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W korespondencji Norwida szczególne miejsce, jak nietrudno dostrzec, zaj-

muje warstwa metaepistolarna. Jej obecność u pisarza o wyjątkowo głębokiej 
samoświadomości twórczej, o wyraźnej predylekcji do nieustannego ponawiania 
twórczej autorefleksji, aż po uprawianie poezji jako metapoezji, zaskakiwać nie 
może. Tak więc i lektura Norwidowych listów okazuje się ściśle powiązana  
z procesem poznawania autorskiego rozumienia epistolarnej formy wypowiedzi. 
Rozsiane w różnych miejscach tej korespondencji uwagi na temat listu i samego 
listowania, nierzadko drobne, czynione mimochodem, gdzieś na marginesie, 
świadczą nie tylko o głębokiej wiedzy genologicznej Norwida, o jego znajomo-
ści historii listu, właściwych mu konwencji pisarskich i reguł bieżącej praktyki 
epistolarnej, ale układają się również w pewną w miarę spójną oryginalną jego 
koncepcję. Są zatem na tyle ważne, że nie można ich pominąć w toku dociekania 
specyfiki Norwidowego listu, choćby dlatego, że ich obecność tę specyfikę kon-
stytuuje, zarazem skłaniając do pytania o wzajemne relacje między koncepcją 
listowania a epistolarną twórczością pisarza.  

W najbardziej rozbudowanej i systematycznej wypowiedzi o listach, skiero-
wanej w roku 1873 do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej, Norwid łączył fakt 
powstania gatunku z okolicznościami ludzkiego życia. „Okoliczności matką tych 
narodzin stały się –” (PWsz X, 9)1 – pisał, uwypuklając zwłaszcza rolę warun-
ków geograficznych (oddalenie) oraz potrzebę komunikowania się ludzi między 
sobą, zarówno w celu podtrzymania prywatnych interpersonalnych związków  
(„z płcią piękną tam i owdzie utrzymać rozmowę” (tamże)), jak i związków 

                                                           
1
 Cytaty z korespondencji Norwida pochodzą z wydania: C. N o r w i d. Pisma wszystkie. 

Zebrał, tekst ustalił i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. VIII: Listy 1839-
1861. T. IX: Listy 1862-1872. T. X: Listy 1873-1883. Warszawa 1971 (dalej: PWsz; liczba 
rzymska oznacza tom, liczby arabskie – strony).  
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ugruntowujących polityczną wspólnotę („zhołdowane prowincje od Bretanii do 
Aleksandrii egipskiej we spólni utrzymać” (tamże)). Powołując się z aprobatą na 
epistolografię Juliusza Cezara, Świętego Pawła, Pliniusza Młodszego, Norwid 
podkreślał odrębność listu nowożytnego, współczesnego sobie („dziś sztuka 
pisania listów, rozrosnąwszy się w okazałe drzewo, zupełnie że wygląda osobno 
i inaczej” (tamże)), przede wszystkim zaś dystansował się do tej jego odmiany, 
którą określił mianem listu wytwornego, będącego w większym stopniu tworem 
estetycznym, a nawet autotelicznym, niż odpryskiem ludzkiej praxis („ci szcze-
gólnie, którzy  n i e  m a ją  c o  r o b ić,  w y t w o r n e  l i s t y  p i s zą” 
(tamże)). Wyłożona Dziekońskiej „archeologia” listu zakładała zgoła odmienne 
pojmowanie jego formy i zadań. Dla epistolografów, wskazanych przez Norwida 
jako starożytne wzory twórczości epistolarnej, list był integralną częścią życia,  
a w związku z tym często nie spełniał warunków artyzmu, gdyż to nie wartości 
estetyczne były jego nadrzędnym celem. Dotyczyło to oczywiście „wynalazcy tej 
formy pisarskiej”, Juliusza Cezara, ale także Świętego Pawła, którego listy apo-
stolskie, realizując zasadnicze wymogi stawiane formie epistolarnej, zarazem ją 
znacząco przekraczały: „To są rapsody, półpoetyckiego, półfilozofijnego i na-
tchniennego pełne ognia. Częstokroć zadyszane profetyzmem – kurzem dróg, 
które przebiegał Apostoła sandał, posypane, ażeby litery pisma osuszyć!” (tam-
że). Nawet bardzo ceniony przez poetę Pliniusz Młodszy mógł osiągnąć formal-
ną doskonałość listu, ową „arkadyjską mierność stylu”, dzięki powiązaniu jej ze 
stylem własnego życia. Skoro trzeba być „arkadyjskim «b o s k i m» próżnia-
kiem, żeby dobry nakreślić list”, to i on swą twórczość epistolarną zawdzięczał  
– zdaniem Norwida – określonemu sposobowi bycia; jego najdoskonalsze styli-
stycznie listy powstawały jako efekt próżnowania, „zwłaszcza kiedy nic nie 
r o b i ł  i  p r z e c h a d z a ł  s ię  w bukszpanowym cieniu w i l l i swojej –” 
(tamże).  

U podstaw sformułowanej tu koncepcji listu leży świadomość jego pogra-
niczności – list sytuuje się w ujęciu Norwida na pograniczu różnych dziedzin 
ludzkiego działania i doświadczenia, powstaje w punkcie przecięcia się konkret-
nych realiów życia, komunikacji interpersonalnej i społecznej oraz sztuki słowa, 
tworzy wartości estetyczne i przede wszystkim ponadestetyczne, pozatekstowe, 
ingeruje w przebieg zdarzeń, składających się na biografie jednostek, historie 
narodów, dzieje ludzkości. Wydaje się, że ta z intelektualnym rozmachem wy-
wiedziona ze starożytności opisowa definicja formy epistolarnej ma dla samego 
poety walor i twórczego postulatu, i poniekąd erudycyjnego autokomentarza. 
Utwierdza ona w przekonaniu, że Norwid chciał uprawiać epistolografię w pełni 
świadomie, w poczuciu zarówno znajomości jej źródeł, wielkich tradycji, plura-
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lizmu form, jak i współczesnych ograniczeń, którym podlega on sam jako twórca 
listów.  

W korespondencji Norwida zauważyć można, w ślad za dotychczasowymi jej 
badaczami, liczne nawiązania do historycznie ukształtowanych odmian listu, 
choćby do listu filozoficzno-moralnego, apostolskiego, towarzyskiego, czy w za-
wężonym zakresie również do listu konfesyjnego2. Nawiązaniom towarzyszy tu 
jednak – jak zawsze u Norwida – dystans do spetryfikowanych konwencji, które 
przestają cokolwiek wyrażać, tracą swą nośność egzystencjalną, komunikacyjną, 
pragmatyczną. Znamienny dla całego dzieła poety duch „walki z formą” 3 nie-
wątpliwie i w tej dziedzinie twórczości dochodzi do głosu, i to ze szczególną 
mocą, przesądzając o znamiennym polimorfizmie Norwidowych listów. Już Ste-
fania Skwarczyńska dostrzegła w korespondencji poety „dziwne skłębienie róż-
nych form wypowiedzenia, istną gęstwinę przeróżnych gatunków, od archaicz-
nych po najbardziej nowoczesne i nowatorskie – od zaśpiewów hymnicznych, 
retorycznych apostrof, paraboli i exemplów poprzez nowoczesny reportaż i foto-
grafy aż po ich Norwidowskie odmiany i gatunki nowe, jak paraboliczny foto-
graf, reportaż historiozoficzny, kwiaty «czarne» oraz «białe»”4. Epistolografia to  
z pewnością ważny obszar prozatorskich eksperymentów pisarza, odważnie koja-
rzących prozę narracyjną z prozą dyskursywną, jednak podejmowanych nie bez 
odniesień również do tradycji poetyckich, wśród których na plan pierwszy wy-
suwa się (niedostrzeżony przez Skwarczyńską) list poetycki, forma będąca wie-
lokrotnie przedmiotem twórczej aktywności samego Norwida5, czy też do roz-
wiązań właściwych dramatowi, ze względu na żywioł dialogu (quasi-dialogu), 

                                                           
2
 Z. S u d o l s k i. Norwid a tradycja epistolarna. „Studia Norwidiana” 3-4:1985-1986. 

Autor dostrzega przede wszystkim związki listów Norwida z antyczną tradycją listu filozoficz-
no-moralnego, biorącego początek u Juliusza Cezara, Pliniusza Młodszego i Cycerona, a kon-
tynuowaną w listach apostolskich. Zob. także: Z. S u d o l s k i. Opus epistolarne Norwida – 
próba charakterystyki. W: Cyprian Kamil Norwid. Interpretacje i konteksty. Pod red. P. Żbi-
kowskiego. Rzeszów 1986; t e nż e. Główne tendencje w rozwoju epistolografii romantycznej 
w Polsce (Mickiewicz – Krasiński – Słowacki – Norwid). „Przegląd Humanistyczny” 1987 nr 2. 

3
 Określeniem tym posługuję się w znaczeniu, jakie nadał mu Stefan Sawicki (zob. 

T e n ż e. Norwida walka z formą. Warszawa 1986).  
4
 S. S k w a r c z yń s k a. Listy Norwida do Joanny Kuczyńskiej. W: C. N o r w i d, 

Do Pani na Korczewie. Wiersze, listy, małe utwory prozą. Wydał z autografu. Oprac. i wstę-
pem poprzedził J.W. Gomulicki. Posłowiem opatrzyła S. S k w a r c z yń s k a. Warszawa 
1963 s. 172. W swej monografii listu badaczka ukazała jego bogate genologiczne koneksje. 
Zob. S. S k w a r c z yń s k a. Teoria listu. Oprac. E. Feliksiak i M. Leś. Białystok 2006 
(zwł. rozdz. List jako zalążek form literackich). 

