Na tle całości rozdział IV: W kręgu „Dwu męczeństw”, jawi się jako punkt
dojścia poprzedzających go rozważań, najpełniejsza egzemplifikacja obranej
przez Autora metody, nie tyle zresztą jej owoc, ile rozwinięcie tematu obec-
ności w twórczości Norwida zarówno samej postaci świętego, jak i jego Listów.

7 M a r c h e w k a, jw. s. 79-80.
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Rozwinięcie szczególniejsze, bo dotyczy utworu w całości i wielowymiarowo
poświęconego Apostołowi Narodów. Tak też utwór został potraktowany przez
Piotra Marchewkę. Nie bez powodu nosi on tytuł W kręgu „Dwu męczeństw”.
W miarę czytania dochodzimy do wniosku, że Autorowi nie chodziło tylko
o interpretację utworu, ale również o ukazanie całego kontekstu: realiów
antycznych, jakie są tłem obrazów (Piotr Marchewka zauważa, że np. pierwsza
strofa jest „niezwykle plastyczną wizją”8), realiów kulturowych, zarówno
pogańskich, jak i wczesnochrześcijańskich, a to wszystko poparte Norwidowymi
spostrzeżeniami zawartymi w listach i notatkach.

Najpierw Piotr Marchewka pisze o wadze, jaką miała legenda jako gatunek
w romantyzmie, a także w postrzeganiu Norwida. Potem rozważa problem mę-
czeństwa w twórczości poety romantycznego, choć nie bez odniesienia do źród-
łowego znaczenia słowa martyria, a także znaczeń, jakie otrzymuje to słowo na
kartach Biblii. Konfrontacja tekstu literackiego z księgami Nowego Testamentu,
a głównie z Dziejami Apostolskimi oraz Corpus Paulinum, często opiera się na
założeniu, że Norwid miał rozległą wiedzę na temat tego, co czytał. Jednak za
każdym razem, gdy w czytelniku może się pojawić cień wątpliwości, okazuje
się, że znajduje się fragment (np. z Notatek z historii), który popiera wysu-
nięte przypuszczenia. Autor podąża więc krok za krokiem jakby śladami poety
i wprowadza czytelnika w zawiłości nawarstwiania przez niego znaczeń, jak
choćby w przypadku „greckiego rynku”, na którym Paweł zaprzecza, iż miałby
być Merkurym9. Tym samym nie tylko śledzimy rozległe horyzonty wiedzy
poety, ale i przypuszczalne zamiary, które podyktowały porządek nie tyle
biograficzny (choć pozornie jest taki), ile problemowy liryku. A być może jest
to poetycki wyraz uwewnętrznienia treści biblijnych, również, jak sugeruje Piotr
Marchewka, bardzo prawdopodobny. Wewnętrzne sensy słów, synteza miejsc,
wczesnochrześcijańskich kodów kulturowych – to tylko część propozycji, jakie
otrzymujemy, drążąc wraz z Autorem temat obecności postaci apostoła Pawła
w twórczości Norwida.

Widzimy więc, jak niektóre poetyckie wybory są wyborami in minus – jak
świadoma rezygnacja z epizodycznego wprowadzenia choćby postaci Barnaby,
towarzysza Pawłowego. Albo są zgłębianiem innego niż biblijny profilu działań
świętego. Tam, gdzie Dzieje Apostolskie koncentrują się na działaniu, Norwid
w sposób dla niego charakterystyczny skupia się na słowie. Widzimy zresztą
od razu, jak głębokie potwierdzenie poetyckiego zamysłu odnajdujemy w pis-

8 Jw. s. 132.
9 Jw. s. 136-138.
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mach Apostoła Narodów10. Autor pokazuje, jak konsekwentne przeinaczanie
i przemilczanie przez poetę faktów biograficznych Świętego ma na celu przy-
wrócenie pierwotnego wydźwięku słowa „męczeństwo” – jako „świadectwa wia-
ry”. Na „świadectwo krwi” także przyjdzie czas – po analizie czysto filolo-
gicznej kontrastu, jaki ukazuje w swym utworze Norwid między obrazem Grecji
i obrazem Rzymu. Szczególnie cenne rozważania następują tuż po nich. Uwaga
interpretatora zatrzymuje się na „ludziach zaklętych na jedno sumienie”.
Głębsze wejście w temat daje solidne narzędzia do zgłębienia wielkiego tematu
poety, jakim jest sumienie. Niemały wpływ na kształtowanie się tej kategorii
w Norwidowskim myśleniu o człowieku miał właśnie św. Paweł. Co więcej, ko-
lejne wersy liryku, zawierające przemowę Pawła wobec oskarżycieli, nazwane
są „szkołą teologii”. Piotr Marchewka nie waha się mówić o Norwidowej pneu-
matologii czy trynitologii, podążając nadal tropem myśli Apostoła Narodów
i jej wpływu na twórczość poety. Możliwe lektury tego ostatniego, jego ko-
respondencja czy sama nawet znajomość Corpus Paulinum staje się przepustką
do rozważań ściśle teologicznych.

Zupełnie inaczej przedstawia się najkrótszy ze wszystkich rozdział, po-
święcony drugiemu ogniwu poematu Salem, dedykowanemu Władysławowi Za-
moyskiemu. Podstawową różnicą jest odmienny charakter utworu. Pomijając
nawet przynależność gatunkową (Salem wpisuje się w tradycję rapsodyczną, co
zostaje rzetelnie ukazane), różnica polega na tym, że św. Paweł nie jest tu
głównym bohaterem lirycznym ani powodem i poważnym argumentem przema-
wiającym za źródłowym znaczeniem słowa martyr, lecz staje się symbolem
wartości przypisywanych innemu mężowi. Z początku wydaje się, iż podjęcie
rozważań nad tym utworem opiera się na bodaj jednym tylko słowie – „jeź-
dziec”, które jest „jednym z oryginalniejszych substytutów imienia Pawła
z Tarsu w pismach Norwida”11. Autor poświęca wiele uwagi historycznej
genezie poematu, sytuacji politycznej, jaka była tłem dla jego powstania,
a jeszcze bardziej szczegółowo – sporowi, jaki toczył się między Zamoyskim
a Mickiewiczem, oraz sympatiom Norwida w zaistniałej debacie.

Postać Świętego, która oczywiście w utworze zaznacza się dużo silniej niż
tylko tym jednym słowem, została potraktowana jako klucz do odczytania wy-
branego fragmentu. Zresztą ponownie nie sama tylko postać, lecz także dzieła
Świętego (tu na przykład cytat z Listu do Efezjan o „przyjęciu zbroi Bożej”,
Ef 6, 10-17). „Jeździec w snopie blasku”, „droga do Damasku”, „Słowem mie-

10 Jw. s. 143 i n.
11 Tamże s. 191.
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czów złamie wiele”, „Narodów wiele Miłością obejmie” – Piotr Marchewka nie
gubi żadnego tropu, którym można pójść, by głębiej odczytać Pawłowy sens
tego ogniwa poematu. A jednak od początku do końca zarówno utworu, jak
i jego odczytania jest jasne, że pierwszoplanową rolę ma odegrać w nim sam
adresat. Z kontekstu Norwidowych komentarzy do rzymskich prób utworzenia
legii i debat nad jej przywództwem, a także z przytoczonych fragmentów
innych utworów poety wyłania się obraz Zamoyskiego jako tego, kto byłby
zdolny poprowadzić naród jak Apostoł Narodów, oblec ten sam płaszcz. Jedyną
refleksją, które pozostaje po zwięzłej analizie motywów wywiedzionych
z Salem, jest: „Czy jednak naród jest gotowy, aby pójść „z rycerską Pawła
postacią na czele”? Na to pytanie odpowiedź nie jest już tak oczywista [jak
zdolność Zamoyskiego do poprowadzenia narodu – A.K.]”12. Z drugiej strony
równie nieoczywiste może wydać się podstawowe założenie – zakwalifikowanie
tego ogniwa poematu Salem jako utworu, w którym postać św. Pawła odgrywa
szczególną rolę. Być może trafniej byłoby ograniczyć się do wskazania go jako
przykładu głębokiego „myślenia Pawłowego” samego Norwida.

W tym miejscu chcę jeszcze osobno wspomnieć o uwagach badacza zawar-
tych w Zakończeniu pracy. Nie jest ono zebraniem wniosków z całości. Po
pierwsze, byłoby to niemożliwe; po drugie, wnioski nasuwające się na bieżąco
podawane byłyby ponownie w akapitach wieńczących każdy rozdział czy pod-
rozdział. Finał, jaki zamierzył Piotr Marchewka, jest próbą odpowiedzi na
pytanie, dlaczego właśnie św. Paweł odegrał tak wielką rolę w twórczości
Norwida. Wachlarz możliwych odpowiedzi okazuje się bardzo szeroki. Autor
podejmuje się analizy kalendarium twórczości poety pod kątem intensywności
jego obcowania z osobą i dziełem Apostoła Narodów. Ale nie tylko. Na pod-
stawie danych biograficznych i epistolograficznych, a także przedwojennej
jeszcze pracy magisterskiej podejmującej temat Pawłowy w twórczości Norwida,
przedstawia czytelnikowi ciekawą, przekonującą, wieloaspektową propozycję
wyjaśnienia Norwidowej fascynacji, łącznie z argumentem „z podobieństwa” –
swoistego przylegania biografii i doświadczeń, jakie mogły połączyć rzymskiego
męczennika i romantycznego poetę. Norwid właśnie jako romantyk – uważa
P. Marchewka – chciał stworzyć własnego bohatera: przeobrażającego się,
rozdartego, męczennika, niebuntującego się ani przez chwilę przeciw Bogu.
Bohatera bez wątpienia „skrojonego” na miarę autora Dwóch męczeństw –
twórcy, który „nie przyszedł w czas”. Ta i wiele innych myśli warte są
kontynuacji, do której badacz zachęca.

12 Tamże s. 213.
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ST PAUL IN NORWID’S WORK – A REVIEW

S u m m a r y

The review is a look at the book Z romantycznych rodowodów biblijnych. Apostoł Paweł
w twórczości Cypriana Norwida (From the Romantic Biblical Origins. St Paul the Apostle in
Cyprian Norwid’s Work) as an inter-disciplinary publication showing the author’s great
competence in all the problems he tackles, with theology and study of literature at the head.
In the background the question appears about the method accepted by Piotr Marchewka, which
may seem complicated to an average reader, but his style of shaping the text (the “case” one)
is clear and harmonious enough to make the seemingly formal text a nice reading. Numerous
references, digressions and penetrating analyses of Dwa męczeństwa (Two martyrdoms) and
Salem consistently lead to the finale that is a convincing suggestion of an explanation of
Norwid’s fascination with the figure of St Paul.
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Słowa kluczowe: Piotr Marchewka, Paweł z Tarsu, teologia, literaturoznawstwo, interdyscypli-
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Miłosz K ł o b u k o w s k i – CZY W CZASACH
„POSTHUMANISTYKI” MOŻNA
UPRAWIAĆ ANTROPOLOGIĘ
LITERATURY?*

Stwierdzenie mówiące o panującym dziś powszechnie kryzysie w naukach
humanistycznych wydaje się z jednej strony trafne, jako diagnoza stanu
współczesnego, z drugiej zakrawa na jeden z popularnych liczmanów, utwier-
dzających zarówno samych humanistów, jak i pozostałych czytelników w prze-
konaniu o trwałości status quo i uniemożliwiających zmianę charakteru zjawisk
zastanych. Richard Rorty na przykład wskazywał, że współczesne nauki huma-
nistyczne inspirując się raz po raz heterogenicznymi źródłami, odwołując się
do rozmaitych dyskursów – szczególnie z zakresu filozofii – właściwie powoli
zatracają własną esencję, stając się wielkim projektem o niedookreślonej
tożsamości, którą ciągle należy konstruować na nowo, która ciągle pozostaje in
statu nascendi1. Wskutek szeroko ujmowanych przeobrażeń, rewizji i redefi-
nicji klasycznie rozumianej humanistyki – wywiedzionej z tradycji filologicznej,
wręcz jeszcze aleksandryjskiej – w ostatnim półwieczu można zaobserwować
proces powolnej erozji pojęć stałych, aksjomatów, metod czy zmianę obszaru
zainteresowań nauk o człowieku, które z rdzenia skupionej na poszukiwaniu
uniwersaliów filologii (zwłaszcza klasycznej) ewoluowały w kierunku różnorod-
nego i w pewnym sensie antyesencjalistyczego kulturoznawstwa. Przejście od
perspektywy centrystycznej i uniwersalistycznej do optyki partykularnej,
zorientowanej raczej globalnie, by nie rzec – peryferyjnie, pociąga za sobą
różnorakie następstwa, kreuje obiecujące możliwości, ale i niesie ze sobą
możliwe zagrożenia. W dużym uproszczeniu rzec można, iż obecnie analizowa-
nie tekstów (np. literackich) bardziej przypomina etnograficzną analizę tekstów
kultury, uwzględniającą poszczególne uwarunkowania i wpływy, które oddziały-
wały na autora i które wydają się odpowiadać w równym stopniu za wytworze-
nie tekstu, jak również biorąc pod uwagę pozycję samego badacza względem

* Kazimierz Ś w i e g o c k i. Wizje człowieka w poezji. Analiza antropologiczna
twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Bolesława Leśmiana. Warszawa 2009.
Instytut Wydawniczy PAX ss. 344.

1 Zob. R. R o r t y. „Teoria literatury” z perspektywy czasu. Przeł. T. Kunz. W:
Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia pod red. T. Bil-
czewskiego. Kraków 2010 s. 325-330.
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dzieła i jego uniwersum symbolicznego oraz wcześniejsze uposażenie intelek-
tualne i kulturowe osoby analizującej2.

W obecnych czasach wielką „karierę” w badaniach literackich, czy w ogóle
humanistycznych, robi nurt antropologiczny. O ile na Zachodzie Europy kie-
runek ten nie jest niczym szczególnie nowym, pozostaje znany od kilkudzie-
sięciu lat, o tyle w Polsce dopiero raczkuje, dość powoli zyskując status
jednego z głównych, rozwijających się dyskursów nauk humanistycznych. Moż-
na wręcz – pozostając sceptycznym wobec nowych prądów – mówić o swoistej
modzie na antropologię, która w różnych konfiguracjach z przydawką dopeł-
niaczową (np. antropologia kultury, literatury, filozoficzna, kina, teatru itd.)
zaczyna coraz śmielej wkraczać na uniwersyteckie salony jako nazwa jednostek
badawczych (zakłady, katedry, instytuty) czy przedmiotów akademickich, wno-
sząc przy tym pewien powiew świeżości.

Jak każda jednak moda, zwrot kulturoznawczy czy antropologiczny skupia-
jący humanistykę na refleksji na temat poszczególnych tekstów w partykular-
nym kontekście z odrzuceniem predefiniowania czy uprzedniego wartościowa-
nia, odrzucający pojęcie kanonu literatury światowej w myśl założeń teorii
postkolonialnej, niesie ze sobą nadzieje, ale i zagrożenia.

Oprócz obietnicy wielkiej przygody intelektualnej zawartej w idei antro-
pologii, rozumianej jako filozofia wyruszająca w podróż na spotkanie z In-
nym3, oprócz możliwości równie pasjonujących badań komparatystycznych nio-
sących nie tylko nadzieję na nowatorską epistemologię, ale w skrajnie upoli-
tycznionej czy wręcz ideologicznej wersji, na przemianę charakteru świata
i stosunków międzyludzkich, międzynarodowych, pojawia się niebezpieczeństwo
roztopienia i rozdrobnienia. Pierwsze zjawisko należałoby rozumieć jako utratę
zasadniczych cech dystynktywnych humanistyki zorientowanej antropologicznie.
Cóż bowiem badać i opisywać? Teksty jako zbiory znaczeń naddawanych przez
konkretnych odbiorców, dyskursy panowania i uległości manipulujące przy zna-
czeniach czy może po prostu kultury „piszące” własne teksty? Czy w ogóle
jeszcze wypadałoby mówić o obowiązku wartościowania dzieł przez badacza
i próbach tworzenia kanonu, czy byłoby to niezgodne z najnowszymi, postko-
lonialnymi standardami „nowej humanistyki”?

2 Jako wzorcowy przykład takiej postawy należy przywołać Clifforda Geertza i wprowa-
dzoną przezeń kategorię opisu gęstego. Zob. t e n ż e. Interpretacja kultur. Wybrane eseje.
Przeł. M.M. Piechaczek. Kraków 2005.

3 Zob. A. M e n c w e l. Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia. Warszawa 2006
s. 22.
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Drugie niebezpieczeństwo można by nazwać tyranią partykularyzmu, by nie
mówić o tyranii fragmentu czy tyranii chwili4, które skazywałyby badacza na
niemożność formułowania sądów uogólniających, uniwersalistycznych, a zmu-
szałyby (np. w imię poprawności politycznej dyskursu) do wygłaszania opinii
niepełniących funkcji wartościującej czy nakazywałyby skupienie się li tylko
na szczególarskich badaniach, bez odnoszenia się do pojęć całości, procesual-
ności, co byłoby charakterystyczne dla nowego paradygmatu w humanistyce,
odrzucającej odtąd nakaz dążenia do Prawdy w imię uwielbienia cząstek. Po-
wyższy obraz wydaje się wręcz ukazywać nauki o człowieku w stanie absolut-
nej reorganizacji, totalnej zmiany, zrywającej z wielbionym przez długie
stulecia wzorcem. Czy więc dodanie do nazwy takowej humanistyki przedrostka
post- nie wydaje się na miejscu?