5
 Zob. Z. S z m y d t o w a. Listy poetyckie Norwida. „Przegląd Humanistyczny” 1964 

nr 4. 
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organicznie związany z listem. Można rzec, iż Norwid niejednokrotnie przekra-
cza granice wypowiedzi epistolarnej i to nie tylko jako realizacji pewnej odmia-
ny listu, nie tylko poprzez eksponowanie jego genologicznego synkretyzmu lub 
polimorfizmu, lecz – co szczególnie ważne – idąc w swej „walce z formą” o krok 
dalej, nierzadko podważa status listu jako listu. „Zresztą to wszystko nie listy” – 
pisze do Juliana Fontany w roku 1866 i zaraz spieszy z objaśnieniem, czym są 
jego nie-listy: „to tak, jak pisuję, mówiąc z Tobą, bo jakże inaczej!” (PWsz IX, 
211). Analogiczne wypowiedzi, zbliżające list do rozmowy lub utożsamiające go 
z nią, pojawiają w korespondencji poety wielokrotnie. Oto garść przykładów: 
„Piszę – jakbym oto Cię spotkał, uściskał i to mówił” (PWsz VIII, 117), „Baz-
grzę oto, jakbym gadał (PWsz VIII, 152), „Co Pani pisać będę, niech jej się nie 
wydaje dziwnym – zawsze tak mawiam i tak piszę” (PWsz VIII, 344), „pomijam 
wyznanie przyjemności, jaką by sprawić mi powinna możność listownej z Nią 
rozmowy” (PWsz VIII, 34], „nie lubię, ażeby doczesne moje interesa […] mię-
szały się do rozmów, które z przyjaciółmi mymi chcę uprawiać” (PWsz VIII, 
37), „piszę więc, jakbym w chwili wolnej mówił z Nią” (PWsz IX, 19), „Jako 
głuchy, piszę to, co mówiłem…” (PWsz X, 59), „Ja, jako gadam, kreślę” (PWsz, 
72). Ta ważna dla Norwida idea listu jako rozmowy (być może mająca pewien 
związek z głuchotą pisarza, wyjątkowo często w tym kontekście przezeń przy-
pominaną) znajduje rozwinięcie w wewnętrznej konwersacyjności jego wypo-
wiedzi epistolarnej, w jej dialogowej strukturze, a także w często „mówionym” 
czy raczej „wtórnie mówionym” charakterze stylu epistolograficznego pisarza. 
Niektóre listy, imitując rozmowę, jak dowiodły badania językoznawcze, wykazu-
ją bliskie pokrewieństwo z mówionymi odmianami języka, co więcej, zawierają 
dużą ilość wyrażeń pełniących funkcję sygnałów konatywnych kontynuujących, 
znamiennych dla rozmów bezpośrednich (zwracają uwagę m.in. wyrażenia typu: 
słuchaj, wiesz, widzisz, a także liczne pytania retoryczne i wykrzyknienia oraz 
posługiwanie się czasownikami określającymi mówienie)6. Dotyczy to zwłaszcza 
listów przyjacielskich, adresowanych do osób, z którymi Norwid pozostawał  
w wieloletniej zażyłości, a więc np. listów do Marii Trębickiej, Józefa Bohdana 
Zaleskiego, Teofila Lenartowicza, Joanny Kuczyńskiej, Konstancji Górskiej, 
Bronisława Zaleskiego7. W manifestującym się w nich dążeniu do zbliżenia listu 

                                                           
6
 Zob. H. Z g ó ł k o w a. „Ład w moich listach…” O spójności listów Cypriana Kamila 

Norwida, „Studia Polonistyczne” 1983-1984 nr 11-12; t aż, „Piszę jakbym gadał”. „Nurt” 
1983 nr 5. Warto odnotować, że w badaniach językoznawczych, traktujących list jako gatunek 
językowy, jego struktura dialogowa uchodzi za podstawowy wyznacznik wypowiedzi episto-
larnej. Zob. A. K a ł k o w s k a. Struktura składniowa listu, Wrocław 1982.  

7
 Każdy z tych bloków korespondencji na pewno zasługuje na odrębne studium; dopiero 

wtedy dysponowalibyśmy pełniejszą wiedzą o różnych epistolarnych odcieniach przyjaciel-
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do sytuacji i dykcji żywej rozmowy można doszukiwać się oznak niekonwencjo-
nalności wypowiedzi epistolarnych Norwida, i to pomimo że teoria listu zna 
kategorię listu-rozmowy8, a listowniki i rozważania o liście, pochodzące z XIX 
wieku, niejednokrotnie zalecały naśladowanie naturalnego toku rozmowy9. In-
tencje Norwida sięgają jednak, jak można przypuszczać, poza ten horyzont my-
ślowy, bo u ich źródeł znajduje się przecież nie tyle respektowanie norm utrwa-
lonej w listownikach sztuki epistolarnej, ile swoiście Norwidowskie pojmowanie 
fenomenu rozmowy. 

 O wyjątkowej roli dialogu, a co za tym idzie dramatu i dramatyczności pisa-
no w odniesieniu do dzieła Norwida wielokrotnie10. Tu należałoby jednak mocno 
podkreślić, iż poeta konsekwentnie traktuje dialog jako kategorię nie tylko este-
tyczną, ale nade wszystko antropologiczną. W swej twórczości sięga zatem do 

                                                          

skich relacji Norwida – od wielkiej i głębokiej przyjaźni po płytszą więź przyjacielsko- 
-towarzyską. Pierwszy krok w tym kierunku postawiła Stefania Skwarczyńska w swej interpre-
tacji listów pisarza do Joanny Kuczyńskiej (zob. Do Pani na Korczewie, s. 173-176). Po wielu 
latach zagadnienie przyjaźni okazało się ważne dla badań nad epistolarnym autoportretem 
Norwida. Zob. P. B o j k o. Oblicze człowieka. Rysy autoportretu w listach Norwida. Piotr-
ków Trybunalski 2004 s. 36-41.  

8
 Stefania Skwarczyńska umiejscawia tę kategorię pośród aproksymatywnych teorii listu, 

dostrzegając ją w zalążku już u greckich przedstawicieli retoryki, choćby u Demetriusza  
z Faleronu czy u Cycerona. Jednak rozkwit koncepcji listu-rozmowy przypada na wiek XVII  
i XVIII. Przyczyniła się do tego kultura towarzyska, kulminująca w umiejętności wykwintnej 
rozmowy, która stała się podstawą funkcjonowania salonów we Francji, gdzie w efekcie szcze-
gólnie często pisano wówczas listy tak, jak się mówi (np. Mme de Sévigné i du Deffand). Zob. 
S k w a r c z yń s k a, Teoria listu, s. 40-45.  

9
 Był to rezultat popularności teoretycznych prac Christiana F. Gellerta, którego doktryna 

epistolograficzna rozpowszechniona była w całej Europie, również w naszym kraju (zob. np. 
I.P. L e g a t o w i c z. Rozprawa o listach „Tygodnik Wileński” 1817 nr 78, 79; E. S ł o -
w a c k i. Dzieła z pozostałych rękopisów ogłoszone. T. 2: O wymowie. Wilno 1826 s. 26;  
A. F e l i ń s k i. Dzieła. T. 2. Wrocław 1840 s. 249). Zalecenia tego typu znajdziemy rów-
nież w podręcznikach pisania listów powstałych u schyłku wieku XIX, w których list na ogół 
określa się jako rozmowę oddalonych od siebie osób, zachęcając potencjalnych autorów do 
stylistycznej naturalności, rozmaitości, prostoty, ale i dbałości. Zob. A. J a n i a k - 
J a s iń s k a. Wyznaczniki sztuki epistolograficznej w świetle listowników z 2. połowy XIX 
wieku. W: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Pod red. J. Sztachelskiej, E. Dąbro-
wicz. Białystok 2000 s. 255-263.  

10
 Zob. m.in. M. G ł o w iń s k i. Norwidowska druga osoba. „Roczniki Humanistycz-

ne” 1971 t. 19; J. F e r t. Norwid – poeta dialogu. Wrocław 1982; S. Ś w i o n t e k. Norwi-
dowski teatr świata. Łódź 1983; J. Z a c h - B ł oń s k a. „Monolog różnogłosy”. O drama-
tach współczesnych Cypriana Norwida. Kraków 1993; A. Z i o ł o w i c z. Poszukiwanie 
wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu 
(preliminaria). Kraków 2011. 
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najgłębszych pokładów tradycji towarzyskiego obyczaju rozmowy, jednej z pod-
stawowych naturalnych form życia i współbycia ludzi11, które następnie stały się 
przedmiotem literackich reprezentacji i transpozycji w rozmaitych odmianach 
dialogu, dla Norwida tak inspirujących, jak dialog sokratyczno-platoński, grecki 
sympozjon, dialog chrześcijański (w tym ewangeliczne rozmowy Jezusa), „gry 
rozmowne” humanistów i ich mowy towarzyskie, aż po różne warianty salono-
wej konwersacji. Artystyczne odwoływanie się do powyższych form dialogo-
wych jest w przypadku Norwida powiązane zarówno z jego doświadczeniem 
towarzyskim, jak i z postawą obserwatora i interpretatora życia społecznego, 
przenikliwego znawcy procesów społecznych, rozgrywających się w mikroskali 
dziewiętnastowiecznego salonu, oraz z pasją moralisty, upatrującego we właści-
wie ukierunkowanej kulturze rozmowy, czyli kulturze opartej na autentyczności 
międzyludzkiej więzi, sposobu na rewindykowanie, poprzez oddziaływanie pai-
deutyczne, źródłowego znaczenia wspólnoty – środowiska samorozumienia  
i rozwoju człowieka ku osobowej pełni12.  