Jak więc możliwa jest antropologia literatury, niebędąca prostą kalką
„starych” tendencji i zarazem nie nazbyt nowoczesną, by pozwalała badaczowi
spełniać powinności prawdziwego humanisty, jakimi są poszukiwanie prawdy,
dobra, piękna w wytworach ludzkiej działalności artystycznej, trud poznania
Innego czy budowanie przestrzeni wartości opartej na dyskusji i tolerancji
wobec różnorodności kulturowej lub poglądowej? Teoretycznej odpowiedzi zda-
wał się udzielać Edward Kasperski, określając zadania antropologii literackiej
jako dziedziny nauki poszukującej odpowiedzi na pytanie o podmiot obecny
w tekście kultury poprzez zawartą w nim własną wizję świata5. Badanie lite-
ratury zgodnie z orientacją antropologiczną w proponowanym ujęciu stawało się
formą hermeneutyki, próbującej rekonstruować świat podmiotu tworzącego dzie-
ło, zakładającej – zgodnie z twierdzeniem Paula Ricoeura – że „sens tekstu nie
kryje się za tekstem, lecz stoi przed nim. Sens nie jest czymś ukrytym, lecz
czymś odsłoniętym. Przedmiotem rozumienia jest nie sytuacja, w jakiej tekst
powstał, lecz jego odniesienia do świata możliwego, dzięki nieostensywnej
referencji tekstu”6.

Z podobnych założeń metodologicznych wychodzi Kazimierz Świegocki,
autor książki Wizje człowieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczości
Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Bolesława Leśmiana. O ile wspomnia-
na praca Kasperskiego jest pozycją teoretyczną, o tyle opracowanie Świegoc-

4 T.H. E r i s k e n. Tyrania chwili: szybko i wolno płynący czas w erze informacji. Przeł.
G. Sokół. Warszawa 2004.

5 Zob. E. K a s p e r s k i. Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury. Warszawa
2006.

6 P. R i c o e u r. Język, tekst, interpretacja. Wybór pism. Wybrała i wstępem poprzedziła
K. Rosner. Przeł. P. Graff i K. Rosner. Warszawa 1989 s. 178.
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kiego wciela w życie powyższe postulaty, stając się po prostu przykładem
antropologii literatury zastosowanej w praktyce. Już samo założenie uwydat-
nione w tytule pozwala zrekonstruować zamysł badawczy, który przyświecał
autorowi. Przedmiotem studium porównawczego stał się sposób widzenia czło-
wieka, jego kondycji ontycznej, relacji ze światem, postawy wobec Bytu,
utrwalony w dziełach wielkich poetów współtworzących tożsamość polskiej
literatury XIX i początku XX w., czerpiącego z tradycji poprzednika – od
początku romantyzmu, przez jego okres dojrzały i krytyczny, aż po schyłek
wieku i kiełkowanie nowego stulecia literackiego. W zamyśle książka skupia
zarówno literaturoznawczą, jak i filozoficzną perspektywę, o czym badacz –
jako filozof i zarazem poeta – informuje expressis verbis już w części
wprowadzającej.

Wybór egzemplifikacji nie jest przypadkowy. Świegocki – chociaż bierze na
warsztat teksty autorów dziś uważanych za „klasycznych”, konstytuujących
polską tradycję literacką wieku XIX i XX, z niemałą śmiałością proponuje
ujęcie nowoczesne, odwołujące się aktualnych tendencji literaturoznawczych,
oparte na autorskim zamyśle interpretacyjnym, tkwiącym korzeniami głęboko
w myśleniu antropologicznym. Poszukując odpowiedzi na pytanie o reprezenta-
tywne modele ludzkiej podmiotowości w literaturze ostatnich stuleci, badacz
tworzy swoisty konstrukt komparatystyczny, zestawiając ze sobą autorów nie-
zwykle istotnych, wywierających wpływ na historię polskiej literatury i – jak
się okazuje – na tyle różnych, by można z nich uczynić figury przeciwstawnych
typów poetyckich, a nawet doszukiwać się w ich twórczości pierwiastków filo-
zoficznych odnoszących się do dwóch komplementarnych względem siebie nur-
tów szeroko rozumianej europejskiej refleksji o człowieku, mającej swoje źródła
u początków kultury śródziemnomorskiej.

Świegocki bardzo dobrze korzysta z całego dostępnego mu jako filozofowi
zaplecza myśli i teorii, odwołując się w trakcie analiz do niezwykle szeroko
zarysowanego spektrum kontekstów – od wspomnianych antropologii starożyt-
nego świata, cywilizacji grecko-rzymskiej i kultury judeochrześcijańskiej, przez
pooświeceniowe dyskursy rodzącej się nowoczesności, romantyczne teozofie in-
spirowane dziełami alchemików, gnostyków i mistyków, po znamienny dla
w pełni rozwiniętej modernitas wywód Nietzschego dotyczący śmierci Boga
i narodzin Nadczłowieka. Mylne byłoby jednak posądzenie autora o proste
wykorzystywanie warsztatu badawczego zwyczajnie najlepiej opanowanego.
Olbrzymia erudycja i bogactwo przywoływanych kontekstów filozoficzno-antro-
pologicznych, widoczne niemal na każdej karcie książki, świadczą nie tylko
o rozległym obszarze zainteresowań badawczych Świegockiego, nie stanowią
również jedynie ciążących wywodowi inkrustracji o średniej wartości poznaw-
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czej. Należy uznać je za wykorzystane i przywoływane w sposób w pełni funk-
cjonalny, przemyślany, ich pojawianie się wynika z całości zaprojektowanej
przez badacza koncepcji kompozycyjnej, która – jak zostało to nadmienione –
jest w duchu komparatystyczna.

Co takiego zestawia więc tak naprawdę literaturoznawca, filozof i poeta
w jednej osobie?

Porównywanie poetów i ich ujęć ludzkiej podmiotowości to zaledwie pierw-
szy poziom interpretacyjny przemyślnie skonstruowanej budowli, jak wypada
nazwać książkę Świegockiego. Na wyższych „piętrach” pracy znajdują się bo-
wiem zagadnienia istotne dla humanistyki w ogóle, zaś w planie metatekstowym
– wręcz kluczowe dla współczesnego literaturoznawstwa, zmierzającego w stro-
nę antropologii. Pytanie, jak widzieli człowieka w stosunku do świata Mickie-
wicz, Norwid i Leśmian, prowadzi jedynie do kolejnych zagadek natury badaw-
czej, np. jakie podstawowe linie da się wyodrębnić w europejskim myśleniu
antropologicznym? Które mity i teksty kultury współtworzą w miarę precyzyjne
interpretacje ludzkiego losu i w jakich dziełach, których epok można dostrzegać
ich kontynuacje, a nawet ewolucje – oto zagadnienia, które zdają się najbardziej
interesować badacza. Świegocki spogląda na trzech wielkich mistrzów słowa jak
typowy komparatysta, porównując literackie sposoby kreowania ludzkiego „ja”,
oddziela od siebie starannie nici materii poetyckiej w poszukiwaniu głęboko
ukrytego filozoficznego kontekstu definiującego istotę człowieczeństwa.

Trzeba przyznać, że autorski zamysł jest wyraźnie udany, zaś analizy nie
wydają się przesadnie osadzone w kontekście filozoficznym i metodą kompara-
tystyczną odsłaniają zupełnie nowe aspekty badanej twórczości, które wcześniej
wcale nie wydawały się tak oczywiste jak dopiero po przyjrzeniu się materia-
łowi badawczemu w perspektywie porównawczej. Niemała to zasługa, zwłaszcza
że stan badań nad twórczością Mickiewicza czy Norwida jest wyjątkowo w pol-
skim literaturoznawstwie zaawansowany i wydawać by się mogło, że niewiele
nowego da się na temat tego fragmentu literatury XIX w. jeszcze powiedzieć.
Świegocki udowadnia coś zupełnie innego, obalając ten uniwersytecki mit.
Pomimo urodzaju publikacji na temat dwóch wieszczów stosunkowo niewiele
opracowań ujmuje materiał w perspektywie porównawczej. Okazuje się, że –
po pierwsze – wciąż należy ponawiać refleksje nad największymi twórcami,
gdyż mimo ogromnej literatury przedmiotu da się wskazać aporie, a – po drugie
– że nowoczesne metody nauk porównawczych odsłaniają zupełnie nowe pole
badań. Trzeba je zdecydowanie poszerzać i eksploatować, bo dostarczają
niespodziewanych perspektyw i interesujących narzędzi.

Rzecz jasna złudne byłoby popadanie w same zachwyty. Uczciwie należy
przyznać, że spośród trzech analizowanych poetów najbardziej w pracy Świe-
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gockiego „od-czytany” został Mickiewicz. Na temat charakteru jego poetyckiej
antropologii udało się autorowi ukazać najwięcej intrygujących, nowatorskich
(choć poniekąd w jakimś stopniu już obecnych) spostrzeżeń, choć dotyczą one
jedynie wybranych utworów (np. Farysa). Nieco bardziej „przewidywalnie”
wypada w tym porównaniu interpretacja dzieł Norwida, choć w żadnym wypad-
ku nie można powiedzieć, że autor ograniczył się do powtarzania sądów po-
wszechnie znanych i uświęconych odpowiednio długą tradycją badawczą.

Największy niedosyt poznawczy pozostawia trzecia i zarazem wyraźnie
krótsza od poprzednich część książki poświęcona poezji Bolesława Leśmiana.
Pomimo że taka kompozycja ma swoje uzasadnienie formalne względem całości
zaprojektowanego wywodu, pomimo że można tłumaczyć ją metodologią badań
– dzieło Leśmiana bowiem ukazuje Świegocki jako procesualnie ujętą konty-
nuację jednego z wcześniej określonych typów, która przeszła metamorfozę
w wyniku przemian kulturowych – w trakcie lektury wyraźnie daje o sobie znać
pragnienie nieco szerzej zarysowanego kontekstu kulturowego epoki dwudzie-
stolecia, jak miało to miejsce wypadku dwóch wcześniejszych rozdziałów po-
święconych autorowi Dziadów i twórcy Promethidiona.

Książkę – co jest jej ogromnym atutem – polecić można nie tylko czytel-
nikom z przygotowaniem filozoficznym. Autor posłużył się przejrzystą kom-
pozycją i klarownym stylem, a także komunikatywnym językiem, dzięki czemu
po pracę mogą spokojnie sięgnąć zarówno znawcy, filologowie, studenci,
a nawet po prostu humaniści czy osoby zainteresowane poezją XIX i XX w.
Nie wydaje się łatwą sztuką operowanie materią badawczą, która ma tak bogatą
tradycję w historii literatury, odpowiednie miarkowanie treści odwołujących się
do niezwykle obszernej literatury przedmiotu i wnoszących powiew świeżości
analiz. Świegockiemu jednak sztuka ta w pełni się udała. Z aptekarską niemal
precyzją odmierzał proporcje między nowymi spostrzeżeniami a odwołaniami
do bardzo skrupulatnie relacjonowanego stanu badań, który zrekonstruował
w sposób szczególnie dokładny z iście benedyktyńską pracą, dzięki czemu
książka ma walor nie tylko poznawczy, ale i popularyzatorski, zarówno w od-
niesieniu do poezji, jak i literaturoznawczej refleksji. Mogą się z nią zapoznać
zarówno doktoranci, studenci, jak i przyszli adepci kierunków humanistycznych.
Fragmenty analiz Świegockiego napisane barwnym, żywym, komunikatywnym
językiem, wolnym od naukowego „nimbu” i przesadnie rozwlekłych konstrukcji
składniowych, z powodzeniem można by zamieścić w podręcznikach języka pol-
skiego przeznaczonych dla licealistów czy w repetytoriach maturalnych.
Nieczęsto zdarza się, aby badacz tak sprawnie poruszający się w historii lite-
ratury wieku XIX, dodatkowo operujący niezwykle szerokim horyzontem histo-
rii idei, potrafił formułować myśli o bardzo doniosłym znaczeniu dotyczące
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niezwykle trudnych problemów interpretacyjnych z lekkością stylu, łatwością
odbioru frazy czy z precyzją i prostotą języka. Wyraźnie widać, że praktyka
poetycka ułatwiła Świegockiemu napisanie dzieła poznawczo ważnego, a jedno-
cześnie w miarę łatwego w odbiorze, zapewniającego przyjemność nie tylko
intelektualną, ale i estetyczną.

W odniesieniu do omawianej pracy pojawia się jednak kilka wątpliwości
natury kompozycyjno-formalnej. Przede wszystkim nie do końca jasny okazuje
się sposób rozumienia tytułowego terminu „poezja”. Wydaje się on wręcz
symptomatycznie podobny do eklektycznego i szerokiego rozumienia romanty-
ków, którzy widzieli w niej po prostu twórczość słowną. Jak okazuje się
w trakcie lektury, Świegocki odwołuje się przede wszystkim do liryków.
Najwięcej przykładów znajduje się w części poświęconej Mickiewiczowi, której
rola w książce urasta niemal do rangi ukazania ewolucji poetyckiej autora
Romantyczności, zawiera analizy i interpretacje wierszy pochodzących z różnych
okresów twórczości poety, a łączących się z pozoru niewidocznymi na pierwszy
rzut oka motywami antropologicznymi.

Problematyczne jednak może wydawać się zaklasyfikowanie jako liryki frag-
mentów większych całości. W przypadku części Mickiewiczowskiej punktem
dojścia badacza okazuje się Wielka Improwizacja, włączona arbitralną decyzją
autora w konstruowany przez niego ciąg interpretacyjny, ukazujący ewoluującą
w twórczości poety ideę wyzwalającego się od wpływów zbuntowanego pod-
miotu romantycznego. Pomysł sam w sobie i kompozycyjnie, i intelektualnie
wydaje się zarówno owocny poznawczo, ciekawy, jak i odważny, aczkolwiek
opłacalny. Jedyne wątpliwości są natury formalno-interpretacyjnej. Przede
wszystkim brakuje należytego odniesienia praidei nadczłowieka dokonującego
autodeifikacji do całości Dziadów drezdeńskich, jak i całego cyklu. Przecież nie
bunt Konrada w części III narodowego dramatu był jej punktem centralnym,
tylko klęska pysznego i narcystycznego poety oraz zwycięstwo postawy pokor-
nej ofiary. Kontekst ten nie został u Świegockiego wyeksponowany wystarcza-
jąco. Z jednej strony można by mieć do autora pretensje o zaledwie sygnali-
zacyjne zarysowanie Mickiewiczowskiej idei, o wzmiankowanie jedynie o póź-
niejszej jego twórczości. Z drugiej strony autora tłumaczy obszerność takowych
analiz, która rozbiłaby tok dowodzenia i mechanizm porównawczy zawarty
w książce. Rozdrobniłaby analizy, a na pewno znacznie przekroczyłaby ramy
studium komparatystycznego twórczości trzech poetów. Zamysł interpretacyjny
– niebanalny, odważny, autorski – zdaje się po części usprawiedliwiać badacza
i sprawia, że łatwo można zapomnieć o pozornej nieścisłości metodologicznej.

Nieco więcej pytań może rodzić kwantyfikowanie dzieł Norwida, gdyż część
mu poświęcona otrzymała inny układ kompozycyjny niż rozdział pierwszy.
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O ile początkową partię książki ukształtował Świegocki indukcyjnie – z analiz
poszczególnych, zestawionych ze sobą utworów wyprowadzał wnioski natury
ogólnej dotyczące antropologii poetyckiej Mickiewicza, o tyle część Norwi-
dowska ma strukturę dedukcyjną. Znając kształt antropologicznej refleksji
Mickiewicza, Świegocki nie rekonstruuje wizji Norwida z samych tekstów – po
prostu znając dobrze jej charakter, porządkuje wywód nie wedle utworów,
a wedle problemów dotyczących antropologii poetyckiej, jednocześnie tak
ustawiając kolejność prezentowanych treści i argumentów, że precyzyjnie
ukazuje różnice w ujęciach zagadnienia podmiotowości ludzkiej między Mic-
kiewiczem a Norwidem, co świadczy o przemyślanym i z góry zaplanowanym
i dojrzałym zamyśle interpretacyjnym, który autor pragnął ukazać. W ten więc
sposób nie tyle proces dojrzewania utworów niosących przesłanie ogólnoludzkie
staje się tematem części drugiej, ile raczej charakterystyka metafizyczno-
teologicznego sposobu widzenia człowieka przez Norwida. Układ tekstocen-
tryczny został więc zastąpiony w rozdziale drugim porządkiem problemowym,
ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów, jak Prawda, wiedza, praca,
miłość, soteriologia czy wolność. Pociąga to za sobą dość istotne konsekwencje
interpretacyjne. Myśl autora Quidama ukazana zostaje bowiem przez badacza
jako całościowa, skończona, zamknięta, wręcz jako swoisty „systemat”, co nie
do końca wydaje się zgodne z intencjami poety, który wykazywał się nieufnoś-
cią wobec wszelkich absolutyzujących systemów filozoficznych, politycznych
czy teozoficznych (jako autor słów „Prawda się razem dochodzi i czeka!”),
nigdy nie uzurpowałby sobie prawa do objawiania jednego, całościowego i je-
dynie poprawnego „systematu” wyjaśniającego świat. Wydaje się więc, że Świe-
gocki posuwa się o krok dalej od samego artysty – najprawdopodobniej w celu
wyostrzenia opozycji między wieszczami, która stanowi jądro kompozycyjne
studium porównawczego.

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że powyższa decyzja autorska odzwiercie-
dla zarówno głębokie przekonanie co do wartościowania omawianych utworów,
jak i zdaje się symptomatycznie oddawać podejście badacza do przedmiotu
refleksji i bliską mu wizję antropologii. Konstrukt komparatystyczny za-
proponowany w książce można by scharakteryzować pokrótce jako konfliktowe
zestawienie dwóch różnych sposobów widzenia człowieka. Pierwszy z nich
opiera się na pełnej pychy i wiary we własne siły, wybujałej, charakterystycznej
zarówno dla romantycznego indywidualizmu, jak i paradoksalnie dla dyskursu
oświeceniowego (przy zasadniczej różnicy celów i sposobów dojścia do nich)
postawie jednostki prowadzącej w skrajnej postaci do zgubnej, a nawet zbrod-
niczej gnostyckiej w źródłach idei autodeifikacji, która w wyniku ewolucji
przeobraziła się w Nietzscheańskie hasła patronujące epoce Leśmiana. W opo-
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zycji do niej kreśli Świegocki tradycję antropologii chrześcijańskiej, opartej nie
na wizji potężnego człowieka-maga demiurgicznie kreującego rzeczywistość, ale
na obrazie człowieka-sługi Bożego z pokorą wypełniającego wolę Pana i odnaj-
dującego pełnię własnej podmiotowości w zbawczym zjednoczeniu z wolą Boga
w Prawdzie.