 Nawiązując do poetyki rozmowy w jej różnych formach: potocznej poga-
wędki, towarzyskiej konwersacji, intelektualnej dyskusji, i jednocześnie mając  
w ideowym zapleczu wspomniane powyżej koncepcje dialogu, Norwid intencjo-
nalnie zaciera w swych listach granicę między słowem pisanym a mową13. List 
czyni tym samym obszarem ich przenikania się, niekolizyjnego współwystępo-
wania, jakby w przekonaniu, że jest to jednocześnie genera scribendi i genera 
dicendi. Zarazem dzięki sugerowaniu oralności wypowiedzi epistolarnej następu-
je ważkie i z pewnością pożądane przez autora przesunięcie akcentów w rozu-
mieniu jej formy – punkt ciężkości spoczywa bowiem na wartości społecznej 
listu, na międzyludzkiej relacji i jej jakości, a nie na kunszcie epistolarnym czy 
sytuacji intymnego wyznania z Ja w roli dominanty. Tak jak sama rozmowa jest 
przejawem społecznej natury człowieka, wyrazem jego naturalnej potrzeby spot-
kania z Ty, uczestnictwa w pewnej wspólnocie, tak i list-rozmowa, mając  

                                                           
11

 Przypomnijmy, iż pierwotnie w kulturze greckiej rozmowa oznaczała wspólne przeby-
wanie, współbycie, zaś dialog uchodził za rozmowę o określonych z góry tematach, dla której 
sytuacja współbycia wytwarzana była do pewnego stopnia sztucznie. Zob. S. S k w a r -
c z y ń s k a. Próba teorii rozmowy. „Pamiętnik Literacki” 1932 z. 1 s. 3.  

12
 O zagadnieniach tych pisałam szerzej przy okazji interpretacji Promethidiona – swoistej 

Norwidowskiej summy form dialogowych. Zob. O „rozmowy duchu”, czyli o dialogowej 
formie „Promethidiona”. W: Poszukiwanie wspólnoty…, 165-196. 

13
 Zwłaszcza dialog sokratyczno-platoński i dialog biblijny, a także ich rozmaite kontynu-

acje łączą to, co mówione i to, co pisane, w organiczną całość. Zob. np.: E.A. H a v e l o c k. 
Muza uczy się mówić. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu. Przekł.  
i wstęp P. Majewski. Warszawa 2006.  
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u swych podstaw sytuację żywej konwersacji, a nadto zachowując w piśmie śla-
dy oralności, w istocie w sytuacji tej uczestniczy – jako potencjalne medium 
porozumienia, międzyludzkich więzi, jako wypowiedź o działaniu wspólnoto-
twórczym. Staje się to widoczne zwłaszcza w korespondencji przyjacielskiej, 
której patronuje Norwidowskie pojmowanie przyjaźni, to znaczy wyjątkowo 
wysokiej wartości („jest to wielkim szczęściem na tym świecie, jeżeli kto miał 
przyjaciela” (PWsz IX, 186)), łączącej się nierozerwalnie z „najczystszą bezinte-
resownością”, jak twierdzi poeta w jednym z listów do Joanny Kuczyńskiej14.  
W świetle innych epistolarnych uwag Norwida na temat przyjaźni, a jest ich 
niemało, wymaga ona również obopólnego zaufania, polegania na sobie, ducho-
wego oddania i zaangażowania partnerów, a zarazem wzajemnego poszanowania 
odrębności, indywidualności każdego z nich. To dzięki temu powstaje głęboka 
i trwała przyjacielska więź rozwijająca ludzi duchowo i tym samym przyczynia-
jąca się do rozwoju moralności społecznej, a więc doskonaląca zbiorowość. Nie 
bez znaczenia w kontekście kreowania wspólnoty okazuje się immanentnie za-
warta w koncepcji listownej rozmowy przyjaciół wizja interpersonalnej komuni-
kacji, redukującej dystans specjalno-temporalny i w konsekwencji zakładającej 
niemal żywą obecność uczestników. Tam bowiem, gdzie piętno głosu staje się 
wyczuwalne w piśmie, tam też foniczna autoprezentacja autora listu sięga jego 
cielesnej obecności. Skoro zatem, jak twierdził Paul Ricoeur, słowo pisane „eli-
minuje bezpośredni kontakt między ludźmi”, skoro „oddala znaczenie od zda-
rzenia, sens od życia”15, to można z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, że 
Norwid-epistolograf pragnie zmierzać w kierunku przeciwnym.  

 Imitowanie w listach sytuacji bezpośredniej rozmowy pozostaje w ścisłym 
związku ze stanem samotności autora, jakże często tu konstatowanym. Samot-
ność to z pewnością jeden ze szczególnie ważnych motywów tej korespondencji, 
powracający, co znamienne, również w sferze refleksji metaepistolarnej lub w jej 
otoczu. „Bo jestem samotny na świecie jako nikt z ludzi, których znam. Tak 
samotny jestem” (PWsz IX, 301); „jestem teraz w zupełnej samotności” (PWsz 
VIII, 10); „jak zawsze wielce samotny” (PWsz VIII, 80]; „SAM JESTEM I SAM 
BYŁEM!” (PWsz 9, 324); „najsamotniejszy z myślą pracujących Polaków” 
(PWsz IX, 11) – to oczywiście tylko wybrane przykłady wskazujące na samot-
ność jako ośrodek egzystencjalnej identyfikacji epistolarnego podmiotu. W tym 

                                                           
14

 „Pani Kochanej tyle powiem – że  p r z y j aź ń  J e j  j e s t  m i  t u  
u m o r a l n i a ją c ą  r z e c zą,  b o  z a p o m n i a ł b y m  o  t y m,  c o 
j e s t  n a j c z y s t s z a  b e z i n t e r e s o w n oś ć. Dlatego Przyjaźń Pani jest 
mi opatrzną” (PWsz IX, 41).  

15
 P. R i c o e u r. Teoria interpretacji: dyskurs i nadwyżka znaczenia. W: t e nż e.  

Język, tekst, interpretacja. Wybór i tłum. K. Rosner. Warszawa 1989 s. 96-98. 
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polu znaczeniowym znajdują się również napomknienia o pozostawaniu w dłu-
gim, martwym, nieprzerwanym odosobnieniu (PWsz VIII, 49), o prowadzeniu 
życia anachorety, o braku towarzyskich kontaktów, o wieloletniej nieobecności 
w tzw. świecie: „absolutnie nigdzie w świecie nie bywam” (PWsz VIII, 242),  
„ Ś w i a t a nie widuję” (PWsz VIII, 340), „Od lat trzech przeszło nigdzie nie 
bywam w ś w i e c i e, gdzie młodszym będąc, uczęszczałem, a to z powodu  
prostego, iż nie jest świat tego wart” (PWsz VIII, 314), „tego, co się zowie by-
wać w świecie, dans le monde – nie robię wcale” (PWsz X, 184). Zarazem wia-
domo przecież, że wedle Norwida „ź l e  j e s t  c z ł o w i e k o w i  s a m e m u” 
(PWsz VIII, 230), że „gwoli żywotowi pustelniczemu nikt stworzony nie jest  
i nigdy nie był” (PWsz IX, 48), że nie ku samotności, lecz „ku społecznemu ob-
cowaniu utworzony jest człowiek” (PWsz IX, 409), co tak jednoznacznie dekla-
ruje właśnie w swych listach. Niejako w myśl tej dewizy również twórczość 
poety wypełniają akty afirmowania autentycznego międzyludzkiego obcowania, 
głębokiego zrozumienia, poufnego dialogu, współ-udzielności, braterskiej, przy-
jacielskiej więzi. Dość przypomnieć dedykację Vade-mecum: „Tym, z którymi 
błogo, poufnie i często rozmawiałem, poświęcam i posyłam” (PWsz II, 11),  
a także ideę „zbliżenia-dramy”, tak ważną dla dramaturgii Norwida, czy utwory 
liryczne poety (np. Bliscy, Kółko, Po balu, Grzeczność, Marionetki), w których 
ideał międzyludzkich więzi stanowi miarę dla negatywnej waloryzacji współcze-
snego życia społecznego, pozostającego z ideałem w kolizji16. Jednak szczegól-
nie bogatego materiału dostarcza epistolografia, ukazująca raz po raz znamienny 
rytm życia jej autora: od samotności – do listu, od listu – powrót do samotności  
(PWsz X, 11)17. List przedstawiany bywa przez Norwida jako swego rodzaju 
remedium na samotność – oddala on ryzyko zupełnej alienacji, samo listowanie 
okazuje się bowiem aktem uczestniczenia w świecie, bycia wśród ludzi, a nawet 
potwierdzania własnego istnienia. W liście do Józefa Bohdana Zaleskiego z roku 
1847 znajdziemy przejmującą uwagę o wydźwięku jednocześnie egzystencjal-
nym i metaepistolarnym: „Potrzebuję na  g ł o s  coś powiedzieć, jak ten, co  
w  g ł u c h e j  s a m o t n oś c i  upuszcza słowo, żeby przecież głos czło-
wieczy usłyszeć!” (PWsz VIII, 55). Pisany list okazuje się na głos wypowiada-
nym słowem…  
                                                           

16
 Zob. H. S i e w i e r s k i. Słowo o samotności i międzyludzkim obcowaniu, „Twór-

czość” 1981 nr 9; D.B. K l i m a n o w s k a, Dramat samotności i misterium spotkania  
w pismach Cypriana Norwida. W: Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja. Pod red.  
Cz.P. Dudki. Zielona Góra 2002 s. 47-58; A. Z i o ł o w i c z. „Zbli żenia-drama” w twór-
czości Cypriana Norwida. W: t a ż, Poszukiwanie wspólnoty… s. 99-113.  