Pierwszy nurt egzystujący w tradycji europejskiej odpowiada wizjom antro-
pologicznym dającym się wyprowadzić z analizowanych przez badacza utworów
Mickiewicza, dla których skrajnym punktem dojścia okaże się Wielka Impro-
wizacja. Z kolei reprezentantem drugiego, chrześcijańskiego w duchu modelu
egzystencji ludzkiej okazuje się Norwid i jego myśl, którą autor rekonstruuje
– znów mógłby ktoś rzec nie do końca konsekwentnie w stosunku do tytułu
pracy, bo zarówno na podstawie poezji, jak i wypowiedzi dyskursywnych,
traktatów filozoficzno-estetycznych czy listów. Nie należy jednak czynić z tego
zarzutu, gdyż, po pierwsze, charakter twórczości romantyków był eklektyczny,
za poezję uznawali niemalże całość twórczości słownej, po drugie, nie sposób
kompetentnie mówić o antropologii Norwida z całkowitym pominięciem dzieł
niepoetyckich (w dzisiejszym rozumieniu terminu). Niemożliwością chyba by-
łoby zarówno dalsze rozszerzanie kontekstów, jak i okrajanie książki z nie-
których analiz. Dlatego należy podkreślić, że szczególnie trudne zadanie,
jakiego podjął się autor, pragnąc zrekonstruować najważniejsze antropologie
literackie XIX i XX w., zostało wykonane bardzo sumiennie, choć nie do końca
wyczerpująco – co trzeba jednak rozumieć nie jako wyraz niedosytu badawcze-
go, ale jako afirmację możliwości i jednocześnie konieczności dalszych badań
w obszarze przez Świegockiego penetrowanym. Praca poety i filozofa powinna
być jednym z kamieni wieszczących lawinę, gdyż wiele jeszcze kwestii pozo-
staje do rozpatrzenia na gruncie polskiej antropologii literatury. Dobrze, że
książka ta nie rości sobie prawa do absolutyzacji czy systematyzacji form
antropologii poetyckiej XIX i XX w. wedle zaproponowanego przez Świegoc-
kiego modelu, gdyż dzięki temu otwiera dyskusję, tworzy zaczątek agory, na
której może paść wiele jeszcze głosów na pokrewne tematy.

W obliczu niekwestionowanego sporu pomiędzy dwiema rywalizującymi od
wieków wizjami człowieka, jego kondycji, praw, zadań, miejsca w kosmosie –
między dyskursem nowoczesności, uwznioślającym rolę i prawo jednostki, opie-
rającym się na wartości buntu wobec świata i dążenia do zupełnej wolności,
samotności, egotyzmu, oraz dyskursem chrześcijańskiej pokory i dojrzałości do
wyboru Prawdy nie jako „wolności od”, ale „wolności do” – Świegocki choć
zachowuje należny naukowcowi obiektywizm, umieszczając Norwida w centrum
i zestawiając kontrastowo z dziełem Mickiewicza, prezentując myśl autora
Vade-mecum jako dojrzalszą i całościową. Opowiada się tak naprawdę po
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stronie tejże wizji człowieczeństwa czy daje dowód nie tylko głębokiego
przeżywania badanej literatury, ale i badawczej odwagi. Northrop Frye, jeden
z ojców antropologii literatury, pojmujący pracę jako formę docierania do
objawienia poprzez ogląd tekstu w kontekście całej literatury, uważał, że samo
badanie literatury może być niczym wtajemniczenie w świat i Boga, dokonujące
się poprzez teksty7. Można zaryzykować stwierdzenie, że również Świegocki
zdaje się bliski tymże ideałom.

Należy jednak podkreślić, że konstrukt interpretacyjny proponowany przez
autora wydaje się zasadniczo wyostrzony, a nawet przybiera kształt czysto
autorskiej interpretacji krytycznej. Świegocki w iście hermeneutyczny sposób
analizując kolejne liryki Mickiewicza, wykazuje się podejściem redukcyjnym,
dobiera teksty w taki sposób, aby należycie egzemplifikowały stawianą przez
niego tezę o obecności dwóch walczących ze sobą interpretacji ludzkiego losu.
Pomija przy tym chociażby wiele utworów Mickiewicza z analogicznych okre-
sów twórczości, które nie wpisują się w projektowaną przez badacza wizję
antropologii nowoczesnej u autora Pana Tadeusza. Tak dzieje się chociażby
z niektórymi lirykami okresu rzymskiego czy ze wspomnianym już przesłaniem
III części Dziadów jako całości. Skrupulatność rekonstrukcyjna stanu badań nie
do końca odpowiada pokorze badacza wobec materii poetyckiej, którą traktuje
on wybiórczo, poszukując przede wszystkim dowodów na poparcie stworzonej
przez siebie figury intelektualnej. W tym sensie zwycięża w Świegockim inter-
pretator twórczo, wedle własnej „przedrozumianej”, z góry założonej tezy
odczytujący analizowane dzieła literackie.

Zastanawiający wydaje się również brak kontekstu badań francuskiego an-
tropologa kultury i literaturoznawcy zarazem – Renégo Girarda, który formułuje
poglądy w licznych punktach zbieżne z wizją świata i antropologią Norwida.
Wystarczy wspomnieć, że Girard w jednej z pierwszych większych i głośniej-
szych prac8 dokonywał pośredniej krytyki poromantycznego indywidualizmu
jako pełnej złudzeń postawy i przekonania o tym, że podmiot może być źród-
łem dla samego siebie, także jedynym źródłem własnych pragnień. Te rodzić
się bowiem miały – zdaniem Girarda, który w następnych książkach wyprowa-
dził z teorii mimetycznej schemat kozła ofiarnego – w relacji podmiotu
z przedmiotem pragnienia i posiadającym go innym lub własnym sobowtórem,

7 N. F r y e. Wielki Kod. Biblia i literatura. Przeł. A. Fulińska. Przekład przejrzał
i wstępem opatrzył M.P. Markowski. Bydgoszcz 1998.

8 Zob. R. G i r a r d. Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. Kot.
Warszawa 2001.
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któremu podmiot mógł zazdrościć. Chęć naśladownictwa miała prowadzić do
rywalizacji sobowtórów, a następnie do kryzysu ofiarniczego, który badacz
rozumiał jako mechanizm przywracania równowagi i status quo społecznego
poprzez kolektywne napiętnowanie jednostek, zastosowanie wobec nich prze-
mocy i zrytualizowaną zbrodnię9. Zdaniem Girarda – nawróconego katolika –
naśladownictwo wypływające ze zbytnio pobudzonej potrzeby „fałszywego”
(w tym kontekście można by rzec „romantycznego”) indywidualizmu prowadziło
do zatracenia ludzkości w grzechu i odejściu od naśladowania Chrystusa.
Chrześcijaństwo widział z kolei francuski antropolog jako jedyną religię
walczącą z szatańskim w swej istocie mechanizmem kozła ofiarnego. Czyż
podobnego charakteru nie ma krytyczna wobec romantycznej indywiudacji pod-
miotowości idea Norwida lub jego surowy osąd mesjanizmu jako niezgodnego
z pierwotnym zamysłem Boga wysyłającego pomazańca?

Być może podobieństwa myśli XIX-wiecznego poety i współczesnego kultu-
roznawcy wymagają nieco szerszego omówienia, może nawet odrębnego stu-
dium? Mimo to szkoda, że Świegocki w ogóle nie wykorzystał tego tropu –
nazwisko Girarda nie pojawia się w książce ani razu gdyż bliższe przyjrzenie
się powinowactwu mogłoby dać życie wielu inspirującym impulsom interpreta-
cyjnym i zarazem bardzo dobrze wpisywałoby się w ideową strukturę wywodu
Świegockiego o „czwartym wieszczu”10.

Autorowi udało się także uniknąć niebezpieczeństwa ograniczenia horyzontu
intelektualnego pracy do jednej komplementarnej opozycji, jaka rysowałaby się
przy porównywaniu Mickiewicza z Norwidem. Książka jest zresztą rozwiniętą
i zmienioną wersją wcześniejszej pracy z 2006 r.11 Punktem wyjścia do dal-
szych rozważań miała stać się twórczość Bolesława Leśmiana. Poprzez zajęcie
się poetą tworzącym w okresie dwudziestolecia międzywojennego Świegocki
próbuje osiągnąć kilka celów. Po pierwsze, udowadnia słuszność zapropono-
wanego przez siebie podziału na dwie dychotomiczne linie antropologiczne.
Leśmian ma reprezentować czasy po „śmierci Boga”, czyli czasy, w których do
głosu coraz bardziej dochodziła gnostycka idea autodeifikacji; w których
człowiek dokonujący samouwielbieńczego „przewartościowania wartości” zaj-
mował miejsce Absolutu. Z tego wynikać miał pesymizm obecny w poezji au-

9 Zob. t e n ż e. Początki kultury. Przeł. M. Romanek. Kraków 2006.
10 Dotychczas na podobieństwo myśli Norwida i Girarda zwróciła uwagę B. Wołoszyn.

Zob. t a ż. Męczeństwo w twórczości Norwida. „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 2005
t. 6 s. 458.

11 K. Ś w i e g o c k i. Człowiek wobec Boga i świata w poezji. Instytut Wydawniczy
PAX. Warszawa 2006.
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tora W malinowym chruśniaku, a także wizja Boga niedoskonałego, kalekiego,
niemającego pełnej i wszechmocnej władzy panowania nad stworzeniem, które
wcale – jak słusznie interpretuje Świegocki – u Leśmiana nie okazało się dobre,
niczym w Księdze Rodzaju. Dzięki takiemu zabiegowi kompozycyjnemu model
zaproponowany przez badacza otwiera się na dalsze interpretacje, okazuje się
zdatny do użycia poza kontekstem porównania Mickiewicza z Norwidem. Po-
nadto Świegocki ukazuje zaproponowaną przez siebie dychotomię jako postę-
pujący w kulturze proces – czy wręcz swoiste zmagania ducha ludzkiego z sobą
samym przez wieki – co świadczy o dojrzałości koncepcji autorskiej i jej
długofalowości. Niestety, wskazanym już wcześniej mankamentem trzeciej
części pracy jest jej niewielki rozmiar, co akurat w zestawieniu z bardzo
rozległymi i wieloaspektowymi analizami poezji Mickiewicza i Norwida prze-
kłada się na jakość poznawczą prezentowanych sądów.

Największym zwycięstwem Świegockiego jako literaturoznawcy wydaje się
natomiast metoda, której użył. Nie poprzestał na klasycznych sposobach
analizowania i interpretowania dzieł w kontekście historii literatury czy
genologii. Nie bał się zaryzykować badawczego eklektyzmu metod porównaw-
czych, aby doszukiwać się poza tekstem przede wszystkim obrazu ludzkiej
podmiotowości, aby poza esencję przechodzić ku egzystencji. Jak zauważa sam
autor, sposób ten ma liczne zalety.

Jedynie za jej pomocą [interpretacji typu egzystencjalnego] można ocalić i dowieść słuszności
pierwszego spontanicznego wrażenia, jakie rodzi lektura tego poematu [Farysa], w świetle którego
jawi się on jako oczywiste arcydzieło. […] Poznanie i zrozumienie tego ułatwić może tylko odpo-
wiednia lektura egzystencjalna tekstu, która przekracza kategorie poznawcze metody historycznoli-
terackiej. Ta ostatnia bowiem zatrzymuje się na poznawczo na takich pojęciach jak „romantyczne”,
„romantyka”, „bohater romantyczny”, „bajronizm”, „indywidualizm romantyczny”, „orientalizm”
itp., traktując je jako kategorie ostatecznie samozrozumiałe i wyczerpujące, a także „uspra-
wiedliwiające” wszystko to, co nie mieści się łatwo w językowych i mentalnych przyzwyczajeniach
współczesnego odbiorcy. Analiza egzystencjalna (która w przypadku Farysa mieści się całkowicie
w granicach alegoryzmu i symbolizmu badawczego) odsłania nam bodaj najgłębsze warstwy sensu
utworu, przekraczając ramy kategorii historycznoliterackich i pozwalając widzieć znaczenia utworu
ponadhistoryczne, ponadczasowe, tak jak ponadhistoryczna, ponadczasowa jest ontologiczna
struktura człowieka, choć ona sam żyje w czasie i historii12.

Czyż powyższe słowa nie są zarazem manifestem współczesnego literaturo-
znawcy, który przypomina o podstawowych powinnościach filologa, jakimi są:

12 T e n ż e. Wizje człowieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczości Adama
Mickiewicza, Cypriana Norwida i Bolesława Leśmiana. Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa
2009 s. 75-76.
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szacunek dla tekstu, próba zrozumienia intencji autorskich w celu objaśnienia
i przybliżenia ich odbiorcom, dbanie o odbiór tekstów i wspomaganie literatury
w jej życiu? Te same postulaty są dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek,
zwłaszcza że nie nikną próby budowania antropologii literatury może nie bez
autora, gdyż ten epizod strukturalizmu wydaje się miniony, ale bez podmiotu.
Świegocki zdaje się udowadniać, że tradycyjnie nie znaczy wstecznie, pojmo-
wana antropologia literatury rozumiana jako dyskurs opowiadający o człowie-
czym świecie obecnym w tekście jest w pełni możliwa nawet w czasach „post-
humanistyki”, rozdrabniającej się w coraz to większą liczbę dyskursów i wie-
lokulturowych, chaotycznych spostrzeżeń. Praca filozofa i poety, interesująca,
miejscami odkrywcza, inspirująca, stać się może wzorcową pozycją w polskiej
antropologii literatury, która niekoniecznie przecież musi funkcjonować tylko
i wyłącznie z wykorzystaniem takich metod, jak dekonstrukcjonizm, konstruk-
tywizm czy psychoanaliza polacanowska. Książka Świegockiego to – miejmy
nadzieję – jeden z typowych tekstów-koryfeuszy nowego świata humanistyki,
nowoczesnego w metodzie, lecz opartego na solidnych fundamentach wiary
w piękno, sens, wartość i istotę ludzkiego życia oraz świata w jego realnym
kształcie. Oby naprawdę była to pozycja zachęcająca wszystkich badaczy (nie
tylko XIX- i XX-wiecznej literatury) do dyskusji w podobnym tonie.

CAN ANTHROPOLOGY OF LITERATURE BE PRACTICED
IN THE TIMES OF “POST-HUMANITIES”?

S u m m a r y

The author analyzes Kazimierz Świegocki’s book with respect to the most important
changes in modern humanities – especially to the anthropological turn, that is the literary
scholars’ interest in the methods of cultural as well as comparative studies. Kłobukowski
interprets Świegocki’s comparative study on two planes – as an intriguing and sometimes
innovative study of great Polish poets who participated in creating the literary tradition of the
19th and 20th centuries, and also as an attempt at building anthropology of literature using
modern methods, but also deeply rooted in the philological tradition – based on the concept
of subjectivity, whose vision may be reconstructed on the basis of the literary text. The
reviewer thinks that the construction of the argument based on juxtaposing two different types
of poetical anthropology that may be recognized in Mickiewicz’s and Norwid’s work is one
of Świegocki’s most interesting ideas. Świegocki’s proposition seems advisable both to those
who study Romanticism, and to theoreticians of literature. A vigorous and elegant style of the
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book makes it also recommendable to students, or even to people who are not “professionally”
connected with literature.

Transl. Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: Kazimierz Świegocki, Cyprian Kamil Norwid, Adam Mickiewicz, Bolesław
Leśmian, antropologia literatury, komparatystyka, podmiotowość, humanistyka, romantyzm.

Key words: Kazimierz Świegocki, C. K. Norwid, A. Mickiewicz, B. Leśmian, anthropology
of literature, subjectivity, humanities, Romanticism.
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Dariusz P n i e w s k i – ŚLEDZTWO W SPRAWIE ŚMIERCI
ŚWIĘTEGO JÓZEFA*

Jan Zieliński własną metodę pracy wykorzystał już w pierwszej publikacji
książkowej, która dotyczyła powieści autobiograficznej1. Pozostaje wierny
fascynacji życiem artystów i losami ich dzieł (czasem także dzieł o nieusta-
lonym bądź niepotwierdzonym autorstwie). Konsekwentnie stosuje tę samą stra-
tegię badawczą. Wypracował także identyfikującą jego teksty technikę prezen-
tacji analizowanego materiału. Z dziejów twórców i ich dzieł wydobywa fakty.
Często są to drobne zdarzenia, które przez innych uczonych bywały pomijane,
uznawane za poboczne, pozostawały niedostrzeżone. Czasem na gęstej siatce

* J. Z i e l i ń s k i, Obraz pogodnej śmierci. Norwid – Rafael – Maratti i „Śmierć świę-
tego Józefa”. Lublin 2010.

1 J. Z i e l i ń s k i. Pępek powieści. Z problemów powieści autobiograficznej przełomu
XIX i XX wieku. Wrocław 1983.
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faktów osadza zdarzenia i zjawiska, które bywały dotąd uznawane za poszlaki.
Zieliński podstawą szczegółowych rekonstrukcji przeszłości czyni „świadectwa”:
listy, druki ulotne, artykuły w popularnej prasie. Wybiera źródła kiedyś
wielonakładowe i czytane powszechnie, jednak współcześnie zapomniane. Taką
podstawę ma na przykład kilka rekonstrukcji wypełniających tekst Prolegomena
do wirtualnego muzeum romantycznego poety2, stanowiący wstępną część sze-
roko zakrojonego projektu Wirtualne muzeum romantycznego poety. Metodolo-
gicznie i stylistycznie podobna do Prolegomenów książka Obraz pogodnej
śmierci o podtytule Norwid – Rafael – Maratti i „Śmierć świętego Józefa” jest,
jak dotąd, ostatnim polskim elementem tego przedsięwzięcia.