17
 List ten, skierowany do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej, autor zamyka słowami: 

„… przerywam – nie chcę być tak szczerze smętnym, jak jestem – a przeto: wracam być  
samotnym”. 



 ___________________________________   EPISTOLARNE KREOWANIE WSPÓLNOTY 
 

11 
 

 A zatem można na listy Norwida spojrzeć jako na dziedzinę wcielania przez 
autora jego własnego ideału autentycznej interpersonalnej komunikacji, silnej  
i głębokiej międzyludzkiej więzi, znajdującej szczególny wyraz w obcowaniu 
przyjaciół. Warto w związku z tym postawić pytanie o to, w jaki sposób pisarz tę 
więź w listach manifestuje, jak ją potwierdza, pielęgnuje, umacnia. Z pewnością 
ważną w tym kontekście rolę mają do odegrania apostrofy do adresatów i formu-
ły pożegnalne listu oraz podpisy, czyli części z zasady najbardziej skonwencjo-
nalizowane18. Norwid nie zawsze, ale stosunkowo często i tu przełamuje episto-
lograficzne schematy, poszukując słów na miarę uczuć żywionych do adresatów, 
słów dostosowanych do poziomu zindywidualizowania i poufności ich wzajem-
nej relacji. Obok incipitów i zakończeń stereotypowych, zwrotów o znacznym 
stopniu sfrazeologizowania i oficjalności, znajdziemy sformułowania bardziej 
osobiste, zróżnicowane w warstwie językowej (także w odniesieniu do tego sa-
mego adresata), a przede wszystkim emocjonalnie nasycone, co stanowi ważny 
czynnik więziotwórczy. Zdarza się więc, że incipity i zakończenia listów stają 
się pod piórem Norwida sferą ewokowania różnych odcieni pozytywnego nasta-
wienia autora do adresatów. Odnaleźć tu można zapewnienia o przyjaźni, brater-
stwie, życzliwości, trosce, pamięci, szacunku, poważaniu, zaufaniu, są pozdro-
wienia dla osób bliskich adresatom, ucałowania i uściski, są słowa wdzięczności, 
podziękowań, błogosławieństw, słowa modlitwy polecającej odbiorców listów 
Bogu lub Aniołom Stróżom19. Jako szczególnie wymowny przykład tych zacho-
wań epistolarnych Norwida niechaj posłuży brulionowy list do Teofila Lenarto-
wicza, zaczynający się na poły poetycko kształtowaną frazą:  

 
[W i e r z a j,] że kiedy wyciągam ramiona, to jak prawdziwie kochający 

brat –  
W i e r z a j mi, że się modlę za Ciebie i za wszystkich twoich.  
W i e r z a j, że walczę w sobie to, co obraża, przeto iż nie jest Boga 

obrazem.  
W i e r z a j, że pragnąłbym Cię widzieć tak wysoko, jak wysoko dusza 
Twoja zaszła – 
albowiem kocham Ciebie w Bogu i w tym, co (– – –).  

PWsz VIII, 376 
 

                                                           
18

 Zob. np. K. M r o c z e k. Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem sto-
sunku między nadawcą a odbiorcą. „Pamiętnik Literacki” 1978 z. 2 s. 127-148.  

19
 Zbiór przytoczeń stosowanych przez Norwida-epistolografa formuł inicjalnych, poże-

gnalnych, a także podpisów nadawcy, wraz z ich językoznawczą interpretacją, zawiera przy-
woływany już artykuł Haliny Zgółkowej (zob. „Ład w moich listach…” O spójności listów  
s. 148-153).  
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 Również we właściwej części Norwidowych listów nierzadko powracają 
sformułowania podtrzymujące głęboki kontakt i skracające dystans między od-
biorcą a adresatem poprzez akcentowanie ich emocjonalnej bliskości. Znów 
mowa tu o szerokim spectrum międzyludzkich więzi i to niejednokrotnie w ob-
rębie uwag autotematycznych, bo to list pozwala na zachowywanie łączności  
z przyjaciółmi, stanowi „oddźwięk opiekuńczej przyjaźni” (PWsz VIII, 64), jest 
formą „przyjaźni czynnej” (PWsz VIII, 45). A to z kolei sprawia, że Norwid 
przedstawia się jako osobnik „bardzo chciwy listów” (PWsz VIII, 27), żarliwie 
oczekujący odpowiedzi amator listownej rozmowy, ceniący każde dobre słowo, 
które pada w jej toku. I nie może być inaczej, skoro list daje w jego mniemaniu 
poczucie oparcia w drugim człowieku, wzajemności, bliskości, o której do Joan-
ny Kuczyńskiej w roku 1867 pisze, że bliskość innych „zarówno jest mi za-
szczytna jak i droga” (PWsz IX, 325). Z kolei w liście skierowanym do Konstan-
cji Górskiej uogólnia tę kwestię, czyniąc ją ważnym elementem autoprezentacji: 
„Przyznać sobie to mogę, że dziś mało jest ludzi konsekwentniejszych i wierniej-
szych w przyjaznych i życzliwych stosunkach tak dalece, że niekiedy pod tym 
względem za wyjątek uważać się mógłbym” (PWsz VIII, 377), co tym bardziej 
cenne, że – jak pisze gdzie indziej – „żyjemy w wieku, w którym […] nikt nie 
ma odwagi kochać – i przyrodzonej miłości jest mało jak nigdy!” (List do Mi-
chaliny Dziekońskiej (PWsz VIII, 173)).  

 W kreowaniu więzi między nadawcą a adresatem ma swój udział także forma 
Norwidowego listu, a w istocie tak mocno eksponowane przez nadawcę jej nie-
doskonałości. Autor po wielokroć czyni uwagi odnośnie do niedostatków for-
malnych swych listów, zresztą zamieszcza je wespół z prośbami o wyrozumia-
łość dla swej „pisaniny”, „gryzmolenia”, „bazgraniny”, szkiców, notatek, post-
scriptów, przesyłanych zamiast prawdziwego listu, co tłumaczy na ogół brakiem 
czasu, nawałem pracy, faktem sporządzania listów w pośpiechu, w antraktach 
między rozlicznymi zajęciami20. Tym też uzasadnia wysyłanie listów nieprzeczy-

                                                           
20

 Repertuar stwierdzeń tego typu jest w korespondencji Norwida bardzo bogaty – od  
prostych informacji na temat własnego sposobu pisania, po pełne grzeczności wyjaśnienia  
i przeprosiny. Np.: „Pani znasz mój fragmentowy wyrażania się sposób” (PWsz VIII, 26); 
„Mam niegodziwy zwyczaj nieprzeglądania rzeczy, które piszę – nieczytania swych listów. Źle 
to jest,  i  w i e l e  r a z y  b o l eś n i e  z a  t o  z a p ł a c i ł e m, ale gdybym 
czytał listy moje po napisaniu ich – nikt by ich nie czytał – listami by nie były – nie posłałbym 
żadnego. O ile moja wina w tym – bo i nie moja też tam jest – o tyle za formę Cię przepra-
szam, gdyż widzę, żem uraził” (PWsz VIII, 85); „Niech Wuj raczy darować tej bazgraninie – 
jest ona taką jako forma tylko – a na inną onej zewnętrzność czasu mi nie stać” (PWsz VIII, 
400); „listy moje, za których jakość i à propos w tych burzach, i na tym okręcie skołatanym, 
nie odpowiadam” (PWsz IX, 10); „Racz darować pośpieszności pisma, n i e p o p r a w -
n e g o z e w nę t r z n i e, ale przyjm, co jest niezmienne” (PWsz IX, 170); „Racz łaska-
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tanych, nieskorygowanych, pozostawionych w ich pierwotnej brulionowej wer-
sji, a więc dalekich już nie tylko od wytworności, ale i respektowania zasad to-
warzyskiej etykiety. Niekiedy doszukiwano się więc w tych autorskich uspra-
wiedliwieniach oznak lekceważenia adresatów, ale widziano w nich także prze-
jawy swoistej twórczej kokieterii Norwida i oczywiście wzmożonej autokreacji. 
Wydaje się, że zarazem mamy tu jednak do czynienia z ważną deklaracją metae-
pistolarną. Nie bez ironii Norwid wszak pisał, że to „osobny dar – łatwość nakre-
ślenia właściwego listu – daru tego nigdy nie miałem” (PWsz X, 69). Uwypukla-
nie braku świadomej pracy nad tekstem epistolarnym, choć to ona może uczynić 
zeń twór artystyczny, wiele mówi o autorskiej koncepcji listu, najwyraźniej trak-
towanego jako wypowiedź nierespektująca reguł, spontaniczna, improwizowana, 
fragmentowa, otwarta w swej strukturze, a więc bliższa poetyce rozmowy niż 
kanonicznego listu, bliższa życiu niż sztuce, w czym Norwid upatruje i specyfiki 
swej epistolografii, i jej wartości. Niejednokrotnie daje do zrozumienia, że gdyby 
podjął trud cyzelowania swych listów, to te paradoksalnie przestałyby być  
w jego rozumieniu listami, to znaczy wypowiedziami ściśle zintegrowanymi  
z autorskim doświadczeniem, które powinny stanowić, jak wszystko, co Norwid 
pisze, „procent od życia i czynów” (PWsz VIII, 314), które powinny być po pro-
stu „życiem pisane”21. Józefa Bohdana Zaleskiego autor solennie zapewnia: „nie-
ledwie przysiąc mógłbym, że: KAŻDY WIERSZ NASTĘPUJĄCY – PISANY 
JEST ŻYCIEM” , po czym powraca do tej kwestii jeszcze w zakończeniu listu: 
„inni nazwą teorią ten list, którego każdy prawie wiersz życiem piszę” (PWsz 
VIII, 224, 229). Notabene Norwid niekiedy daje wgląd w ów mechanizm zależ-
ności życia i listu, ukazując kontekst jego narodzin, relacjonując i aktualizując 
sam moment pisania, jak choćby wtedy, gdy precyzyjnie określa okoliczności 
powstawania listu (np. „i powracałem znów do listów, i znów do roboty, i tak 
pisuję często” (PWsz VIII, 361); „Więc – wyjechałem za miasto, aby sobie od-
świeżyć oczy – i piszę to za miastem, myśląc o Pani (PWsz IX, 255); „Ten list 
piszę u siebie i na mieście, bo inaczej nie miałbym czasu” (PWsz IX, 295). 
Chcąc przybliżyć adresatowi realia własnego listowania, nierzadko opisuje rów-
nież przestrzeń mieszkania, w którym list powstaje: „Że wszelako sama Pani 
twierdzi, mówiąc: «Listy takie, jakie i czasy» – że wreszcie zacząłem już pisać – 
że, następnie, wszystko wokoło stołu tego, na którym piszę, jest w nieładzie,  

                                                          

wie darować formie – czasu brak – mogę pisać post-scripta, listu nie mogę” (PWsz 9, 496); 
„Piszę Pani, co mi przychodzi na myśl, bo nie mam sił być logiczniejszym” (PWsz 9, 188); 
„Co byś wiedział, racz donieść, na właściwą ci staranność listową czasu i sił nie marnując, bo 
odwzajemnionym nie będziesz ode mnie” (PWsz X, 71).  

21
 Na ten element Norwidowskiej koncepcji listu zwracał uwagę Zbigniew Sudolski (zob. 

Listy Norwida a tradycja epistolarna s. 121). 
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a przeto usprawiedliwia poniekąd zwichrzoną logikę” (PWsz C, 20]. Niekiedy 
formułuje uwagi również na temat samej czynności sporządzania listu i działań 
temu towarzyszących, np. zamieszcza opis poszukiwania „kawałka papieru przy-
zwoitego” (PWsz V, 323), co sprawia, że list ukazany zostaje w kontekście bie-
żącego życia i co skraca dystans między autorem a adresatem.  

 Jednak idea listu „pisanego życiem” ma tu, jak się wydaje, jeszcze inny sens. 
Przede wszystkim konotuje związek listu i prawdy, o czym Norwid expressis 
verbis pisał do Marii Trębickiej: „Że to wszystko, co Ci tu piszę, niepodobne jest 
do listów, jakie zwykle czytujemy mniej więcej – daję Ci więc najświętsze słowo 
honoru, iż każdy wiersz  n a j p r o s t s zą  i  n a j p r oś c i e j  p o -
w i e d z i a ną   jest prawdą – tak to jest – cóż mam mówić inaczej” (PWsz 
VIII, 241)22. Podstawą przekonania o nierozerwalnym związku listu i prawdy 
 jest jednak nie tyle traktowanie listu jako intymnego wyznania czy dokumentu 
osobistego, o czym będzie jeszcze mowa, ile właśnie przekonanie o jego źró-
dłowym zakorzenieniu w życiu, nawiązujące do koncepcji egzystencjalnego 
uwarunkowania prawdy, którą poeta przedstawiał niejednokrotnie, także  
w korespondencji: 

 
Są takie prawdy (a to są wszystko prawdy z a s a d n i c z e), których nie można zanosić 
ludziom i dawać p r a w dę  n i e  d a ją c  s i e b i e  s a m y c h  w  p e w n e j 
c z ę ś c i  […].  K a ż d y,  k t o  p r z e d a j e  c h oć b y  w  n a j l e p -
s z y m  c e l u  r o z u m  s w ó j,  n i e  d o d a ją c  d o  t e g o  o s o b y 
s w o j e j,  knowa zdradę prawdy, bo […]  p r a w d a  nie jest tylko w i e d zą,  a l e 
ż y c i e m  r a z e m” (PWsz VIII, 369).  

 
Konsekwencją tej refleksji będzie w epistolografii Norwida zarówno ciążenie 

ku parabolicznym uogólnieniom własnego doświadczenia (droga do prawd 
wiecznych), jak i zamiar orzekania „fotograficznie wiernej prawdy” (PWsz IX, 
22), najpełniej realizowany w „fotografach” (PWsz IX, 173-175 i 179-182), 
gdzie poprzez obiektywne przedstawianie siebie i własnego świata, Norwid wy-
twarza dla adresata iluzję bezpośredniej ich obecności, pozwala czytelnikowi 
listu na widzenie autora niejako zanurzonego w strumieniu życia, a tym samym 
stwarza warunki do oglądu samej prawdy.  

                                                           
22

 Oczywiście prostota i szczerość nie są u Norwida równoznaczne z jasnością, z komuni-
katywnością. Charakterystyczna dla poetyki listu eliptyczność wypowiedzi, a także właściwe 
autorowi „skąpstwo w mowie” (PWsz VIII, 300) nierzadko są źródłem nieporozumień na linii 
nadawca – adresat. Odrębnym problemem jest też domyślność odbiorcy listu, jego zdolności 
interpretacyjne. Jak wiemy, Norwid i w wypadku swej korespondencji stawiał czytelnikowi 
wysokie wymagania.  



 ___________________________________   EPISTOLARNE KREOWANIE WSPÓLNOTY 
 

15 
 

 Norwidowy list „pisany życiem” ma jeszcze jeden ważny cel do spełnienia – 
powstały w kontekście życia autora, do życia powinien powrócić. Stefania 
Skwarczyńska pisała niegdyś o liście jako cząstce, fragmencie, akcie życia, wi-
działa w nim formę wypowiedzi przekraczającą granice tekstowe:  

 
Każdy list jest jednoznaczny ze zdarzeniem życiowym, czynem, pociąga za sobą czyn, stwa-
rza zdarzenie […]. W ten sposób list jest ogniwem akcji dramatycznej, którą rozwija życie; 
jest ogniwem wyraźnym, jasnym, równorzędnym z wszelkimi innymi nieodbitymi na ćwiart-
ce papieru. […] Widzimy więc, że stosunek korespondencji do życia, które ona „stwarza”,  
i które ją opływa ma charakter istotnie dramatyczny, w najczystszym greckim pojęciu tego 
słowa

23
.  

 
Przedstawiony tu kierunek myślenia o liście jako formie działania (na wzór 

działania dramatycznego) nie był Norwidowi obcy. Pisarz, jak można sądzić, 
wierzył w performatywną moc listu – niewątpliwie widział w nim czyn w czystej 
postaci, pisząc (z Ameryki do Aleksandra Jełowickiego i Piotra Semenenki; 
1854), iż „nieledwie już jest podrzędną rzeczą, czy list dojdzie albo nie dojdzie, 
będąc jakoby sam w sobie uczynieniem” (PWsz VIII, 217). Gdzie indziej (list do 
Teofila Lenartowicza z roku 1856) ukazywał zależność między formą listu  
a jego szeroko pojętymi pragmatycznymi celami, dając do zrozumienia, że wiele 
od listu „miłości i realizacji życia zależy” (PWsz VIII, 296). Zapewne skłonny 
byłby zatem podzielać koncepcję komunikacji epistolarnej jako działań symbo-
licznych, wśród których szczególnie ważne, z jego perspektywy człowieka sa-
motnego, wydaje się kreowanie wspólnoty. Wobec tego trudno przystać na 
stwierdzenie, że Norwid odcina się od tradycji listu towarzyskiego24. Należałoby 
raczej powiedzieć, że pisarz, również jako epistolograf, twórczo uczestniczy  
w dziewiętnastowiecznych przemianach towarzyskości, dystansując się do tego, 
co w niej skażone konwencjonalnością ludzkich zachowań i zarazem dokonując 
jej reinterpretacji, wydobywając z niej głęboką humanistyczną i wspólnotową 
treść25. Łączenie idei towarzyskości i formy epistolarnej nie jest w wieku XIX 

                                                           
23

 S k w a r c z yń s k a. Teoria listu s. 333, 344. Autorka monografii listu uważała, że 
korespondencja silnie zespolona z kategoriami życiowymi, którą można by określić jako dra-
matyczną, spełnia w najwyższym stopniu istotowe cechy wypowiedzi epistolarnej. Koncepcja 
listu jako „życiowego zdarzenia” odgrywa kluczową rolę w książce Elżbiety Dąbrowicz:  
Cyprian Norwid. Osoby i listy. Lublin 1997.  

24
 Ten punkt widzenia wprowadził do badań nad epistolografią Norwida Zbigniew Sudol-

ski. (Norwid a tradycja epistolarna s. 122). 
25

 Warto odnotować, że Norwid odróżnia to, co konwencjonalne od tego, co towarzyskie. 
W jednym z listów do Marii Trębickiej pisze: „To, co Pani powiadasz , że «mężczyznom to tak 
łatwo wyłamać się z względów towarzyskich» – to nie z towarzyskich, a z konwencjonalnych 
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czymś odosobnionym. Choć niewątpliwie dominuje wówczas pojmowanie listu 
jako formy ekspresji indywidualnego Ja, to – o czym była już mowa – nadal 
żywa i praktykowana jest koncepcja listu jako swobodnego naśladowania dobrej 
rozmowy (tradycja Gellerta), co w kręgu niemieckich romantyków wyraża się  
w przekonaniu, iż list jako „dialog w zwiększonym stopniu” (Friedrich Schlegel) 
ma swe źródło w sferze międzyludzkich relacji, że macierzysty kontekst dla epi-
stolografii stanowi życie towarzyskie w jego różnych formach – zwłaszcza  
w formie salonowej (konwersacja, intelektualna dyskusja) i w formach życia 
wspólnoty przyjaciół (idea symfilozofowania). Tak rozumiany list ma co prawda 
w centrum piszący podmiot, ale ten manifestuje się nie bez udziału swego episto-
larnego partnera, który okazuje się niezbywalnym uczestnikiem procesu obiek-
tywizacji Ja, bo proces ten wymaga co najmniej obecności świadka lub wręcz 
dialogowego potwierdzenia przez Drugiego (Wilhelm von Humboldt)26. 