Punktem zbiegu analiz prowadzonych w tej publikacji jest wskazane w tytule
malowidło. Dzieło to nie zachowało się. Do dziś nie ustalono też bezsprzecznie
jego autorstwa. Zieliński odtworzył obrazowe przedstawienie, posiłkując się
ekfrastycznymi opisami: najważniejszy z nich zaczerpnął z przedrukowanego
kilkakrotnie w broszurach artykułu pt. La merveille de l’art religieux ou
Tableau original inconnu de Raphaël, napisanego przez właściciela tego dzieła,
niejakiego abbé Nicolle’a3. Badacz pokusił się również o ustalenie prawdopo-
dobnego autorstwa obrazu. Punktem wyjścia rozważań Zielińskiego była zapi-
sana w trzech listach z 1862 r. adresowanych do Joanny Kuczyńskiej, fascy-
nacja Norwida prezentowanym publicznie obrazem, reklamowanym jako dzieło
Rafaela Santi. Autora rozważań o Śmierci św. Józefa zastanowiła emocjonalna
reakcja poety, spróbował więc ustalić jej przyczyny oraz ślady, jakie zostawiła
w twórczości Norwida.

Książka zawiera dwie grupy odmiennie opracowanego różnego materiału ba-
dawczego. Historiograficzne rekonstrukcje, wypełniające nieco więcej niż
połowę publikacji, stanowią przygotowanie do interpretacji zajmującej jej drugą
część. Analizując reakcję Norwida na obraz pt. Śmierć św. Józefa, Zieliński
zwrócił uwagę na strategię wystawienniczą, opartą na mistyfikacji związanej
z autorstwem dzieła. Ten trop, być może trochę nieoczekiwanie dla samego
badacza, rozrósł się znacząco, dzięki czemu udało mu się odsłonić wykorzy-
stywane w połowie XIX w. mechanizmy marketingowe.

W drugiej części książki Zieliński spożytkował wcześniejsze rozpoznania,
wskazując motywy i zagadnienia, które jego zdaniem były paralelne wobec
obrazowego przedstawienia „pogodnej śmierci” św. Józefa. Autor Obrazu po-

2 T e n ż e. Prolegomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety, „Pamiętnik
Literacki” XCII (2001) z. 2 s. 79-107.

3 Tekst francuski tego druku został zamieszczony w aneksie do książki.
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godnej śmierci był przy tym kategoryczny. Podobnie jak w analizie faktogra-
ficznej, tak i tutaj przyjął, że zetknięcie z malarską wizją oraz z interpretującą
ją broszurą abbé Nicolle’a zrodziło i ukształtowało literackie wyobrażenia
w następujących utworach: [Na zgon Józefa Zaleskiego], Na zgon ś.p. Jana
Gajewskiego, Vanitas vanitatis, Na zgon poezji, Assunta. W takich tekstach, jak
Dwie powieści, Stygmat, Ad leones!, Tajemnica lorda Singelworth Zieliński od-
nalazł elementy, które skojarzyły mu się z tekstem Francuza. Badacz wymienił
też prace plastyczne, w których pojawił się motyw św. Józefa. Trzeba podkreś-
lić, że Zieliński nie ma wątpliwości co do genetycznych związków obrazu
Śmierci św. Józefa z poetyckimi wyobrażeniami z tekstów Norwida.

Przeczytawszy ostatnie zdanie poprzedniego akapitu, czytelnik niniejszych
dywagacji może wyciągnąć wniosek, że – w moim mniemaniu – Zieliński ba-
lansował czasem na granicy nadinterpretacji. Przyznam, że podczas czytania
książki miewałem takie obiekcje. W porównaniu z opisanym na podstawie fak-
tów, więc przekonująco umotywowanym ujawnieniem manipulacji autorstwem
obrazu oraz udaną próbą jego ustalenia, część interpretacyjna wydała mi się
zbyt swobodna metodologicznie i spekulatywna. Jednak przyczyną powstania
takiego wrażenia najpewniej jest odmienność analizowanego materiału, a nie
badawcza strategia. Druga części książki wskazuje bowiem, że Zieliński starał
się także tutaj zachować fundamentalne cele, będące zarazem motywacją stoso-
wanej metody – prawdopodobieństwo i wiarygodność. Dowodzi tego konstruk-
cja rozważań autora Obrazu pogodnej śmierci nad paralelami między obrazem
i jego literackimi „realizacjami”. Interpretacje Zielińskiego obejmują trzy partie
zagadnień: podobieństwo motywów, paralele między „mikroanalityczną” tech-
niką opisu przedstawionego przez abbé Nicolle’a a konstrukcją Norwidowskich
przedstawień i „ekfraz” oraz analogiczne rozumienie „pogodnej śmierci”,
wykazywane i przez duchownego, i przez poetę. Należy podkreślić, że celem
zestawień dokonywanych przez Zielińskiego nie jest tworzenie interpretacji
„wpływologicznych”, lecz objaśnienie Norwidowskich symboli i konceptów.
Wszystkie mikroanalizy przenikają się i uzupełniają wzajemnie, składając się
w rezultacie na dogłębne odczytanie jednego zagadnienia: pojmowania chrześ-
cijańskiej „pogodnej śmierci”. Powiązanie odczytań ma jeszcze jedną zaletę:
wzmacnia wiarygodność i sugestywność interpretacji.

Za sugestywność rozważań Zielińskiego odpowiada także przyjęta przez
niego strategia narracyjna. Forma prezentacji badań przypomina ściśle upo-
rządkowaną wypowiedź ustną, bliską dobrze skonstruowanemu, klarownie poda-
nemu, erudycyjnemu wykładowi. Faktograficzna „obiektywność” wykładu łago-
dzona jest (co prawda, marginesowymi wobec zasadniczego toku rozważań)
pierwszoosobowymi wstawkami mówiącego, w których informuje on o historii
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zbierania materiałów badawczych, o odwiedzonych bibliotekach, o odnalezio-
nych, rzadkich egzemplarzach XIX-wiecznych publikacji. Przedstawiając kolejne
kroki procesu badawczego, Zieliński odsłaniania tajemnice warsztatu. Zabieg
ten, poza wzmocnieniem perswazyjnej siły wywodów, ma również nieco senty-
mentalny urok. Ujawnienie się osoby prowadzącej badania, piszącej o swoich
wątpliwościach, sprawia, że czytając Obraz pogodnej śmierci, mogę sobie
wyobrazić, że Jan Zieliński lubi spacerować, przechadza się śladami twórców
i w poszukiwaniu prawdy o nich przebiega palcami katalogi bibliotek.

Piotr Chlebowski, autor zamieszczonego na okładce książki jej recenzen-
ckiego streszczenia, trafnie określił styl narracji Zielińskiego za pomocą
porównania do literatury sensacyjnej. W istocie, konstrukcja opowieści pro-
wadzonej przez autora-narratora Obrazu pogodnej śmierci przypomina swą dro-
biazgowością, odautorskimi wtrętami dotyczącymi podejmowanych kroków,
szybkim ich biegiem, a także precyzyjnym, syntetycznym językiem, przebieg
prowadzonego śledztwa. Na tym tle obraz, wokół którego ogniskują się analizy,
odgrywa rolę podobną do postaci denata w klasycznej powieści kryminalnej:
jest niezbędny, by rozpocząć dochodzenie, jednak niepomiernie ważniejsza od
niego jest opowieść o poszukiwaniu „dowodów”, „śladów”, i „poszlak”, ich
analiza oraz ustalenie i weryfikacja hipotez. Zestawienie z powieścią kry-
minalną przywodzi jeszcze na myśl skojarzenie z popularną w pierwszej poło-
wie XX w. metodą badania historii zaproponowaną przez Robina George’a
Collingwooda. Objaśniając swoją koncepcję, posłużył się on analogią do pracy
detektywa. Zamieszczona w The Idea of History kryminalna zagadka pt. Who
killed John Doe?4 była apoteozą pracy historyka, opartej na rzetelnym opra-
cowaniu skrupulatnie zbieranych, analizowanych i weryfikowanych dowodów
i uzgodnieniu faktów. Przekonany o możliwości ustalenia prawdy Collingwood
twierdził, że wnioski wyciągnięte z takich przesłanek są niepodważalne. Praca
Zielińskiego ufundowana została na podobnej metodologii. Dlatego cierpliwie
przeszukiwał biblioteki i muzea, aby odnaleźć jak najbardziej wiarygodne
„świadectwa” odtwarzanej epoki, wertował XIX-wieczne czasopisma, książki,
broszury i katalogi wystaw. Dzięki takim działaniom mógł zaproponować
wielorako umotywowane, przekonujące interpretacje.

4 R.G. C o l l i n g w o o d. Historical Evidence. W: t e n ż e. The Idea of History.
Oxford University Press. Oxford 1946. W trzeciej ćwierci XX w. popularne było także
wydanie: R.G. C o l l i n g w o o d. Who Killed John Doe? The Problem of Testimony. W:
The Historian as Detective: Essays on Evidence. Ed. Robin W. Winks. New York 1968.
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Podział materiału zawartego w książce na podrozdziały przypomina segre-
gowanie i opisywanie dowodów (i poszlak) w śledztwie. Są one poświęcone ko-
lejno: „wystawie jednego obrazu”, charakterystyce broszury, wzmiance doty-
czącej cenionego w XIX w. autora fotografii obrazu, przeglądowi ech praso-
wych, „dochodzeniu” w sprawie autorstwa dzieła. W części interpretacyjnej
strategia taka została zachowana; osobne sekcje traktują o poetyckich echach
zetknięcia Norwida z malowidłem, a także oddźwięku w jego prozie i plastycz-
nych dokonaniach.

Zieliński zachował jednak większą powściągliwość niż Collingwood. Wydaje
się, że uwagi podkreślające hipotetyczność proponowanych odczytań nie są
wyłącznie zabiegiem retorycznym – np. na stronie 13, gdy badacz zastanawia
się nad popularnością broszury abbé Nicolle’a, prezentuje czwarte jej wydanie,
do którego udało mu się dotrzeć. Wykazuje się jednak uczciwością, uznając, że
być może ukazała się ona tylko dwukrotnie, „a wzmianka [o czwartym wydaniu
– D.P.] na okładce egzemplarza warszawskiego stanowiła chwyt reklamowy”.
Zieliński dodał jeszcze jedno zastrzeżenie, które służy podkreśleniu, że
czytelnik ma do czynienia z hipotezą: „rzadkość broszury nie pozwala jedno-
znacznie rozstrzygnąć tej kwestii”. Niemniej nawet te odczytania, które opatrzył
zastrzeżeniami, mają charakter opartej na faktach i przekonującej propozycji
badawczej, przypominającej solidną detektywistyczną dedukcję.

Narracja, niczym prowadzony ze swadą wykład, przyczynia się do poluzowa-
nia więzów akademickiej analizy. Taka jest też cena snucia interpretacji
atrakcyjnych, czasem ryzykownych, ale uwodzących czytelnika. Z tej swobody
wynika chyba także to, że Zieliński rzadko odwołuje się do rozpoznań innych
badaczy, niemniej wiedziony badawczą intuicją, a także wspomagający się
erudycją i „świadectwami” epoki, poprowadził odczytania tekstów Norwida
w taki sposób, że zasadnicze ustalenia pokrywają się z tym, co ustalili uczeni
zajmujący się odmiennym materiałem i inaczej prowadzący badania. Zieliń-
skiego, skupionego na analizie Norwidowskiego rozumienia chrześcijańskiej
wizji „pogodnej” (a także wariantywnej wobec niej „pożytecznej”) śmierci,
zainteresował między innymi poemat prozą pt. [Na zgon Józefa Zaleskiego] oraz
wiersze Na zgon ś.p. Józefa Z. i Na zgon ś.p. Jana Gajewskiego. Wnioski, jakie
wysnuł z interpretacji tych tekstów, pokrywają się na przykład z ustaleniami
Adeli Kuik-Kalinowskiej, która opisała „epitafijny”, „nagrobkowy” charakter
innego liryku Norwida: Do Zeszłej… (Na grobowym głazie). To zbliżenie jest
tym bardziej godne odnotowania, że Zieliński nie uwzględnił tego utworu
w swoim podążaniu tropem inspiracji rzekomym obrazem Rafaela.

Podobną intuicją wykazał się Zieliński jeszcze kilkakrotnie, zarówno
w części literaturoznawczej, jak i w poświęconej historii dzieła malarskiego
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oraz strategiom wystawienniczym i marketingowym. Wspomnę choćby senso-
twórczą rolę światłocienia w dziełach religijnych, rozważaną w pierwszej
połowie XIX w. na przykładzie – jak uważano – doskonałego Rembrandta
(s. 21)5, czy taką samą funkcję gestów i spojrzenia (s. 63-65)6. Zbieżności są
na tyle silne, że potwierdzają trafność intuicji, której badacz postanowił zaufać.

Wprowadzane przez autora uwagi, wskazujące na hipotetyczność lub brak
możliwości uzyskania jednoznacznego, niebudzącego żadnych wątpliwości roz-
strzygnięcia niektórych historiograficznych kwestii, podkreślają wiarygodność
badań. Na podstawie precyzyjnie przeprowadzonego wnioskowania, opartego na
analizie faktów i „świadectw”, Zieliński ustala kuszącą prawdopodobieństwem
wersję wydarzeń. Mimo że zwolennikom dekonstrukcjonistycznych metod taka
strategia badań może wydać się ograniczająca, to efektów solidnej pracy autora
Obrazu pogodnej śmierci nie powinno się bagatelizować. Intelektualną przy-
jemność sprawiać może przecież zarówno czytanie tzw. superbiografii7, choć
fikcyjnych, to jednak mocno osadzonych w faktach, czy prowokacyjnych dekon-
strukcji, alternatywnych lub kontrfaktycznych historii, jak i Collingwoodow-
skich, precyzyjnie prowadzonych „śledztw”. Zieliński, ze swoim sposobem
pracy i charakterystycznym stylem, pozostaje osobny i przez to interesujący.

Badacz „oddaje sprawiedliwość epoce”, choć inaczej niż to wykoncypował
sobie Frank Ankersmit. Dzięki rzetelnej rekonstrukcji wystawienniczej rzeczy-
wistości pierwszych lat szóstej dekady XIX w., przekonująco i z wyczuciem
psychologii „tłumaczy” Norwidowską fascynację rzekomym obrazem Rafaela.

5 Np. A. C o q u e r e l (fils). Rembrandt et l’invidualisme dans l’art. Paris 1869 s. XII;
Études sur les Beaux-Arts. Depuis leur origine jusqu’a nos jours par F.B. de Mercey. Tome
deuxième. Paris 1855 s. 182-183. Liczne są także współczesne polskie opracowania tego tema-
tu, choćby następujące: M. R z e p i ń s k a. Historia koloru w dziejach malarstwa europej-
skiego. Warszawa 1989 s. 244; I. J a k i m o w i c z. W kręgu Rembrandtowskiej tradycji.
„Biuletyn Historii Sztuki” 1957 nr 2 s. 148; J. B i a ł o s t o c k i. Symbole i obrazy
w świecie sztuki. Warszawa 1982 s. 285.

6 Zieliński wymienia na początku swojej książki pracę A. Kowalczykowej Rafael, czyli
o stylu romantycznym („Pamiętnik Literacki” 1982 z. 1-2). Inne teksty opisujące to zagadnienie
to np. G. H a l k i e w i c z - S o j a k. Norwidowska legenda Byrona w „Epimenidesie”
i w „Rozmowie umarłych”. AUNC. Filologia Polska XXX. Toruń 1987; t a ż. O autokreacji
i koncepcji sztuki w „Promethidionie”. W: Z pogranicza literatury i sztuki. Red. Z. Mocarska-
Tycowa. Toruń 1996; M. M a c i e j e w s k i. „Spojrzenie w górę” i „wokoło”. (Norwid-Mal-
czewski). W: t e n ż e. Poetyka – gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej. Wrocław
1977.

7 Patrz: A. C a ł e k. Adam Mickiewicz – Juliusza Słowacki. Psychobiografia naukowa.
Kraków 2012 s. 37-38.
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Można się zgodzić z rozpoznaniem, że poeta nie zachwycił się dziełem tylko
dlatego, że uległ sprytnej manipulacji marketingowej. Przekonuje mnie sta-
nowisko Zielińskiego, że Norwid poddał się urokowi tego obrazu, ponieważ
„nałożył” na niego projekcję własnego wyobrażenia oraz rozumienia „pogodnej
śmierci”. Wyśledzone przez badacza podobieństwa motywów, wyobrażeń, a na-
wet ekfrastycznych sformułowań skłoniło go do przyjęcia, że mocniej i bardziej
trwale niż obraz oddziałała na autora Assunty interpretacja skreślona przez abbé
Nicolle’a. Choć rozważania nad motywacją i strukturą poetyckich wyobrażeń
Norwida w porównaniu z rozbudowanym omówieniem ekfrazy spisanej przez
duchownego oraz ustalaniem autorstwa dzieła wydają się ich tłem, to jednak
one stanowią „kręgosłup” badań. Zaletą rozważań Zielińskiego jest kreślenie
psychologicznie prawdopodobnego wizerunku postaci8. W Obrazie pogodnej
śmierci nie skonstruował on tak bezkompromisowego i odkrywczego portretu
bohatera, jak np. w SzatAniele, nie był też tak przenikliwy, jak w Szkatułkach
Newerlego, jednak także tutaj zaproponował wyobrażenie skomplikowanej, nie-
jednowymiarowej osobowości. Według niego inteligentny, oczytany i wrażliwy
Norwid, uznawszy, że ocenił Śmierć św. Józefa zbyt wysoko, nie upierał się
już, że to dzieło Rafaela, jednak „rozczarowanie zawodnością ludzkich kry-
teriów oceny arcydzieł umiał przekształcić w literacką materię, nie szczędząc
siebie samego” (s. 77).

Zaletą wszystkich prac Zielińskiego jest to, że przywraca on pamięć
o niegdyś popularnych postaciach i powszechnie akceptowanych zjawiskach
kulturowych. Przykładem są uwagi o autorze fotografii obrazu Śmierci św.
Józefa – Hilaire Davidzie, dziś mało znanym, a w XIX w. modnym. Zieliński,
z zaufaniem do „świadectw epoki”, rekonstruuje odległy od nas świat, nie-
dostępny nie tylko ze względu na dystans czasowy i różnice w mentalności, ale
również ze względu na to, że wskutek dominacji perspektywy badawczej,
ugruntowanej przez dziesięciolecia, i woluminów prac autorytetów norwidologii
został on przefiltrowany, zmieniony, a nawet ogołocony ze zjawisk uznanych
za mało wartościowe, które jednak ze względu na swoją masowość były funda-
mentalne. Na przykład Mieczysław Jastrun9 czy Alicja Lisiecka10, niemal

8 Autor jednego z tekstów zamieszczonych w kompendium Historical Knowledge, Histo-
rical Error. A Contemporary Guide to Practice (red. by A. Megill, S. Sheppard, P. Honen-
berger. Chicago 2007 s. 55) za zasadniczą wadę teorii Collingwooda uznał brak zaintereso-
wania psychologią skomplikowanej relacji między „postaciami dramatu”, a nie tylko między
ofiarą i zabójcą.