 W tym miejscu musi pojawić się pytanie o to, jaki model więzi między auto-
rem listu a adresatem służy według Norwida symbolicznym działaniom wspólno-
totwórczym. W roku 1857 w liście do Marii Trębickiej pisarz przedstawił go 
metaforycznie, odwołując się do zawierającego ewangeliczną aluzję obrazu 
„lampy drugiej, nie mniej czujnie palącej się” (PWsz VIII, 319), który przeciw-
stawił koncepcji więzi opartej na analogii do odbicia optycznego. To wielce ory-
ginalny sposób profilowania epistolarnej komunikacji: na plan pierwszy wysuwa 
się bowiem sugestia równorzędności27, poszanowania dla odrębności, wolności 
drugiego człowieka; epistolarne porozumienie ma zrodzić się na płaszczyźnie 
równoczesnego partycypowania w sferze myśli, uczuć, wartości; to równoczesne 
czuwanie, a nie wzajemne lustrzane odbicie Ja i Ty, konstytuuje wspólnotę. 
Znamienne, że Norwid nigdy nie kwestionuje w swej korespondencji obecności 
adresata, co w epistolografii zdarza się dość często, a co ma u swych podstaw 

                                                          

[…] przez głęboką duchową przezorność i pracę co-chwilową” (PWsz VIII, 273). W opozycji 
konwencjonalne – towarzyskie można poszukiwać źródeł ambiwalentnego stosunku Norwida 
do salonu, potencjalnie służącego kultywowaniu towarzyskości, w istocie zaś popadającego  
w konwencjonalność. Na temat dziewiętnastowiecznych przemian znaczeń i literackich form 
ekspresji towarzyskości oraz miejsca Norwida w tym procesie pisałam szerzej w książce Po-
szukiwanie wspólnoty… (rozdz. Towarzystwa i towarzyskość w kulturze polskiej połowy XIX 
wieku. Refleksja filozoficzna i literackie uobecnienie).  

26
 Zob. R. D a m p c - J a r o s z. Zwierciadła duszy. Estetyka listów pisarek niemiec-

kich epoki klasyczno-romantycznej. Katowice 2010 s. 81-96 (rozdz. Charakterystyka listu 
romantycznego). 

27
 Wiadomo, że w praktyce epistolarnej Norwid na ogół dominował nad swymi rozmów-

cami, którzy, co zauważył Kazimierz Cysewski, byli dlań „partnerami nierównorzędnymi”. 
Zob. K. C y s e w s k i. Uwagi o listach Cypriana Norwida, „Studia Norwidiana” 3-4: 1985-
1986 s. 147.  
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klasyczne wyobrażenie listu jako „rozmowy między nieobecnymi”28. Norwid nie 
dość, że pragnie pisać do osób, docierać za pośrednictwem listów do umysło-
wych i moralnych osobistości (PWsz IX, 318), nie kwestionując bynajmniej ich 
istnienia w akcie epistolarnej komunikacji, to jeszcze wielokrotnie zabiega o to, 
by nic, co należy do, jak to określa, „tła” interpersonalnej więzi listujących, nie 
zakłócało jej. W listach do Marii Trębickiej czytamy – w roku 1846: „nie lubię, 
ażeby doczesne moje interesa, drobiazgowe zajęcia, małe walki z tysiącem 
m a ł y c h przeciwności, z małych ludzi małymi intrygami, mięszały się do 
rozmów, które z przyjaciółmi mymi chcę uprawiać” (PWsz VIII, 37), i w dwa 
lata później: „godzi się wygmatwać z tej podłej miazgi tła, na które troski nas 
rozmieść usiłują. Im więcej też mam przeciwności i różnorodnych szarpań, tym 
częściej zwracam myśl ku dobrym gwiazdom czułej przyjaźni” (PWsz VIII, 66). 
Ten swego rodzaju „szum informacyjny” może w opinii Norwida wywoływać  
w liście wszystko to, co nader powierzchowne, doraźne, bez głębszego znaczenia 
(stąd trwała niechęć do komerażu), ale też i to, co konwencjonalne, formalne, 
zaprawione fałszem, a wreszcie i to, co jest przejawem złej woli, negatywnych 
uczuć piszących. W przekonaniu, że stany te nie mają mocy więziotwórczej, 
pisarz będzie przestrzegał swych adresatów przed ironią, kłamstwem, goryczą, 
natrętnym relacjonowaniem nieszczęść, kłopotów, udręczeń 29. Tworząc listy 
„pisane życiem”, Norwid będzie więc jednak zabiegał o uwolnienie ich od spraw 
życia z natury rzeczy drugorzędnych, będzie stawiał w centrum swego epistolar-
nego dyskursu to, co jest esencją zjawisk, co istotowo ważne i zarazem intersu-
                                                           

28
 Współcześni badacze listu chętniej mówią o eks-komunikowaniu adresata, unieobec-

nieniu Innego, widząc w liście „maszynę do produkowania dystansu”, a nie więzi. Jest to sta-
nowisko badawcze, zajmowane m.in. przez Vincenta Kaufmanna (L’Equivoque épistolaire. 
Paris 1990) oraz Brigitte Diaz (L’Épistolaire ou la pensée nomade. Formes et fonctions de la 
correspondance dans quelques parcours d’écrivains au XIX siècle. Paris 2002). Zob. E. R y -
b i c k a. Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego. „Teksty 
Drugie” 2004 nr 4.  

29
 Skądinąd wiadomo, że sam nie stronił od tego typu epistolarnych zachowań, znajdując 

dla nich, a zwłaszcza dla swego krytycyzmu, znamienne uzasadnienie: „często muszę być 
niemiłym, aby nie być dalekim – o co wzajemnie proszę” (List do Marii Trębickiej (PWsz 
VIII, 275)). Uzasadnienie może nieść także interpretacja współczesnych wzorów ludzkich 
zachowań: „Radzę Pani pamiętać, że żyjemy w wieku, w którym każdy z a r z u t staje się 
o b r a zą osobistą, dlatego, iż ludzie się  a d o r u ją  jak Bogi albo n i e n a w i d zą 
jak diabły, ale nikt nie ma odwagi k o c h ać – i przyrodzonej miłości tak jest mało jak nig-
dy! Z czego pochodzi – że nie wolno jest widzieć s ł a b e j strony tych, których cenić umie-
my, ani  s t r o n y  d o b r e j  t y c h,  których nie cenić musimy. To jest – nie wolno być 
Chrześcijaninem względem bliźnich, to jest – nie wolno być wolnym. Skutkiem tego krytyki 
dziś nie ma – jest tylko szkalowanie, unikanie albo adoracja pogańska, ślepa (List do Michali-
ny Dziekońskiej (PWsz VIII, 173)).  
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biektywne, co zbliża do prawdy. To sposób na osiągnięcie w liście stanu pożąda-
nej przezeń równowagi między szczegółem (uwagi o „proporcji ziemi” znaj-
dziemy w liście do Michaliny Dziekońskiej z roku 1855 (PWsz VIII, 239))  
a „zdaniem-ogólnym”. Nie oznacza to wszakże abstrahowania od życia, jest ra-
czej przejawem charakterystycznego dla listów poety przemieszczania się episto-
larnego podmiotu między różnymi poziomami Ja – od percepcji życia w jego 
konkretności do uogólnienia, od ludzkiego doświadczenia do refleksji. Zawiera 
się w tym również, co trzeba podkreślić w kontekście naszych rozważań, ruch od 
tego, co subiektywne, jednostkowe, ku temu, co obiektywne, wspólne.  

 Jak widać, dla jakości listowej więzi szczególnie ważny jest sposób istnienia 
i przejawiania się epistolarnego podmiotu, jego ekspresje i reprezentacje. Wia-
domo, iż Norwid nie podejmuje tradycji listu jako speculum animi, tak rozpo-
wszechnionej w dobie romantyzmu. Dość zdecydowanie odrzuca „pisanie o so-
bie”30, do którego jest niejednokrotnie namawiany przez przyjaciół, najwyraźniej 
przyzwyczajonych do listu konfesyjnego. Wezwania do zwierzeń zbywa na ogół 
krótką, wymijającą informacją na swój temat, dając jednocześnie do zrozumie-
nia, że epistolarne wyznania nie są jego domeną. Do Marii Trębickiej skieruje 
zatem podszyte ironią słowa:  

 
O sobie nie wiem, co napisać, bo nie uczyłem się, niestety, retoryki i stylu od francuskich 

pisarzy, a mianowicie j o u r n a l i s t ó w, którzy o przedmiotach najmniej interesujących 
wielkie foliały kreślić mogą. To tylko wiem, iż powszechnie utrzymują, że dobrze wyglądam 
– ja też chcę być zdrów jeszcze, póki można, bo mi to jest potrzebne. W takim jak moje poło-
żeniu zdrowie jest bez wątpienia nieodzownym, inaczej można by i sobie, i innym ambarasu 
narobić.  

To już dosyć o sobie. Teraz, kiedy już Pani napisałem o sobie, proszę mi to zawdzięczyć 
(PWsz VIII, 50).  

 
Głębokie poziomy Ja nie są więc w tej korespondencji ujawniane w postaci 

drobiazgowych autoanaliz, ale co najwyżej niekiedy sugerowane w wypowie-
dziach syntetycznych, lecz ekspresyjnych, nasyconych emocjonalną i egzysten-
cjalną treścią. Można uznać, iż Norwid restrykcyjnie wyznacza w swej epistolo-
grafii granice intymności. U niego list prywatny, przyjacielski, zakładający 
wszakże, jak sam stwierdza, gest „otwarcia serca” (PWsz VIII, 66), od intymno-
ści właściwie stroni, co oczywiście nie oznacza, że brak w tej korespondencji 
śladów „objawiania siebie”, ukazywania własnego indywidualnego oblicza  

                                                           
30

 Np.: „Sam o sobie nic pisać nie mogę” (PWsz IX, 75); „O sobie jako śmiertelnik nie  
piszę nic” (PWsz X, 11). Joannie Kuczyńskiej w zamian za pisanie o sobie proponuje „foto-
graf” (PWsz IX, 173).  
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w formie autoportretu czy nawet autokreacji31. Ja wielokrotnie staje się tu także 
przedmiotem swego rodzaju definiowania (m.in.: „ja, który tak ustronnie żyję” 
(PWsz IX, 55); „Ja, co zupełnie inaczej pojmuję te rzeczy” (PWsz IX, 262);  
„ja co wcale obywatelem polskim nie jestem  i  p r a w w  t y m  n a r o -
d z i e n i e  uż y w a m” (PWsz IX, 177); „ j a  –  t u  z  w a m i  tylko 
przez grzeczność żyję” (PWsz X, 189). W toku tych epistolarnych autoprezenta-
cji odsłania się bardzo ważny rys Norwidowego podmiotu, a mianowicie charak-
terystyczne dlań usytuowanie w przestrzeni relacji międzyludzkich i zbiorowych 
prawd, wynikające ze społecznej natury człowieka32. Zanurzony w sferze inter-
subiektywności, „żyjący w ogóle” (PWsz 8, 224), podmiot listowy Norwida pod-
daje siebie intelektualnej interpretacji i parabolizacji, staje się obiektem episto-
larnej autorefleksji (lecz nie introspekcji), siłą rzeczy przenoszącej Ja i jego 
świat wewnętrzny na płaszczyznę sądów ogólnych. Zatem trafnego określenia 
użył niegdyś Zbigniew Sudolski, nazywając ten wątek korespondencji Norwida 
mianem „wyznania intelektualisty, którego interesuje przede wszystkim refleksja 
ogólna i sens moralny, a nie jednostkowy ekshibicjonizm”33. Warto też dodać, iż 
dochodzi tu do głosu podmiot silny, samoświadomy, o wykrystalizowanej toż-
samości i, pomimo napięć, zharmonizowany. O takim podmiocie Norwid pisał 
do Marii Trębickiej:  

 
Są wprawdzie chwile, w których ulgą i po prostu wygodą jest zupełne zapomnienie siebie, 

tak jak znowu są chwile, w których egoizm i spoczynek usiłuje nas w miękkie odziać truny. 
Ale jedno i drugie są to tylko przechodnie kształty ostateczności.  

Otóż na tym właśnie cała trudność, by z-harmonizować te ekstremy.  
Jakoż sam egoizm-ducha nawet każe i podnieca, ażeby pamiętać-siebie, wiedzieć-siebie  

i trzymać-siebie” (PWsz VIII, 68).  
 
Jak można sądzić, list nie stanowi więc dla Norwida wyróżnionej przestrzeni 

samopoznania, samorozumienia, autokomunikacji, formalnie nie ciąży też ku 

                                                           
31

 Świadczą o tym prace Mieczysława Inglota (Epistolarny autoportret Cypriana Norwida. 
„Studia Norwidiana” 12-13: 1994-1995 s. 49-72), Kazimierza Cysewskiego (jw. s. 135-143), 
Pelagii Bojko (jw.). 

32
 Ten aspekt Norwidowej koncepcji człowieka został dostrzeżony m.in. przez Zdzisła- 

wa Łapińskiego (Norwid. Kraków 1971 s. 67-72) i Elżbietę Feliksiak (Norwidowski świat 
myśli . W: Polska myśl filozoficzna i społeczna. Pod red. A. Walickiego. Warszawa 1973 t. 1  
s. 556). Wśród badaczy epistolografii poety problematykę tę podjął Kazimierz Cysewski  
(jw. s. 139), ukazując antynomijność epistolarnego podmiotu Norwida, doświadczającego 
zarazem społecznego wykluczenia i pragnienia wspólnoty, przeżywającego dylemat outsider-
stwa i przynależności.  

33
 Zob. S u d o l s k i. Listy Norwida wobec tradycji epistolarnej… s. 122. 
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autobiografizacji narracji, co autor szczególnie mocno akcentował, pisząc:  
„O! już to listy moje nie są do  b i o g r a f i i  i  f a c s i m i l u pośmiertne-
go” (PWsz VIII, 29). Tu soliloquium zdaje się ustępować miejsca colloquium, 
monolog koniecznie sprzymierza się z formami dialogowymi, skoro: „M o n o -
l o g a m i  r o z m a w i ać  jest osobną sztuką, czasu wymagającą, a tej gdy-
bym nie zażywał, czy byłbym sociable?? (PWsz X, 121)34.  

Norwidowskie „życie w ogóle” sprawia, że list prywatny nie wyklucza i języ-
ka publicznego, niewolnego zresztą od silnie retoryzowanej, hiperbolicznej eks-
presji, i problematyki społecznej, ogólnoludzkiej35. List prywatny bywa tu nie-
kiedy listem co najmniej półotwartym, realizującym w swych ramach formy 
literackie, służące przekazowi ponadosobowych znaczeń – rozpoznawalna oka-
zuje się poetyka eseju, rozprawy teoretycznej (filozoficznej, socjologicznej), 
wykładu, gnomy36. To jednak w rozumieniu autora nie koliduje z jego koncepcją 
epistolarnej więzi, gdyż Norwid – jak sam stwierdzi już w roku 1847 w liście do 
Marii Dowgiałłowej – pisze jako przyjaciel, ale zarazem jako artysta i chrześci-
janin (PWsz VIII, 52), pisze do konkretnego adresata, do określonej społeczno-
ści, ale także po prostu do świata, kierowany – jak w pewnym momencie dekla-
ruje – miłością do ludzi i ludzkości (PWsz VIII, 59). Autor będzie więc po-
wściągał ekspresję tego, co subiektywne, intymne, w znaczeniu „głęboko we-
wnętrzne”, poszerzając w ten sposób krąg potencjalnych odbiorców listów. Jego 
słowo prywatne sprzymierzone ze słowem publicznym, a nadto ze słowem 
chrześcijańskim, czyli mającym mniej „osobistości (lubo więcej mocy i twórcze-

                                                           
34

 Również w innych listach dialog kojarzony jest przez pisarza z byciem istotą społeczną, 
zaś monolog – z niekoniecznie pożądaną izolacją Ja. W liście do Cezarego Platera Norwid 
stawia pytanie: „któż tak obojętnością silny jest, aby się odsunął w żywot s w ó j, w pojedyń-
czą tylko myśl? (PWsz VIII, 95), zaś w liście do Joanny Kuczyńskiej ciekawie określa warunki 
akceptowanego przez siebie monologu: „Ludziom n i e s a mo l u b o m, ludziom dziś 
n i e p o t r z e b n y m i nieepuzerom, wolno jest więcej niż komukolwiek o sobie mówić  
i monologować z tej przyczyny, że takowe o sobie mówienia i monologowania są bezumyślnie 
ciągiem, i nieledwie że bezosobistym systematem” (PWsz IX, 230). Opisany monolog, oder-
wany od skonkretyzowanego ego, w istocie przestaje być typowym monologiem, bezosobiste 
słowo dotyczy ogółu.  

35
 Można się w tym doszukiwać realizacji myśli programowej autora, który do Delfiny Po-

tockiej pisał z emfazą: „myśl od-publicznienia języka Ojców naszych zaszłego w  p r y -
w a t ę  i  a p o k a l i p t y c z n oś ć – w dwa ekstremy tylko – obchodzi przez to samo 
zacny ogół polski i chrześcijański” (PWsz VIII, 330). 

36
 Tak skonstruowane ustępy listów bywały odbierane jako względnie autonomiczne ich 

części o uniwersalnym przesłaniu (czemu niekiedy sprzyjał również brak lub zacieranie przez 
Norwida formalnej apostrofy do odbiorcy i formuły pożegnalnej oraz niedokładne datowanie 
listu), a nawet odrębnie wydawane. Zob. C. N o r w i d. Rozprawki epistolarne. Oprac.  
Z. Przesmycki. Warszawa 1933. 
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go żywiołu)”, które „jest raczej dramatyczne niż osobiste” (PWsz IX, 227), co 
wykłada w liście do Władysława Czartoryskiego w roku 1866, ma ostatecznie na 
celu samą Prawdę. To wokół niej autor pragnie wytworzyć wspólnotę, a wcho-
dząc w rolę przewodnika Prawdy, aktywizuje perswazyjną, paideutyczno- 
-apostolską funkcję swego listowania. W efekcie kreowanie wspólnoty łączy się 
tu nie tylko z zacieśnianiem więzi, ale także z uniwersalizowaniem jej zasięgu 
poprzez nadawanie epistolarnej komunikacji statusu medium intersubiektywno-
ści, medium najwyższych wartości.  