9 M. J a s t r u n. Gwiaździsty diament. Warszawa 1971 s. 33.
10 A. L i s i e c k a. Norwid – poeta historii. Londyn 1973 s. 55.
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jednogłośnie wyrażając zdziwienie, oceniali rzekomo nienowoczesne poglądy
estetyczne Norwida, przyjmując za punkt odniesienia wartościowanie sztuki
właściwe swojej współczesności. Metoda przyjęta przez Zielińskiego pozwala
mu zrekonstruować prawdopodobną artystyczną wiedzę Norwida i w ten sposób
nie oceniać, lecz opisać jego artystyczne wybory.

Nawet jeśli czasem czytelnik nie jest tak pewien rozpoznań Zielińskiego jak
on sam, to jednak jego skrupulatność, rzetelność, sumienność, precyzja i kon-
sekwencja w prowadzeniu badań musi budzić szacunek. Gruntownie opracowane
są nawet przypisowe uwagi, np. ta dotycząca Edmonda Lafonda (przypis 19 na
s. 17). Docenić należy umiejętność odnajdywania unikalnych dokumentów w bi-
bliotekach, nieprzeoczania drobnych informacji, czasem zapisanych na margi-
nesach głównego wywodu. W ten sposób praca Zielińskiego to między innymi
bardzo solidne opracowanie źródłowe. Podobną wartość ma rzecz, co prawda,
oczywista, bo warsztatowa, ale wcale nieczęsta – korzystanie z oryginalnych,
różnojęzycznych XIX-wiecznych publikacji. Zieliński nie tylko opiera inter-
pretacje na faktach, ale także, gdy nie dysponuje dowodami bezspornie po-
twierdzającymi odczytanie, lojalnie o tym uprzedza. Taka metoda pracy spra-
wia, że niemal nie sposób znaleźć usterek w wywodach tego badacza.

INVESTIGATING THE CASE OF ŚMIERĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA
(THE DEATH OF ST JOSEPH)

S u m m a r y

The author of the text presents his opinion about Jan Zieliński’s book entitled Obraz
pogodnej śmierci. Norwid – Rafael – Maratti i śmierć świętego Józefa (A Picture of a Cheerful
Death. Norwid – Raphael – Maratti and the Death of St Joseph). He considers its author’s care
of credibility of the proposed interpretations the main advantage of the book. It is seen in the
method of research as well as in the way it is presented. Pniewski has associated Zieliński’s
argument with the method described by Robin Collingwood that was held in high regard by
historians throughout nearly all of the 20th century. Collingwood thought that investigation of
crimes is a model to be followed in conducting historical research. Hence he made evidence
the only elements shaping the process of inference. Zieliński also conducts an “investigation”
that is based on analysis of facts of Cyprian Norwid’s, Raphael Santi’s and Carl Maratti’s lives
and the fates of their works, as well as on analysis of documents (letters, magazine articles,
occasional publications). On the basis of a developed network of such testimonies he constructs
a credible picture of the art market from the end of the 1850s and the beginning of the 1860s.
In this way, when conducting the basic research he also offers the reader a well prepared
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source material. Pniewski emphasizes that in Zieliński’s book it is important that he presents
a psychologically probable, inferred from the letters and consolidated by detailed examination
of proper cultural phenomena, analysis of the reasons for the interest Norwid showed in The
Death of St Joseph, the alleged painting by Raphael. Presenting the process of passing from
unreasonable admiration to stating the fact of mystification takes up the second part of the
book, devoted to finding the traces of that process in Norwid’s literary works. In Pniewski’s
opinion Zieliński’s book has one more advantage: it is pleasant to read. The way the narration
is conducted reminds of classical detective novels, as the author reveals his actions and the
motivation for the presented opinions in its course. Loyally to his reader he also points to the
fragments of his argument that have to remain hypotheses because of lack of an indisputable
factual confirmation of them. Such a mechanism is an advantage if we assume that the motiva-
tion for its use was to forestall the readers’ possible reservations. Pniewski does not think the
fact that Zieliński’s publication is not very modern is its disadvantage, as the reader gets a
credible message based on facts, focused on drawing Norwid’s image.

Transl. Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: wirtualne muzeum romantycznego poety, rynek sztuki około roku 1860,
Norwid – metody badań.

Key words: virtual museum of a Romantic poet, art market around 1860, Norwid – methods
of research.

DARIUSZ PNIEWSKI – ur. 1972, adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
Autor m.in. studiów o poglądach estetycznych i twórczości Norwida „Między obrazem i słowem” (Lublin
2005). E-mail: dariusz.pniewski@umk.pl
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Maciej J u n k i e r t – NORWID WŚRÓD SYMBOLI I ALEGORII*

Najciekawsze są zazwyczaj te książki naukowe, które z różnych względów
budzą szczególne emocje, uruchamiając odruchy polemicznej pasji, meryto-
rycznego sprzeciwu lub – wprost przeciwnie – apologetycznego zachwytu
i bezwzględnej afirmacji. Zdecydowanie najbardziej fortunne są zaś te sytua-
cje, gdy książkowa nowość wywołuje wszystkie wspomniane emocje jednocześ-
nie, sprzyjając tym samym pogłębianiu naukowej refleksji i inicjując dalsze
badania. Monografia Symbol w dziele Cypriana Norwida spełnia ten wymóg,
podejmuje temat ważny dla badań nad twórczością poety, i to co najmniej od
kilku dekad, jednocześnie jednak nie formułuje ustaleń ostatecznych i defi-
nitywnych, stanowi podsumowanie pewnego etapu badań norwidologów i punkt
wyjścia do kolejnych prób, dla których stanie się niewątpliwie bibliogra-
ficznym fundamentem. Warto na samym początku podsumować pierwsze wraże-
nia z lektury.

Symbol... został podzielony w sposób logiczny na kilkanaście fragmentów,
porządkujących narrację pracy. Jest ich 13. Zawierają od jednego do czterech
artykułów, podejmujących zagadnienie tytułowe dla danej części. Redaktor
tomu, Wiesław Rzońca, w krótkim wstępie trafnie definiuje zamysł powstania
dzieła i zdradza swoje intencje, którego fundamentem jest ponowne poddanie
pod rozwagę znaczenia symbolizmu jako literackiego ruchu i symbolizmu jako
immanentnej cechy norwidowskiej poetyki, by zrównoważyć dotychczasowe
trendy, dominujące w norwidologii, które w większym stopniu akcentowały
związki poety z epoką romantyzmu niż z literacko-kulturowym kontekstem
Francji z drugiej połowy XIX w., w której przyszło poecie egzystować. Rzońca
pisze:

Bliski nam wizerunek Norwida jako twórcy przynależącego do drugiej połowy XIX wieku
i prekursora polskiego modernizmu czyni symbolizm jedną z podstawowych kwestii norwidologicz-
nych. Historycznym umotywowaniem takiego ujęcia dojrzałego dzieła artystycznego poety [...] jest
fakt, że Norwid [...] działał we Francji w warunkach rodzącego się symbolizmu literackiego.
Romantyczne przekonanie, że znak [...] odsyła do treści głęboko ukrytych, podlegało w drugiej
połowie XIX wieku subtelnej reinterpretacji. Teraz autor komunikatu poetyckiego, coraz częściej
manifestując niedowiedzę, usuwał się w cień, wskazując na doniosłość samego czytania, które
coraz częściej miało postać, obfitującego w klasycystyczne interteksty, dialogu. W ten sposób zy-
skiwał proces interpretacji w ogóle, stanowiąc zapowiedź modernizmu i awangard XX wieku [7].

* Norwid wśród symboli i alegorii. Refleksje wokół książki „Symbol w dziele Cypriana
Norwida” [red. W. Rzońca, Warszawa 2011, s. 384].
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Część pierwsza, Słownik poety, zawiera artykuł Anny Kozłowskiej „Symbol”,
„parabola” i „alegoria” w pismach Cypriana Norwida. Rozważania Kozłow-
skiej stanowią znakomity wstęp do tematu obecności symbolu i alegorii w twór-
czości Norwida i sprzyjają postawieniu tezy o fundamentalnej roli kontekstu
historycznego, w którym poeta funkcjonował. Symbol, pojawiający się w pis-
mach Norwida, służył przeważnie do werbalizowania relacji symbolicznej,
zachodzącej pomiędzy rozpowszechnionym w danej kulturze znaczeniem pew-
nych artefaktów a ich materialnym reprezentantem. Po zaprezentowaniu staty-
stycznego zestawienia dotyczącego ilościowych zastosowań leksemów, stema-
tyzowanych w tytule artykułu Kozłowska pisze:

Norwid najczęściej posługuje się określeniem symbol, mając na myśli skonwencjonalizowany,
zwykle już utrwalony w określonej kulturze znak. W jego tekstach – zwłaszcza w notatkach
i albumach – pojawiają się erudycyjne wzmianki o wielu konkretnych symbolach pochodzących
z różnych kręgów kulturowych [...] [12].

Autorka akcentuje zwłaszcza jeden, niezwykle charakterystyczny sposób
wartościowania symbolu w twórczości Norwida, który kilkanaście razy został
przez poetę użyty jako przeciwstawienie czegoś realnego: „Symbol to u Norwida
często element niezakorzeniony w konkretnych uwarunkowaniach świata, nieza-
sługujący na miano tego, czym być powinien, lub przestający tym być” [17].
W bardzo interesujących rozważaniach z końcowej części pracy Kozłowska
podejmuje próbę uchwycenia różnic w Norwidowskich zastosowaniach symbolu,
paraboli i alegorii. Wysnuty wniosek zawiera wyraźną sugestię, by przy
analizowaniu poetyckiego słownika poety zwrócić szczególną uwagę na niepre-
cyzyjność zastosowań wspomnianych leksemów. Kozłowska pisze:

Uderza tu brak zaznaczenia wyraźniejszych różnic między symbolem i alegorią, a w niektórych
użyciach – także i parabolą. Oczywiście można wskazywać rozmaite drugorzędne rozbieżności –
najważniejsza jest chyba ta, że parabola to najczęściej (choć nie zawsze) znak o charakterze
językowym, symbol i alegoria – raczej nie; interesująco przedstawia się np. różnica wartościowania
symbolu i paraboli, którą zawsze w tekstach Norwida ocenia się pozytywnie. W sumie jednak
żaden z omawianych leksemów nie staje się pod piórem autora Promethidiona precyzyjnym
terminem [24].

Część druga: Symbolizm historycznoliteracki a źródła romantyczne, zawiera
cztery artykuły, skupione na ukazywaniu swoistego rozdarcia Norwida pomiędzy
estetyką romantyzmu a odmiennością czasów, w których przypadła dojrzała faza
jego twórczości. Artykuł Grażyny Halkiewicz-Sojak, Ciemność życia i granice
wyobraźni – status poety dzisiaj (o Norwidowskich wierszach napisanych w la-
tach 1854-1861) bezpośrednio odwołuje się do dwóch przeciwstawnych tenden-
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cji, istniejących we współczesnych badaniach nad twórczością Norwida. Per-
spektywa retrospektywna poszukuje w dziełach Norwida związków z twórczo-
ścią epok poprzedzających jego działalność twórczą, przy czym strategia ta
pozwala na cofanie się do najodleglejszych kontekstów, zaczerpniętych
z historii literatury i kultury. Perspektywa antycypacji zdecydowanie bardziej
podkreśla znaczenie Norwida jako prekursora zjawisk literatury XX-wiecznej.
„Ta podskórna polemika – podkreśla Halkiewicz-Sojak – świadczy pośrednio
o statusie Norwidowskiego dzieła, sytuującego się ciągle ‘pomiędzy’, nie-
przystającego w całości do żadnego zespołu konwencji. Przy czym zarówno za
przyjęciem perspektywy retrospektywnej, jak i perspektywy antycypacji prze-
mawiają mocne argumenty. Paradoksalnie, jednoczesne ich respektowanie wy-
daje się prowadzić do pełniejszych rezultatów poznawczych, niż uznanie
którejkolwiek z nich za wyłączną” [27].

Halkiewicz-Sojak przekonuje, że pomiędzy Norwidowskimi zastosowaniami
symbolu i alegorii zachodzi zdecydowanie więcej podobieństw niż różnic, lecz
jednocześnie formułuje opinię o dwóch biegunach w twórczości poety, które
sprawiały, że w poszczególnych etapach swojej twórczości bliższy bywał
czasami wykorzystywaniu symbolu, czasami alegorii. Autorka analizuje „zbież-
ności z poetyką symbolistów” [35] i przywołuje koncepcję „ciemnych alegorii”
Norwida, by ostatecznie zwerbalizować swoje poważne wątpliwości dotyczące
związków poety z poezją symbolizmu. Stwierdza na koniec, podsumowując roz-
ważania poświęcone Polce:

Źródłem jego metaforyki nie jest bowiem wyzwolona z ograniczeń wyobraźnia, lecz repertuar
znaków kultury – tytułowa Polka ma coś z Galatei, coś z rzymskiej Wiktorii, zostaje porównana
do biblijnej Marii, siostry Mojżesza. taki zespół skojarzeń nie wynika ze spontanicznej gry fantazji,
lecz z refleksji i medytacji. Dla Norwida wszystko mogło stać się znakiem, ale w przestrzeń zna-
czeń wchodził kierowany namysłem, a nie żywiołem wyobraźni [35].

Jeszcze większym sceptycyzmem cechuje się artykuł Edwarda Kasperskiego
Symbolizm Norwida w kontekście porównawczym. Jest to właściwie monogra-
ficzne studium, w którym autor w wyczerpujący sposób argumentuje, dlaczego
Norwid nigdy nie został symbolistą.

Po pierwsze, Norwid nie mógłby zaakceptować wezwania, by poezja porzu-
ciła swoją odpowiedzialną rolę wobec zbiorowości.

Po drugie, nie potrafiłby zanegować tradycyjnych wartości, „nie oszczędzając
Platońskiej idei piękna, zasad moralności i religii, nauki oraz samego społe-
czeństwa i jego instytucji” [40-41].

Po trzecie, jego intensywne relacje ze współczesnością i nowoczesnością
polegały głównie na krytycznym oglądzie związanych z nimi procesów. Coś

278



PRZEGLĄDY

jednak, wskazuje Kasperski, mogłoby się wydawać Norwidowi znajome
i bliskie.

Warto przy tym przypomnieć – stwierdza – że znamienne dla dekadentyzmu motywy katastro-
ficzne nieustannie przewijały się w jego utworach, by wymienić tylko dwa znaczące w tej materii
teksty: poemat Pompeja oraz legendę Cywilizacja. Zachowały się także liczne sądy Norwida
o powszechnym, dziewiętnastowiecznym upadku wartości. Można by nawet w obliczu tych faktów
eksperymentalnie przyjąć, że, kto wie, Norwid był romantycznym prekursorem dekadentyzmu [42].

Swoje rozważania skupił na zredefiniowaniu całego zagadnienia. Symbolizm
potraktował jako zjawisko wykorzystujące romantyczną spirytualizację literatury
i zasugerował, by docenić rolę Norwida jako łącznika pomiędzy estetyką sym-
bolizmu romantycznego a symbolizmem ostatnich dekad XIX w.

Kierunek symbolistyczny z przedostatniej dekady XIX wieku nie był więc żadnym nowym
wynalazkiem, jeśli idzie o teoretyczną i filozoficzną problematykę symbolizmu i poszukiwania
literackie w tym względzie. Tym bardziej zastanawia, że stał się on w XX wieku głównym
punktem odniesienia dla rozważań o symbolizmie jako takim. Toteż współcześnie porównuje się
niekiedy romantyków do symbolistów w sytuacji, gdy wystąpienia romantyków należałoby
traktować nie tyle jako prekursorskie wobec symbolizmu, lecz odwrotnie, wystąpienia symbolistów,
logicznie rzecz biorąc, wypadałoby uznać za epigońskie w stosunku do toczonej w XVIII wieku
i pierwszej połowie XIX wieku dyskusji na temat symboli i symbolizmu [49].

Rozważania Kasperskiego brzmią niezwykle przekonująco. Znakomicie osa-
dzone w historycznoliterackim konkrecie, nie znajdują w całym tomie kontr-
propozycji, która mogłaby je skutecznie podważyć. Pod koniec artykułu za-
strzega wszakże, że w przypadku Norwida można rozważyć istnienie i rolę
kilku typów kreacji symbolicznych: symboli założycielskich, monumentalnych
i quasirealistycznych, lecz – konkluduje – „[i]naczej niż symbolistyczni
moderniści, Norwid wierzył, że świat jest zasadniczo wyrażalny i komunikowal-
ny, jednostka jest zintegrowana ze wspólnotą etniczną, religijną i gatunkową,
słowem, z narodem, wiarą i ludzkością, a samotność i alienacja poety są tylko
stanami przejściowymi, chorobą XIX wieku, którą czas wyleczy albo przyszłość
»skoryguje«” [61].

Podobnym tropem podąża Barbara Łazińska w swoich rozważaniach w tekś-
cie Symbol romantyczny – rekonesans. Autorka zestawia różne literackie rea-
lizacje, konstruując pomost pomiędzy romantycznymi i modernistycznymi wyko-
rzystaniami symboli. Fragmenty Marii Malczewskiego porównuje z Aniołem
Pańskim Kasprowicza, uzasadniając zasadność takiej paraleli. Podobieństwa
ukazane zostały w sposób bardzo przekonujący. Nasuwa się wszakże pytanie,
czy nie należałoby także skupić się w tym momencie na ukazywaniu różnic,
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które niewątpliwie istnieją. Czy Rozpacz Malczewskiego nie jest w przede
wszystkim odwołaniem do imaginarium tradycyjnej retoryki i czy nie jest to
dobry punkt wyjścia do zarysowywania odmienności od modernistycznej
„osmętnicy”? Tym bardziej że dalsza część artykułu koncentruje się na
przełomowej roli symbolu w późnej twórczości Słowackiego, stanowiącej
niejako pomost pomiędzy jego romantycznym a postromantycznym wykorzysta-
niem. Łazińska pisze:

Symbole genezyjskie różnią się od symboli typowych dla modernizmu niezmiennością, brakiem
dynamiki. Nie odsyłają bowiem do wielu różnych skojarzeń, ale są stałymi znakami treści, które
potrafi odczytać jedynie Tłumacz Słowa – podmiot lub narrator genezyjskich pism potrafiący
dostrzec i odczytać związki zachodzące między przyrodą nieożywioną (s ściślej dawnymi formami
ducha) a tworami ludzkiej cywilizacji [73].

Z konkluzji tekstu można wywnioskować, że zastosowanie symbolu w twór-
czości Słowackiego i Norwida, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykracza-
nia poza epokę romantyzmu, jawi się jako znakomite pole komparatystycznych
dociekań.

Ostatni artykuł tej części – Kobiety i barwy. Czy „Wędrowny Sztukmistrz”
jest utworem symbolistycznym? Dariusza Pniewskiego – otwiera ważny dla tomu
wątek rozważań, skupionych na analizowaniu związków symbolu i alegorii
w twórczości Norwida ze sztukami plastycznymi i ówczesną refleksją arty-
styczną. Po wnikliwym zrekonstruowaniu kontekstu epoki autor zaprezentował
tezę o szczególnym znaczeniu zastosowania kolorów w Wędrownym Sztukmist-
rzu, dowodząc, że zwłaszcza „lazur” pozwala spojrzeć z innej perspektywy na
praktykę poetycką Norwida. Pniewski przywołuje koncept swoistej „osobności”
Norwida. Zjawisko to precyzyjnie wyjaśnia w kontekście różnic zachodzących
między poetą i symbolistami z końca wieku:

Zarówno polski poeta, jak i symboliści usiłowali wyrazić „niewyrażalne” środkami, które
dawały szansę na przekroczenie ograniczeń materii twórczej, „przybliżały”, „sugerowały”,
pozostawiały – niezależnie jak byśmy to nazwali – „miejsca niedookreślenia”, „szczeliny”. Sięgali
również po symbol ze względu na jego wieloznaczność. Tyle że Norwid w Wędrownym Sztukmist-
rzu nie chce (lub nie potrafi) uwolnić się od artystycznej tradycji. Porusza się jakby między
nowatorstwem i tradycją, artystyczne i kulturowe schematy stanowią ograniczający punkt wyjścia
dla swobody twórczej. Poeta, chociaż przekracza granice alegoryczności, jednak nie daje się
pochłonąć nieokreśloności symbolu [83].

Część kolejna, Dzieło w perspektywie alegoryzmu, zawiera trzy artykuły.
Rolf Fieguth w bardzo ważnej pracy Symbolizmy w „Quidamie” skupił się na
związkach praktyki twórczej Norwida z „amalgamatem teoremów historiozoficz-
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nych oraz chrześcijańskiej alegorezy i typologii” [85]. Zwraca uwagę, że
precyzyjne określenie zastosowań symbolu w pismach Norwida możliwe jest
wyłącznie wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę utylitarną strategię poetycką, czyli
to, w jakim celu, z myślą o jakiej reakcji czytelnika poeta konstruuje swój
świat symbolicznych odniesień. Fieguth pisze:

Norwidowskie modalności symbolizowania sprowadzają się do jego różnych sposobów
prowadzenia (czy też nie prowadzenia) czytelnika: od dydaktycznego furoru, poprzez sokratyczne
wprowadzanie w błąd i prowokowanie do reakcji przeciwnych, aż do pozostawiania czytelnikowi
całkowitej swobody. W praktykach symbolicznych, wygląda to w ten sposób, że czytelnik
nierzadko ma do czynienia z hiperdobitną prezentacją zarówno strony znaczącej, jak i strony
znaczonej symbolu i jego wymowy, ale o wiele częściej też z różnorakimi metodami napomknięcia,
niedomówienia, zaszyfrowania [86].

Fieguth akcentuje zwłaszcza proces przekodowywania znaczeń, który można
określić mianem szczególnie ważnej Norwidowskiej strategii, polegającej na
obnażaniu znaczeń historiozoficznych, zapisanych w wydarzeniach z odległej
przeszłości i odnoszących się do świata XIX-wiecznej Europy. Kluczowym
i fundamentalnym dziełem okazuje się w tym przypadku Quidam.

Artykuł Anny Borowiec Alegoryczność obrazu świata w „Album Orbis” Cy-
priana Norwida prezentuje „artystyczny portfel” poety w kontekście projektu
ukazującego historię znanego świata. Borowiec pisze:

Niemożność usnucia narracji historycznej, która mogłaby posłużyć do stworzenia własnej
opowieści historiograficznej, kazała Norwidowi skonstruować paradoksalnie (nie)historiozoficzne
dzieło o dziejach cywilizacji świata [101].

Nasuwa się pytanie, czy nie jest to opinia zbyt odważnie podsumowująca
całość historiozoficznych usiłowań poety, który przecież pozostawił po sobie
wiele rozmaitych projektów, ogarniających historię Europy (i nie tylko),
rozsianych w działach literackich i teoretycznych. Autorka bowiem interpretuje
Album Orbis jako narrację stworzoną na „gruzowisku cywilizacji świata” [103],
przeczącą możliwości zaprezentowania spójnej wizji historii (wszystkich)
cywilizacji i zmuszającą do podążania tropem kulturowych ułamków, ruin
i fragmentów znaczeń, wydobytych z przeszłości.

Natomiast artykuł Jolanty Bajko Tropami tropów Norwida. O alegorii i ale-
goryczności dotyczy kwestii alegoryczności w poemacie Quidam, którą autorka
określa jako element oddziałujący na konstrukcję fabuły i tożsamość głównego
bohatera poematu.

Kolejny fragment tomu otwiera artykuł Eligiusza Szymanisa („–Piętnem
globu tego – niedostatek... Elementy symbolizmu w „Fortepianie Szopena),
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w którym autor interpretuje przywołany w tytule utwór, korzystając z moder-
nistycznej teorii symbolu i wykazując przy tym, które kompetencje czytelnicze
Norwid stawiał na pierwszym miejscu. Z jednej strony, zauważa Szymanis, nie
można Norwida czytać bez elementarnej znajomości świata tradycji klasycz-
nych, z drugiej erudycja nie wyczerpuje znaczeń zawartych przez Norwida
w wierszu, gdyż pole symbolicznych odniesień wykracza poza treść mitolo-
gicznych odniesień i zmusza do subiektywnej „interpretacji mitu” [123].

W tekście Jacka Lyszczyny (Norwidowskie znaki i symbole) pojawia się
interpretacja Norwidowskiego zamiłowania do estetyki symbolizmu w kontek-
ście „wyobraźni semiotycznej” [128], czyli szczególnej inklinacji poety do
zauważania i werbalizowania znakowego charakteru świata i jego tekstualnych,
literackich reprezentacji. Przy czym, precyzuje Lyszczyna, w przypadku Nor-
wida ważny był zwłaszcza proces symbolizacji świata w wyniku arbitralnych,
ludzkich decyzji.

Praca Magdaleny Bąk („Symbolika” przestrzeni w nowelach „włoskich” Nor-
wida) porusza problem symbolicznego nacechowania przestrzeni w Norwidow-
skiej prozie, wydobywając znaczenie miejsc ważnych jednocześnie i dla Nor-
wida, i dla historii kultury.

Część kolejną, Symbol religijny, otwiera artykuł ks. Antoniego Dunajskiego
Symbolika religijna w pismach Norwida. Autor charakteryzuje skłonność Nor-
wida do unikania terminów teologicznych, by w ten sposób uruchomić religijną,
lecz jednocześnie artystyczną wyobraźnię, nie porzucając i nie przekłamując
chrześcijańskiej dogmatyki.

Ks. Dunajski szczególną wagę przykłada do znaczenia symbolicznych ges-
tów, przedmiotów i miejsc. Artykuł wprowadza także ważny kontekst znaczenia
rytuału dla kreowania sfery narodowej i religijnej symboliki. Warto by ten
wątek rozwinąć, gdyż w tomie nie został należycie wyeksponowany, i podjąć
kwestię Norwidowskich poglądów na temat naturalnego i/lub ponadnaturalnego
tworzenia się symbolicznych znaczeń, a także ich metamorfoz w wyniku proce-
sów historycznych, co odnaleźć i prześledzić można choćby na przykładzie
notatników poety.

Artykuł Pauliny Abriszewskiej Między alegorią a symbolem. O hermeneutyce
Norwidowskiej, dotyczy ważnego i węzłowego zagadnienia dla refleksji nad
twórczością Norwida, poruszanego zresztą w wielu tekstach z tomu, czyli
obecności sporu terminologicznego o alegorię i symbol, zapoczątkowanego
przez Michała Głowińskiego w 1984 r. Autorka, rekonstruując spory badaczy
z ostatnich dwóch dekad, skłania się ku rozwiązaniu zawieszającemu koniecz-
ność jednoznacznego opowiedzenia się za symbolem lub alegorią i proponuje
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przeniesienie refleksji na poziom hermeneutycznej predylekcji Norwida do
odkrywania znakowej niejednoznaczności języka. Pisze:

Istotniejsze zatem od udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, czy raczej możemy mówić o
żywiole alegoryczności, czy symboliczności w dziele Norwida, jest więc dostrzeżenie wspólnej
płaszczyzny obu tych zjawisk, w efekcie – hermeneutycznego stylu myślenia poety. [...]
hermeneutyczny styl myślenia poety objawia się w rozumieniu struktury rzeczywistości – tę
postrzega przecież Norwid jako znaki – dwu- lub wręcz wielopiętrowe struktury sensu [167].

Część kolejną, poświęconą symbolice narodowej, otwiera artykuł Włodzi-
mierza Torunia Symbolika w twórczości Norwida, w którym na szczególną uwa-
gę zasługuje fragment poświęcony wierszowi Czemu w konfederatce? Odpo-
wiedź, precyzujący Norwidowską metodę kreowania symbolicznych znaczeń,
ważnych dla egzystencji zniewolonego narodu i wykorzystujących odniesienia
do historyczno-religijnych rekwizytów.

Podobny temat poruszyła w swej pracy („Rozebrana” alegoria Rzeczpospoli-
tej) Elżbieta Lijewska, która interpretuje wiersz Norwida z wykorzystaniem
bogatego tła ikonograficznego i literackiego, odwołując się także do historii
kultury Rzeczypospolitej oraz okoliczności życia samego poety, powstającej
w Paryżu Statuy Wolności oraz Diany, obserwowanej na przedstawieniu Sylwia,
nimfa Diany.

Następną część tomu otwiera artykuł Marka Piechoty Norwid wobec „auto-
da-fé”. Z zagadnień symboliki terminu, ciekawy ze względu na frapujący
przegląd zastosowań tytułowego terminu w dziełach polskich romantyków.

Natomiast Krzysztof Trybuś, autor pracy Symbole pamięci Norwida, skupił
się na interpretacji wybranych motywów Norwidowskiej twórczości w kontek-
ście znaczenia pamięci kulturowej. Zdecydowanie podkreśla wagę alegorii
w twórczości poety, wykorzystywanej zgodnie z ówczesnymi ustaleniami nauki
o literaturze oraz religijną proweniencją tropu. W centrum rozważań Trybusia
sytuuje się „Ad leones!”, w którym dostrzega niechęć Norwida do moderni-
stycznego zastosowania symbolu. Stwierdza:

Autor „Ad leones!” w oczywisty sposób nie był piewcą realizmu, zwłaszcza w jego dziewięt-
nastowiecznych realizacjach, wszakże indywidualistycznie traktowany w sztuce symbol był mu
obcy głównie z uwagi na unieważnianie rzeczywistości. Jego nowela przedstawia, dokonujący się
w modernizmie, proces wykorzenienia symbolu z metafizycznego gruntu i ucieczkę symbolistycz-
nego przedstawienia w stronę autonomicznego świata artystycznej wyobraźni, który okazuje się
parodią twórczej niezależności [216].

Kolejna część tomu dotyczy Norwidowskich związków ze sztukami plastycz-
nymi. Piotr Chlebowski w artykule O Norwidowskim „Solo” – trochę inaczej
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podjął próbę zinterpretowania litografii z nieopisanej do tej pory perspektywy
porzuconych instrumentów muzycznych, którym przypisuje związek z symboliką
wanitatywną. Stwierdza że „Spojrzenie na Solo jak na martwą naturę z instru-
mentami nie tylko poszerza znane ścieżki interpretacyjne, ale zwraca uwagę na
inne funkcje przedmiotów przedstawionych, w konsekwencji modeluje melan-
cholijno-wanitatywny sens dzieła” [227]. Wydobywa nowe sensy z usytuowania
centralnej postaci względem porzuconych instrumentów i tematyzuje rolę nie-
obecnego widza, dla którego rezerwuje rolę jednego z muzyków.

Podobną problematykę poruszyła w swoim artykule Edyta Chlebowska, in-
terpretując trzy litografie z 1861 roku: Echo ruin, Solo i Scherzo.

W części tomu zatytułowanej Źródła i natura obrazu poetyckiego, znaleźć
można dwa artykuły poświęcone Norwidowskim związkom obrazu i słowa.
Anna Kubicka skupiła się na holistycznych ambicjach Norwida, który zawsze
był skupiony głównie na ukazywaniu nieskończoności, kryjącej się za literackim
i malarskim detalem.

Mateusz Chmurski pisze o symbolice światła i promienia, wykorzystując
niezwykle ciekawe konteksty interpretacyjne, dopełniające dotychczasowe
rozważania, poświęcone symbolice światła w twórczości Norwida.

Ważnym kontrapunktem dla wcześniej zaprezentowanych stanowisk badaw-
czych jest artykuł Piotra Śniedziewskiego pt. Teorie symbolu a poezja Norwida,
w którym autor stwierdza, że w przypadku Norwida istotniejsze są rozbieżności
w odniesieniu do epoki romantyzmu niż istniejące powiązania.

[...] poezja Norwida – jak uważa – nie powinna być rozpatrywana jako kontynuacja tradycji
romantycznej, ale raczej jako radykalna próba wyzwolenia się z niej. Bardziej wartościowe
poznawczo okazać się może właśnie zestawienie Norwida z parnasistami lub z poetami
reprezentującymi rodzący się w połowie XIX stulecia symbolizm [274].

Śniedziewski konsekwentnie rozwija swą refleksję, prezentując Norwida jako
zwolennika poezji pisma, zdecydowanie sprzeciwiającego się nieładowi roman-
tycznej stronicy [282], będącej emanacją siły głosu i przezwyciężającej
formalny zapis tekstu literackiego. Propozycje Śniedziewskiego ukazują jeden
niewątpliwy brak w dotychczasowej refleksji nad twórczością Norwida. Pomimo
zmieniającej się w ostatnich latach sytuacji, i to głównie dzięki aktywności
naukowej autora artykułu, wciąż brakuje prac stawiających sobie za cel uka-
zywanie twórczości Norwida na tle poezji jego epoki, a zwłaszcza ostatnich lat
jego życia.

Kolejne trzy części książki koncentrują się na związkach Norwida z lite-
raturą modernizmu i XX w. Rozpoczyna ten fragment piękny esej Jana Tom-
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kowskiego Pracownia poety. Cyprian Norwid i Paul Valéry, w którym autor
zestawia postaci dwóch nieprawdopodobnie ważnych dla literatur polskiej
i francuskiej artystów słowa. Pomimo wielkich różnic ukazuje eleganckich
intelektualistów, którzy nie sławę i poklask uważali za swój cel, lecz
intelektualny rygor i odpowiedzialny stosunek do rzeczywistości.

Inną analogię opisuje Agata Brajerska-Mazur, porównująca losy Norwida
i Gerarda Manleya Hopkinsa, interesujące szczególnie ze względu na centralna
rolę tematyki religijnej w twórczości obu poetów.

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska swój artykuł poświęciła związkom łączącym
Tadeusza Różewicza z literackim dziełem Norwida. W sugestywny sposób wy-
dobywa i charakteryzuje źródła fascynacji Różewicza Norwidem.

„Plaski” język dowolnie używanych, czysto konwencjonalnych znaków, „język bez końca”, jak
go okreslił Michel Foucault, jest językiem, który zastał Różewicz wraz z XX wiekiem, zdia-
gnozował i uczynił niezwykle sprawnym narzędziem swojej poezji. Sprawnym, lecz niewystarcza-
jącym. Pewnie dlatego od czasu do czasu – niczym po antidotum – sięga po Vade-mecum. Skoro
„osadzenie” w świecie poprzez słowo mające zdolność odnoszenia rzeczy do porządku symbo-
licznego wydaje się niemożliwe, czyni to, by nauczyć się od Norwida milczenia [320].

Sławomir Rzepczyński swój artykuł pt. O wyobraźni symbolicznej Norwida
poświęcił ukazaniu specyficznej Norwidowskiej drogi artystycznej, w której
poeta skupił się na poszukiwaniu odbicia tego, co idealne, w konkrecie języka,
jednocześnie przybierając postawę dystansu wobec rozwiązań podpowiadanych
przez romantyzm i realizm. Pisał:

Najważniejszą z postulowanych przez Norwida form aktywności jest aktywność językowa, praca
nad słowem, nad poszukiwaniem jego doskonałego kształtu, aby tym samym doskonalić
rzeczywistość doświadczalną, by zbliżała się z czasem do świata ideału [325].

Ta specyficzna, poetycka praca zaowocowała odmiennością Norwida, który
– z jednej strony – nie potrafił poprzestać na możliwościach tradycyjnego
alegoryzmu, nawet za cenę braku porozumienia z czytelnikami, z drugiej zaś
wybierając osobność poety perswazji, która nie pozwalała mu podjąć dialogu
z rodzącymi się nurtami poezji premodernistycznej.

Artykuł Elizy Kąckiej „Białokwiatowość” premodernistyczna i Stanisław
Brzozowski) jest znakomitą interpretacją Białych kwiatów, w której autorka
szczególny nacisk położła na lekturową recepcję dzieła Norwida przez Sta-
nisława Brzozowskiego. Wydobyła ważne nawiązania, które pozwoliły Brzozow-
skiemu na określenie dwóch aspektów egzystencji kardynała Newmana: do-
świadczenia granicznego i doświadczenia powszedniości. Kącka pisze:
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Lektura Białych kwiatów odwołująca się do antropologicznej wrażliwości Norwida pozwala na
dostrzeżenie wielu ważnych sensów, bez zamykania drogi interpretacji w duchu symbolizmu. I –
co widać na przykładzie Brzozowskiego – zbliża do postrzegania twórczości autora Quidama jako
sugestywnego projektu poetyckiej antropologii [350].

Książkę zamyka artykuł Michała Kuziaka Norwidowska alegoria (przez pryz-
mat refleksji Waltera Benjamina). O Benjaminowskiej alegorii Kuziak pisze:

Doświadczenie alegoryczne i melancholijne, sprowadzające do otchłani, okazuje się niezbędne
dla przeżycia iluminacji; trzeba przejść przez upadek, przeżyć go dogłębnie, by mógł odsłonić się
sens obiektywny, związany z cierpieniem świata i cierpieniem w świecie, sens pozwalający spotkać
się językowi i rzeczywistości, odsłaniający istnienie Boga [355].

Kuziak wychodzi z założenia zafałszowanej świadomości romantyków,
którzy z symbolem wiązali swą twórczość na poziomie poetyki sformułowanej,
w rzeczywistości jednak mierząc się z rozpadem jedności świata i z kryzysem
języka. Z punktu widzenia Norwida sytuacja kryzysu i konieczności jego prze-
zwyciężenia stała się punktem wyjścia do działalności artystycznej. Autor
rozpatruje to zjawisko na przykładzie poematu „A Dorio ad Phrygium” i twier-
dzi, że „Norwid przedstawia świat wielu wyczerpanych języków, naznaczonych
śladem znaczenia [...], stanowiących zwierciadło, w którym może przejrzeć się
współczesność, rozpoznając swój rozpad i zagubienie” [363]. Według Kuziaka,
u Norwida można zaobserwować cały szereg strategii maskujących tę sytuację
ruiny kultury, podmiotu i języka. W tym punkcie zbiegają się losy Norwidow-
skiego symbolu i alegorii. Symbol odpowiada za budowanie, a alegoria jest
narzędziem werbalizowania rozkładu świata pod wpływem upływającego w his-
torii czasu.

Symbol w dziele Cypriana Norwida z pewnością nie wyczerpuje naukowej
dyskusji, i to niewątpliwie jednej z najważniejszych, jakie w ostatniej dekadzie
pojawiły się w norwidologii. Obiecujące jest jednak otwarcie jej nowego
rozdziału, ponieważ uzgodnienie stanowisk wydaje się obecnie niemożliwe.
Zwolennicy różnych stanowisk w kwestii Norwidowskiego symbolizmu/alego-
ryzmu – jak można przewidywać – nadal będą podążać wytyczonymi szlakami
badawczymi, dostarczając argumentacji za bardziej romantycznym lub bardziej
modernistycznym kontekstem i jego wagą dla badań nad Norwidem. W Symbo-
lu... przeważały raczej sądy związane z pierwszą wymienioną strategią, choć
może jest to jedynie subiektywna, lekturowa intuicja. Nasuwa się pytanie, czy
najbliższe lata ten stan ugruntują, czy może czeka nas znaczące odwrócenie
proporcji.
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NORWID AMONGST SYMBOLS AND ALLEGORIES
REFLECTIONS AROUND THE BOOK SYMBOL W DZIELE NORWIDA

(SYMBOLS IN NORWID’S WORKS)

S u m m a r y

The article is concerned with a monograph that discusses the presence of symbols and
allegories in Cyprian Norwid’s works. It is an important work raising a theme that is
fundamental for modern studies of the poet. The studies gathered in the volume try to answer
the question if Norwid is more of a continuator of Romantic literature, or rather he predicts
literary trends characteristic of the beginning of the 20th century.

Transl. Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: symbol, alegoria, parabola, romantyzm, modernizm.

Key words: symbol, allegory, parable, Romanticism, modernism.

MACIEJ JUNKIERT – doktor literaturoznawstwa, adiunkt w Pracowni Badań nad Tradycją Europejską
UAM w Poznaniu, mjunkiert@gmail.com

Łukasz N i e w c z a s – ROZWAŻANIA
O „PAMIĘCI ROMANTYZMU”

Po dwóch rozprawach poświęconych twórczości Norwida (Epopeja w twór-
czości Cypriana Norwida, Wrocław 1993 oraz Stary poeta. Studia o Norwidzie,
Poznań 2000) w swojej trzeciej książce Krzysztof Trybuś poszerza pole
badawczego oglądu, za główny temat obierając „pamięć romantyczną” oraz
„pamięć romantyzmu”1. Pozycja ta zbiera teksty w większości ogłaszane już

1 K. T r y b u ś. Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości. Poznań 2011.
W dalszej części tekstu cytaty z książki lokalizuję bezpośrednio w tekście głównym.
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wcześniej w publikacjach zbiorowych lub czasopismach, na potrzeby tomu
i jego koncepcji w znacznej jednak mierze rozszerzone i zmodyfikowane.
Znajdziemy tu studia poświęcone Mickiewiczowi, Słowackiemu, Norwidowi, ale
też Miłoszowi, Benjaminowi, Wyce czy tzw. literaturze katyńskiej. Taki dobór
materiału już na wstępie sugeruje jeden z najważniejszych wątków problemo-
wych książki: kwestię relacji pamięci romantycznej i pamięci współczesnej,
problem aktualności pamięci kulturowej wytworzonej i przechowywanej przez
literaturę romantyczną we współczesności początku XXI w.

Zarówno ku przeszłości, jak i ku teraźniejszości wiodą tropy, gdy postawimy
pytanie o główne motywacje podjęcia przez Trybusia problematyki pamięci
w literaturze romantycznej. Że ku przeszłości – to niejako naturalne. Pamięć to
bowiem wielki temat literatury tego czasu, problem szczególnie istotny, jeśli
odnieść go do twórczości polskich romantyków, którzy w obliczu dziejowej
katastrofy podejmują projekt „przekształcenia historii w pamięć” (9). Co
dokładnie oznacza ta formuła, kluczowa dla prowadzonych w książce rozważań?
Historię, jak powiada przysłowie, piszą zwycięzcy: to oni układają oficjalny
dyskurs dziejów, który następnie w wersji unaukowionej staje się dominującą,
kanoniczną narracją historyczną, roszczącą sobie prawo do obiektywizmu,
obowiązującą z pozoru „zawsze i wszędzie”. Zwyciężonym pozostaje natomiast
pamięć, pozwalająca konkurować z historią. Indywidualne i zbiorowe świadec-
twa pamięci ujmują i wartościują przeszłość inaczej, tworzą jej alternatywną
wobec historii wersję. Jak zauważa Trybuś, owo zastąpienie historii przez
pamięć ma w polskim romantyzmie zazwyczaj charakter mitografii, czyniącej
z przeszłości nie obiekt badań, ale przedmiot wiary.

Pamięć zdeponowana w wielkich dziełach polskich romantyków, ale także
pamięć przez te dzieła wytworzona, zasługuje na badanie, tym bardziej że – jak
wskazuje Autor – dotychczasowa refleksja nad tym fenomenem miała w pol-
skim literaturoznawstwie charakter nieco redukcyjny. Problem pamięci sytuo-
wany był zazwyczaj w perspektywie problematyki elegijnej i wanitatywnej2.
Tymczasem Trybuś chce odzyskać dla kategorii pamięci inne ważne obszary
problemowe: nie tylko śmierć i przemijanie, ale także historię, tradycję,
tożsamość, miłość, geniusz… Autor stale akcentuje te rozległe koneksje pa-
mięci, pozwalające po raz kolejny przyjrzeć się z nowej perspektywy zagad-
nieniom pozornie dobrze już zbadanym.

2 Trybuś wskazuje tu na tradycję badań Czesława Zgorzelskiego współcześnie
kontynuowanych choćby przez Bernadettę Kuczerę-Chachulską.
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Jak jednak wspominałem, inspiracje do badań nad pamięcią Trybuś odnajduje
też w naszej współczesności – i kto wie, czy impulsy idące z tej strony nie są
najsilniejsze. Zachętę do podjęcia tej problematyki stanowi bowiem klimat
intelektualny i duchowy naszych czasów. Autor pisze, że

napór przeszłości odczuwamy na co dzień; nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać, zwłaszcza w
Polsce na początku XXI wieku, że trwa – jak nazwał to Pierre Nora – „era upamiętniania”
aktualizująca znaczenie tego, co minione, w teraźniejszości żyjącej „życiem pożyczonym”
kolejnych rocznic, jubileuszy, nieustających świąt, tryumfującej nad historią pamięci” (9).

Warto zwrócić uwagę na użytą tu formułę: „nikogo dzisiaj nie trzeba prze-
konywać” – zdradza ona bowiem dość charakterystyczną dla Autora książki
strategię odwoływania się do consensus omnium przy okazji formułowania
sądów niekiedy dyskusyjnych i kontrowersyjnych3. Wydaje się bowiem, że mo-
glibyśmy zebrać całkiem sporą liczbę argumentów dla tezy biegunowo przeciw-
nej: takiej mianowicie, że żyjemy w epoce zapominania, w której pamięć
o zdarzeniu regulowana jest głównie przez obieg medialny: żywotność po-
święconego mu newsa, jego obecność i pozycjonowanie w środkach masowego
przekazu etc. Mnogość mediów zalewających odbiorcę ogromną ilością infor-
macji, z których każda aspiruje do bycia ważną i wyjątkową, skazuje naszą
percepcję na stan oszołomienia, który z pewnością nie sprzyja kultywowaniu
pamięci o przeszłości.

Książka Trybusia wpisuje się w potężny we współczesnej humanistyce nurt
badań nad pamięcią, któremu wyraz dają nie tylko prace badaczy literatury (na
polskim gruncie np. Marek Zaleski), ale także filozofów (Ricoeur, Halbwachs,
Pomian), historyków (Le Goff, Ankersmit, A. i J. Assmanowie) czy kulturo-
znawców. Żywotność tego nurtu to – jak sądzę – trzeci istotny impuls do
powstania pracy o „pamięci romantyzmu”. Nawiązując do uwag z poprzedniego
akapitu: szkoda, że referując w pierwszym rozdziale książki zdobycze współ-
czesnych badań nad pamięcią, Trybuś nie poddał ich jakiejś metarefleksji, która
pozwoliłaby postawić hipotezę, dlaczego zintensyfikowały się one właśnie tu
i teraz, w naszej współczesności. Być może okazałoby się wtedy, że badania
te stymulowane są właśnie przez zagrożenie utraty „zbiorowej pamięci” – że
humanistyka reaguje w ten sposób na formy cyrkulacji pamięci zmediatyzowa-
nej, charakterystyczne dla współczesnego świata, niosące ze sobą zagrożenie jej

3 Zastanawiam się, czy Autor rozprawy mógłby napisać takie słowa, gdyby nie katastrofa
smoleńska, o której refleksja pojawia się zresztą na ostatnich stronach książki.
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unicestwienia. Wydaje się, że refleksja taka byłaby w tej książce – nieustannie
spinającej klamrą przeszłość i teraźniejszość – czymś bardzo uzasadnionym.

Podjętemu przez Trybusia zadaniu: opisania procesu przekształcenia historii
w pamięć w tekstach Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, i skonfrontowania
tego projektu z naszą współczesnością, odpowiada klarowna kompozycja całej
rozprawy. Podzielona jest ona na trzy główne części. Pierwsza poświęcona jest
perspektywom współczesnych badań nad pamięcią, a ponadto przynosi zarys ro-
mantycznego pojmowania tego fenomenu. Część druga – najważniejsza – przy-
bliża indywidualne projekty pamięci, zapisane w dziełach wielkich polskich
romantyków. Część trzecia zbiera różnorodne teksty, które w mniej lub bardziej
bezpośredni sposób podejmują problem aktualności projektu pamięci romantycz-
nej w naszym hic et nunc.

Najważniejsze fragmenty pierwszej części książki poświęcone są przemianom
paradygmatu pamięci po przełomie romantycznym. Antyoświeceniowy zwrot
unieważnił dziedzictwo kartezjańskiego rozumu, który zmierzał do unicestwienia
pamięci. Pamięć staje się dla romantyków kluczową zdolnością umysłu – nie
tylko poznawczą, ale i ontologiczną, obdarzoną mocą kreacyjną. Romantyzm
kanonizuje koncepcję sformułowaną jeszcze w XVIII w. przez Giambattista
Vica, według której pamięć, jako siła bardziej produktywna niż reproduktywna,
stanowi kulturotwórczą potencję epok przedpiśmiennych, warunkując początki
ludzkiego myślenia i kultury. Pamięć rozumiana jako vis przeciwstawia się –
w ramach opozycji znanej już starożytnym – pamięci pojmowanej jako ars:
sztucznej pamięci konstytuującej się z miejsc i wyobrażeń. Rozróżnienie to
pozwoliło współczesnym badaczom, przede wszystkim Aleidzie i Janowi Ass-
manom (których badania stanowią główną teoretyczną inspirację dla rozważań
Trybusia) scharakteryzować opozycyjne modele pamięci komunikatywnej i pa-
mięci kulturowej. To właśnie ta druga „transformuje historię faktyczną
w zapamiętaną, a tym samym w mit”4. Opisywana w całej pracy Trybusia „pa-
mięć romantyzmu” stanowi tę właśnie, kulturową jej odmianę.

W pierwszej części książki istotne miejsce zajmuje omówienie wzajemnych
relacji historii i pamięci w epoce romantycznej, dające się opisać jako rozejście
się ich dróg: „Rozwój romantycznej pamięci wyraźnie nie współgrał z nowo-
żytnym rozwojem historii jako nauki, która w połowie XVIII wieku stała się
uniwersytecką dyscypliną, oddzieloną od pamięci i literatury pięknej, zde-

4 J. A s s m a n. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość
w cywilizacjach starożytnych. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. Pod red. R. Traby. Warszawa 2008
s. 17.
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finiowaną jako wiedza kształtowana w wyniku badania źródeł” (29). Pamięć
tymczasem pozwalała uwolnić przeszłość od historii, w większym stopniu
oprzeć się na tradycji, micie czy legendzie, splatającymi się z przekazem
autentycznym i weryfikowalnym. Stąd też romantyzm nie tylko reaktywuje
znane już tradycji formy literackie, szczególnie predysponowane do wyrażania
i przechowywania pamięci zbiorowej, takie jak epopeja, gawęda czy bajka, ale
też konstytuuje nowe gatunki o dużej sile mnemonicznego działania: widowiska
teatralne o charakterze „obrazów narodowych” czy inscenizowane rytuały
związane z kultem pamięci zmarłych.

Najważniejszą według Trybusia formą pamięci okazuje się jednak roman-
tyczna biografia, rozumiana nie tylko w wymiarze literackim, ale też egzy-
stencjalnym. Pamięć jest dla romantyków zarówno darem, jak i przekleństwem.
Wiąże się z „upiorną obecnością wszystkiego, co minęło i umarło”5, z drugiej
strony warunkuje tożsamość i jedność podmiotu, pozwala scalić (a tym samym:
ocalić) rozbite „ja”. Za modelową realizację romantycznej biografii skon-
struowanej według praw, którymi rządzi się pamięć, uznaje Trybuś historię
Giaura. Byronowski bohater we wszystkich swych czynach determinowany jest
przez nakazy pamięci: pamięci miłości, zbrodni, przyjaźni, zemsty, życia,
śmierci…

Najważniejszą część rozprawy Trybusia stanowią jej rozdziały środkowe,
zawierające omówienie różnorodnych projektów pamięci – jej filozofii, celów
i literackich wcieleń, zapisanych w dziełach największych polskich romantyków:
Mickiewicza, Słowackiego i Norwida. Podrozdział poświęcony autorowi Pana
Tadeusza otwierają rozważania nad Konradem Wallenrodem jako tekstem szcze-
gólnie ważnym dla Mickiewiczowskiego rozumienia pamięci. Pojawiające się
w tej powieści poetyckiej ujęcia wyznaczają główne kierunki refleksji nad
interesującym nas fenomenem w późniejszej twórczości autora Dziadów. Dwa
z nich pełnią funkcję szczególnie istotną.

Po pierwsze, Trybuś akcentuje znaczenie pojawiającej się w utworze Mic-
kiewicza figury „pamięci jako lampy”, która pozwala na uobecnienie przeszłości
w nadanej przez wyobraźnię formie obrazu. Dzięki temu badacz mógł postawić
tezę o swego rodzaju tożsamości pamięci i wyobraźni – ta kluczowa myśl po-
wracać będzie zarówno przy okazji rozważań nad twórczością Słowackiego, jak
i Norwida.

Drugie ujęcie wiąże się z postacią starca Halbana i wyraża się w prze-
konaniu o szczególnej roli, jaką Mickiewicz nadaje kategorii starości wspo-

5 M. P i w i ń s k a. Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1982 s. 368.
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magającej pamięć. Według Trybusia „dziady”, czyli przodkowie, to najważniejsi
bohaterowie utworów Mickiewicza. Jako piewcy przeszłości zawłaszczają prze-
kaz o dawnych czasach. Nadając mu wybraną formę i sens przesądzają o kształ-
cie przeszłości, który konkuruje z oficjalną wykładnią dziejów i w końcu ją
wypiera. W ten sposób starość, działająca wespół z pamięcią, realizuje wielki
romantyczny projekt odzyskania poczucia ciągłości utraconego bytu naro-
dowego.

W swoich badaniach nad rolą pamięci w twórczości Mickiewicza Trybuś
kładzie silny nacisk na Prelekcje paryskie i omówioną w nich problematykę
pamięci Słowian. W ujęciu Mickiewicza to właśnie dar pamięci wyróżnia
Słowian spośród innych ludów. Odniesienie tej uwagi także do autora Pana
Tadeusza pozwala, według Trybusia, czytać jego twórczość jako emanację
ducha literatury słowiańskiej. Badacz rekonstruuje zapisaną w Prelekcjach
koncepcję romantycznej epopei w formie dramatu słowiańskiego, zakładającą
„unifikację wyobrażeń słowiańskich z homeryckimi wzorcami percepcji świata”
(108). Kulturowy synkretyzm tak rozumianej epopei – szczególnie uprzywilejo-
wującej rolę pamięci – miał zarazem za zadanie akcentować partycypację lite-
ratury słowiańskiej w całokształcie kultury europejskiej, jak i zaznaczać jej
tożsamość, swoistość i odrębność. Mimo że Mickiewiczowska koncepcja roman-
tycznej epopei w formie dramatu okazała się jedynie pewną idée fix, pozwala
ona, według Trybusia, spojrzeć inaczej na kwestię gatunkowości Dziadów;
dostrzec w nich echo takiej właśnie koncepcji genologicznej. Utworem naj-
bliższym krystalizacji Mickiewiczowskiego projektu jest jednak, według autora
książki, jedno z największych osiągnięć literatury serbskiej: Górski wieniec
Petra Njegoša. Tekst ten, do dziś będący przedmiotem nierozstrzygniętych
literaturoznawczych sporów, badacz czyta na tle Mickiewiczowskich Dziadów.

Rozdział poświęcony Słowackiemu rozpoczynają rozważania na temat Go-
dziny myśli. Trybuś polemizuje ze stanem badań akcentującym swego rodzaju
samotność i odrębność tego utworu, zarówno na tle twórczości Słowackiego, jak
i całego polskiego romantyzmu. Zagadnieniem, którego obecność pozwala do-
strzec silną łączność Godziny myśli nie tylko z pozostałymi tekstami autora
Fantazego, ale także z głównym nurtem polskiego romantyzmu polistopado-
wego, jest, w ujęciu Trybusia, właśnie kwestia pamięci. Organizujące seman-
tykę Godziny myśli metafory pamięci: „oko pamięci”, pamięć „stara” i „młoda”
czy w końcu „pamięć ogromna” wyznaczają główne nurty literackiej refleksji
i poetyki pamięci w całym dziele Słowackiego.

Metafora „oka pamięci” daje się zestawiać z Mickiewiczowską „lampą pa-
mięci” z Konrada Wallenroda – łączy te dwa ujęcia ich funkcja ustanawiania
tożsamości pamięci i wyobraźni. Słowackiego „oko pamięci” umożliwia w Go-
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dzinie myśli uobecnienie przeszłości, ale też i projekcję w przyszłość. Pamięć
jako „przyszłości zwierciadło” umożliwia w takim układzie ruch „w obie strony
strumienia czasu” (136).

Szczególnie ciekawie wypadają w tym rozdziale rozważania o konfrontacji
pamięci „starej” i „młodej” w tekstach Słowackiego, nawiązujących do kultury
sarmackiej. Autor Kordiana idzie tu, jak zauważa Trybuś, drogą inną niż Mic-
kiewicz. Pamięć „młoda” i „stara” nie współpracują na rzecz syntezy, która
owocowałaby obrazem idyllicznym. Przeciwnie: Słowacki wykorzystuje wspo-
mnianą opozycję w celu weryfikacji wartości kultury sarmackiej poprzez akcen-
towanie konfliktu dwóch rodzajów pamięci: polaryzowanie postaw, światopoglą-
dów i wartości, których owe pamięci są nośnikiem. Tym samym podejmuje Sło-
wacki polemikę z ujęciem idealizującym kulturę szlachecką, dominującym
w całej polskiej kulturze romantycznej. Za przykład utworu szczególnie
nacechowanego owymi napięciami podaje Trybuś Horsztyńskiego, w którym
świat kultury sarmackiej okazuje się światem zepsutym, naznaczonym zdradą
ideałów szlacheckich i tradycyjnych wartości. Pamięć młoda, reprezentowana
w dramacie przez Szczęsnego Kossakowskiego, nie jest w stanie zintegrować
się z tym światem, określić własnej tożsamości „pośród starych dekoracji
szlacheckiego świata” (142).

Rozmaite sfunkcjonalizowania przysługują u Słowackiego kolejnej „wielkiej
metaforze” obecnej już w Godzinie myśli, jaką jest „pamięć ogromna”. W teks-
tach pisanych z perspektywy poety-wędrowca (Listy poetyckie z Egiptu, Podróż
do Ziemi Świętej z Neapolu) pozwala ona reaktywować prehistorię, uobecniać
w postaci mnemotoposów najważniejsze dla cywilizacji judeochrześcijańskiej
przestrzenie. Inną funkcję bierze na siebie ta sama metafora w twórczości
genezyjskiej. W Królu-Duchu jest ona centralną przenośnią, odnoszącą do całej
rzeczywistości duchowej, stanowi wspomnienie poprzednich i zapowiedź przy-
szłych wcieleń.

W części trzeciej Trybuś charakteryzuje wyobraźnię poetycką Norwida,
opisując ją w kategoriach nieustannego ruchu pomiędzy pamięcią fundacyjną
emigracyjnej wspólnoty (a szerzej także – całej wspólnoty ludzkiej) a pamięcią
biograficzną, odnoszącą się do własnych doświadczeń życia autora Vade-mecum.
Za jedną z najważniejszych figur pamięci w twórczości Norwida uznaje Trybuś
Quidamową „pamiątkę stworzenia”, która nadaje symbolice tej poezji wymiar
biblijny, związany z dominującym w niej trybem obrazowania, opartym na
opozycji światła i ciemności. „Periodyczna pamiątka stworzenia” ustanawia
w twórczości Norwida paradygmat czasu cyklicznego, wiecznego i mitycznego
– paradygmat sprzeciwiający się rewolucyjnym z ducha koncepcjom czasu,
akcentującym ideę zerwania.
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Odrębne rozważania poświęca Trybuś zasadniczej w twórczości Norwida
pamięci Rzymu. Uwagi na ten temat pojawiały się już zresztą w poprzedniej
książce autora, poświęconej „starości” Norwida. Chodzi tu zarówno o pamięć
świata antycznego, którą Norwid odnajdywał w rzymskich ruinach, jak
i o obecność starożytnego Rzymu w świecie mu współczesnym: w polityczno-
kulturowych konstrukcjach XIX-wiecznej Europy.

Bardzo ciekawe, choć i skłaniające do polemiki, wydają się rozważania
o pamięci prowadzone w kontekście Quidama. Zwraca uwagę pesymizm Trybu-
siowej interpretacji poematu. Quidam w jego ujęciu to „opowieść o wyklu-
czeniu z pamięci antybohatera o słowiańskim rodowodzie” (185). Jak stwierdza
Autor: „Pozbawiony kompozycyjnej równowagi, rzymski poemat Norwida nicze-
go nie kodyfikuje, napisany antymnemoniczną techniką, która jest pochodną
atrofii akcji, nie pozwala się czytelnikowi utrwalić w lekturze” (186). Wydaje
się, że nieco zbyt łatwo przechodzi Autor do porządku dziennego nad zróżnico-
waniem podmiotów pamięci, będących świadkami śmierci Epirczyka. Owo „wy-
kluczenie” odnosi się wszak do pamięci społeczności, która sama jest spo-
łecznością schyłkową, można by rzec przewrotnie: odchodzącą w niepamięć.
W jej pamięci śmierć syna Aleksandra zaistnieje tylko jako krwawy eksces, de
facto: nie zaistnieje w niej w ogóle. Bardzo silnie wybrzmiewa na tym tle
świadectwo Ogrodnika – chrześcijanina, zapowiadające właśnie długie trwanie
wspomnienia o śmierci Epirczyka. Szkoda trochę, że wprowadzając w tym
(i nie tylko w tym) rozdziale dość odległe konteksty interpretacyjne nie
przywołał Autor bardziej tu bliskich i potrzebnych uwag Norwida o chrześci-
jańskiej pamięci męczenników, o owym specyficznym „skąpstwie krwi”, spra-
wiającym że – jak czytamy w Czarnych kwiatach – „nie była prawie jedna
kropelka krwi wylana bez uszanowania jej i omodlenia braterskiego współ-
wyznawców” (PWsz VI, 176)6. W takim układzie Quidama dałoby się może
czytać nie tylko jako poemat o „wykluczeniu z pamięci”, ale też jako zapis
konfliktu dwóch pamięci: zbiorowej i indywidualnej, z których to właśnie ta
druga okaże się w przyszłości bardziej trwałą i „obowiązującą”.

Zwraca uwagę nowatorska, ale też w najciekawszych momentach dość kon-
trowersyjna interpretacja „Ad leones!”, będąca również do pewnego stopnia
kontynuacją refleksji znanych już z poprzedniej książki Trybusia. Frapująco
brzmi propozycja, według której „nowela przedstawia, dokonujący się w mo-

6 Tekst Norwida przywołuję za edycją Gomulickiego: C. Norwid. Pisma wszystkie. Zebrał,
tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. I-XI. Warszawa
1971-1976. W nawiasie liczba rzymska oznacza tom, liczba arabska – stronę.
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dernizmie, proces wykorzenienia symbolu z metafizycznego gruntu i ucieczkę
symbolistycznego przedstawienia w stronę autonomicznego świata artystycznej
wyobraźni, który okazuje się parodią twórczej niezależności” (189). Rzecz
w tym, że o ile łatwo doszukać się w „Ad leones!” desakralizacji symbolu, jak
również parodii twórczej niezależności, o tyle ów etap „przejściowy”, poten-
cjalnie najciekawszy w interpretacji Trybusia, którym jest zwrot ku czystej
autoteliczności symbolu – nie znajduje chyba lekturowego potwierdzenia.
W żadnym momencie fabuły nie mamy bowiem do czynienia z tego typu świa-
domym artystycznym gestem. Przemiana rzeźby jest od początku motywowana
wyłącznie względami merkantylnymi i oportunizmem. W żaden sposób motywa-
cje te nie dają się pogodzić ze świadomym wyborem zwrotu ku „autonomicz-
nemu światu artystycznej wyobraźni” nicującemu wszelki zewnętrzny sens
dzieła.

Całkiem słuszne wydają się natomiast rozpoznania badacza, że „Penelopowa
praca pamięci” u Norwida wiąże się przede wszystkim ze zwrotem ku alegorii
jako formy swoistej wierności wobec tradycji, zakładającej istnienie po-
wszechnego i dziedzicznego kręgu znaczeń. Ujęcia alegoryczne, oparte często
na oryginalnych przekształceniach tradycji, czerpiące swój materiał
z XIX-wiecznych realiów, pozwalają budować w świecie poetyckim Norwida
pomost pomiędzy przeszłością a współczesnością; pomagają uobecnić i ocalić
to, co przemijające. Bardzo ciekawie wypadają też kończące tę część książki
interpretacyjne zbliżenia do dwóch rzadko komentowanych wierszy Norwida:
Memento i W albumie.

Trzecia, ostatnia część rozprawy zawiera szkice podejmujące refleksję
o wybranych przykładach nawiązań do tradycji romantycznej w polskiej lite-
raturze współczesnej. Można rzec, że ta część książki sprawdza niejako
żywotność tytułowej „pamięci romantyzmu”, czyniąc to na dwa sposoby. Po
pierwsze, pyta o aktualność romantycznej refleksji nad pamięcią. Po drugie,
pyta o pamięć o romantyzmie: o to, czy uśmiercony nie tak dawno przez Marię
Janion paradygmat romantyczny nie odżywa przypadkiem w najważniejszych
dyskursach naszej współczesności. Zwraca uwagę duży rozrzut problemowy
zamieszczonych tu artykułów. Trzy z nich wydają się szczególnie ciekawe.
Pierwszy, poświęcony Miłoszowej lekturze Mickiewicza jako klasyka, którą to
interpretację uznaje Trybuś, chyba słusznie, za dominującą we współczesnych
badaniach nad autorem Dziadów. Drugi, zestawiający dwóch pisarzy-krytyków
kultury: Norwida i Benjamina, postulujący lekturę zmierzającą do komplemen-
tarnego widzenia tych dwóch, tak różnych z pozoru projektów pisarskich, które
łączy jednak wspólna dla obu metaforyka pamięci jako tkania. W końcu trzeci
szkic, poświęcony roli pamięci w tzw. literaturze katyńskiej, któremu patronuje
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pytanie o to, czy mord katyński stanie się kiedyś częścią pamięci fortunnej
(w rozumieniu Ricoeura), pamięci zaspokojonej i pogodzonej. Wszystkie te
rozważania w sposób interesujący, a co ważniejsze – przekonujący, ukazują
stałą aktualność romantycznego układu odniesienia w rzeczywistości początku
XXI w.

Książka Krzysztofa Trybusia napisana jest w trybie interpretacyjno-esei-
stycznym. Niewiele w tym zakresie zmieniło się od poprzedniej jego publi-
kacji7. Można rzec, że pozostał on wierny swojemu idiomowi badawczemu.
Kiedy na samym początku rozprawy stawia Trybuś pytanie o sens i zasadność
wprowadzania do lektury romantyków tej dziwnej kategorii, jaką jest pamięć,
pada na nie znamienna odpowiedź: „Na samym początku odpowiedziałbym tak:
głównie po to, by otworzyć się na konsekwencje dalszych pytań” (15). Słowa
te zapowiadają w dużej mierze przedłużanie dyskursu. Krzysztof Trybuś traktuje
bowiem pisanie jako swego rodzaju przygodą, w jakiejś mierze chyba wyprawę
w nieznane, bądź też: nie do końca znane, nie ujęte jeszcze w słowną formułę.
Rezultatem takiego zamysłu pisarskiego jest luźna kompozycja wypowiedzi,
swobodne przywoływanie bliższych i dalszych kontekstów, brak naukowego
rygoru, precyzji prowadzenia wywodu, konstrukcji opartej na przemienności
analizy i wniosku. Bywa że autor zawiesza głos, nie dopowiada swych tez do
końca.

Omawianym tekstom literackim przygląda się Trybuś ze zmiennej perspek-
tywy: częściej jednak z pewnego oddalenia, które ułatwia budowanie śmiałych
analogii i paralel. W lekturze odnosi się niekiedy wrażenie, że tekst interesuje
badacza przede wszystkim jako element znacznie większej sieci intertekstów –
jako możliwość budowania pomostów ku innym dziełom, reprezentującym od-
mienną konwencję, tradycję, czas historyczny, epokę… Takie ukształtowanie
badawczej narracji ma swoje zalety, ma również i wady. Po stronie zalet trzeba
zapisać czytelniczą atrakcyjność książki, jej literackość. To raz. Dwa – oma-
wiane ujęcie sprzyja takiej prezentacji tytułowej kategorii pamięci roman-
tycznej, która nie przybiera formy historycznoliterackiej skamienieliny, ale jest
żywym i dynamicznym fenomenem, wchodzącym w aktywny dialog z różnymi
elementami kultury. Można by zaryzykować tezę, że sposób prezentacji przed-
miotu badań odzwierciedla właściwe autorowi rozumienie tradycji literackiej
czy też kulturowej, postrzeganej jako zbiór elementów nieustannie ze sobą

7 Warto wspomnieć uwagi pod adresem książki Stary poeta. Studia o Norwidzie,
sformułowane w recenzji Stefana Sawickiego pt. Rzecz o „starości” Norwida. „Studia
Norwidiana” 20-21(2002-2003) s. 231-234.
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dialogizujacych, w którym to, co peryferyjne, może w każdym momencie, po-
przez przyjęcie odpowiedniej perspektywy, wejść w silną relację z tym, co
centralne – i odwrotnie…

Jakie są natomiast wady takiego sposobu prowadzenia wywodu? Dość oczy-
wiste: śledząc podążającą swobodnie różnymi ścieżkami myśl eseisty nie
zawsze jesteśmy, jako odbiorcy, w pełni przekonani, że dany kontekst jest
rzeczywiście w istotny sposób związany z omawianym zjawiskiem czy tekstem.
Generalnie unika Trybuś rozbudowanych analiz, które uwiarygodniałyby sta-
wiane tezy. Podążamy za myślą Autora, bardziej ufając jego erudycji niż
analitycznym argumentom. Wada druga to – niekiedy – niekonkluzywność wy-
wodu: Trybuś unika wyrazistych wniosków, zmusza odbiorcę do zaangażowania
i dużej samodzielności, co z kolei może być i wadą, i zaletą.

Nie zmienia to faktu, że książka Krzysztofa Trybusia stanowi zdecydowanie
ciekawą i wartościową propozycję badawczą, ujmującą tytułowy problem w per-
spektywie rzadko do tej pory podejmowanej. Na podkreślenie zasługuje szerokie
tło omawianych w rozprawie zagadnień: akcentowanie uwikłań polskiego
romantyzmu w całokształt kultury europejskiej, przy jednoczesnym charaktery-
zowaniu jego tożsamości i odrębności. Praca stawia przed odbiorcą niemałe
wymagania: zmusza go niejednokrotnie do samodzielnych wyborów i ustosunko-
wań. Jest to książka, która – mimo potoczystości literackiej narracji – zmusza
do cierpliwej i powolnej lektury. Sądzę też, że z nawiązką taką lekturę
wynagradza.

DELIBERATIONS ABOUT THE “MEMORY OF ROMANTICISM”

S u m m a r y

Krzysztof Trybuś’s book is inscribed in the strong current of deliberations about memory
that is present in modern humanities. It is devoted to the “memory of Romanticism”, with the
main issue discussed by the author in a double perspective. Firstly: he reconstructs the record
of memory that can be found in works by great Polish Romantics. Secondly: he confronts the
Romantic project of memory with our modernity, checking its today’s topicality.

Analysis of the discourse of memory in Mickiewicz’s, Słowacki’s and Norwid’s works
constitutes the basic part of the book. In a convincing way the author analyzes the motifs,
forms and mnemonic strategies typical of Polish Romantics, showing, how the record of
memory in Polish Romanticism is opposed to the official historical narration.

Transl. Tadeusz Karłowicz
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