 Dla powyższych zagadnień reprezentatywne wydają się zwłaszcza listy Nor-
wida do kobiet, czyli – jak wiemy – około czwarta część korespondencji poety. 
Nie wnikając już w meandry interpretacji, nie odnosząc się do specyfiki po-
szczególnych bloków korespondencji pisarza z kobietami37, warto jedynie odno-
tować, że w listach tych wzajemne przenikanie się prywatnego i publicznego 
aspektu wypowiedzi epistolarnej Norwida jest motywowane sposobem pojmo-
wania przez autora kondycji kobiety – uosobienia „całokształtu społeczności”, 
węzła pomiędzy „samotnym Ja a publicznym My”, podmiotu życia społecznego, 
depozytariuszki międzyludzkich więzi, odpowiedzialnej za istnienie życia 
wspólnotowego (PWsz IX, 49 i 177), wreszcie, o czym nie sposób zapomnieć, 
również niezbywalnego ogniwa, a nawet ośrodka dialogu dramatycznego. Nie 
bez powodu zatem swe listowne rozmowy Norwid szczególnie często i chętnie 
prowadził z kobietami. Wierząc, że „ze społeczeństwem łączność p r z e z 
k o b i e t ę  j e s t” (PWsz VIII, 111], mógł czynić adresatki listów symbolicz-
nymi pośredniczkami w swych skomplikowanych relacjach ze zbiorowością, 
mógł stworzone z nimi małe epistolarne wspólnoty traktować jako namiastkę lub 
zapowiedź wielkiej wspólnoty – społecznej lub po prostu ludzkiej.  

Podsumowując trzeba zaznaczyć, że w kontekście dziewiętnastowiecznych 
przemian epistolografii Norwid jawi się jako twórca bardzo konsekwentnie roz-
wijający własną koncepcję listu, generalnie idącą pod prąd tendencji właściwych 
jego czasom. O ile bowiem wiek XIX to w epistolografii doba autobiografizacji 
listu, który przez to staje się ważnym terytorium artykulacji podmiotowości i jej 
dylematów, a z tym wiążą się zagadnienia tożsamości Ja, autokreacji, autoanali-
zy, monologiczności i samozwrotności wypowiedzi epistolarnej, aż po narcyzm, 
o tyle Norwid, oczywiście manifestując w korespondencji swą osobowość, nie 
pisze listów do siebie. Preferując konwersacyjny model komunikacji epistolar-
nej, skłonny jest traktować list jako część życia, formę społeczną, środek mię-
                                                           

37
 Próbę tę podjęli Juliusz W. Gomulicki i Stefania Skwarczyńska (zob. N o r w i d. Do 

Pani na Korczewie) oraz Elżbieta Dąbrowicz (jw. s. 147-183 rozdz. Osoba druga – i trzecia)  
i Pelagia Bojko (jw. s. 106-133 rozdz. W listach do kobiet), analizujące listy Norwida do Marii 
Trębickiej, Konstancji Górskiej i Joanny Kuczyńskiej.  
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dzyludzkiego porozumienia, zawiązywania i podtrzymywania więzi, kreowania 
wspólnoty myśli, uczuć, wartości. Dzięki temu pogłębiający się w dziewiętna-
stowiecznej epistolografii kryzys komunikacyjny, prowadzący do zanegowania 
listu w roli medium interpersonalnych relacji, nie staje jego udziałem, przynajm-
niej w świetle metaepistolarnej warstwy jego korespondencji.  

 
 
 

EPISTOLARY CREATION OF A COMMUNITY  
ON CYPRIAN NORWID’S LETTER CONVERSATIONS 

S u m m a r y 
 

The article is concerned with the meta-epistolary layer of Cyprian Norwid’s correspon-
dence and the author’s original conception of the letter and letter-writing resulting from it. It 
proves the poet’s knowledge of genology, his sound expertise in history and poetics of the 
letter, as well as his need to transgress the conventions petrified by them, the conventions that 
are associated with this form of expression. In Norwid’s interpretation the letter is situated in 
the borderland of various fields of human activity and experience; it is created in the point 
where realities of life, interpersonal and social communication and the art of the word cross; 
 it forms esthetic and extra-esthetic, extra-text values; it interferes with the course of events 
(that form biographies of individuals, history of nations, history of man), and first of all with 
the world of worth. Epistolography proves to be a significant area of Norwid’s experiments 
with prose; the poet joins narrative with discursive prose here, as well as with poetical and 
dramatic forms. However, the idea of a letter as a conversation is the key one for the poet. It is 
developed in numerous creative decisions made by Norwid-epistolographer, such as e.g. blur-
ring the line between the spoken and written word; the inner conversation character of the 
letter; de-conventionalization of the apostrophes to the addressees and of the farewell formulas, 
which makes the letter close to the situation of a live conversation; exhibiting the formal im-
perfection of the letter and its sketchy character; limiting the role of the epistolary subject as  
a subject of an intimate confession, in favor of the I – You relation, a close connection between 
the letter and life as well as the letter and the truth. In an epistolary expression understood in 
this way the center of gravity rests on its inter-subjectivity, on the social value of the letter, on 
the inter-personal bond and its quality. Hence Norwid favors the conception of epistolary 
communication as symbolic actions, among which creating a community that has the Truth in 
its center comes to the fore. In the context of the 19th century transformations of epistolography 
directed to its autobiographization and, as a result, also to a communication crisis, Norwid’s 
conception of the letter maintains its separate identity. Preferring the conversation model of the 
letter, treating it as a part of life, a social form, a means of inter-human communication, of 
creating a community of thought, emotions and values, Norwid-epistolographer resists the 
tendencies typical of his times. 

 
Transl. Tadeusz Karłowicz 
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PAULINA ABRISZEWSKA 

XIX-WIECZNA TĘSKNOTA ZA ORALNOŚCIĄ  
PRZYPADEK NORWIDA 

 
 
Marek Prejs w swojej książce Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze 

polskiej prezentuje tezę, że tytułowa epoka jest powrotem polskiej twórczości 
literackiej do tradycji oralności. Na różnych przykładach pokazuje nam fenomen 
„wieku rękopisów” jako okresu półpiśmiennego (semi-literacy)1, w którym lite-
ratura łączy w sobie oralność i piśmienność. Późny barok, według autora, to 
przykład współistnienia dwóch różnych tradycji, dwóch różnych systemów ko-
munikacji: oralności i piśmienności. Prejs wskazuje również pewną cezurę:  
koniec procesu powrotu literatury do oralności i jej ostateczne wpisanie w kultu-
rę grafemiczną powoduje „dopiero zwycięstwo XVIII-wiecznej doktryny klasy-
cyzmu”2. Te interesujące i przekonująco zilustrowane przez autora tezy stawiają 
przed czytelnikiem następujące pytania: czy to już ostateczne „zwycięstwo” piś-
mienności w historii polskiej literatury? Jakie zjawiska towarzyszą temu proce-
sowi? Czy polska literatura XIX-wieczna również powraca w jakiejś mierze do 
tradycji oralności? Odpowiedź na wszystkie wychodzi poza zakres zaintereso-
wań niniejszego tekstu, niemniej były one punktem wyjścia dla mojego spojrze-
nia na piśmiennictwo XIX-wieczne właśnie z perspektywy tak postawionego 
problemu, bo jeśli oświecenie zamyka pewien proces powrotu do oralności, to 
jak ma się do tego następna epoka historycznoliteracka? Czym staje się tradycja 
oralna dla polskiego romantyka? 

  Główny bohater mojego spojrzenia na XIX wiek z powyżej przedstawionej 
perspektywy, Cyprian Norwid, jest niewątpliwie ukształtowany w kulturze nie 
tylko pisma, ale już i powszechnego druku. Spojrzenie na jego twórczość z punk-
tu widzenia kategorii oralności i piśmienności może być ciekawe z dwóch powo-

                                                           
1
 Por. E.A. H a v e l o c k. Przedmowa do Platona. Przekł. i wstęp P. Majewski. War-

szawa 2007 s. 72; M. P r e j s. Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej.  
Warszawa 2009 s. 10, 18. 

2
 P r e j s, tamże s. 18. 
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dów. Po pierwsze, wpisywany jest on w romantyzm – formację kulturową,  
w której znajdziemy pewien wysiłek literatury – przynajmniej w jakiejś części – 
powrotu do oralności3. Po drugie, Norwid w jakimś sensie ten wysiłek, jak i sam 
romantyzm przekracza (formuła romantyzmu nie zawsze jest wystarczająca dla 
opisu zjawiska Norwid) – w pewnej mierze dokonuje on refleksji nad oralnością, 
piśmiennością i kulturą druku.  

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię – być może na pierwszy rzut oka spojrzenie 
na XIX wiek z takiej perspektywy badawczej wydaje się całkowicie nieuzasad-
nione – przecież wynalazek Gutenberga liczy sobie już w tym czasie kilkaset lat. 
Pismo obecne jest w kulturze europejskiej od tak dawna, że oczywiste winno 
wydawać się nam, iż polska literatura XIX wieku jest raczej nie tyle ilustracją 
przejścia od wzorca kultury oralnej do kultury piśmiennej, ile od kultury cyro-
graficznej do kultury druku4. Jednak już patrząc na przykład literatury późnego 
baroku należy stwierdzić, że, jak podkreśla to wielu badaczy, w tym Prejs za 
Andrzejem Mencwelem, kultury konstytuowane przez różne media, różne sys-
temy komunikacyjne mogą ze sobą współistnieć w symbiozie lub równolegle. To 
jedynie kwestia uogólniającego, upraszczającego ujęcia historycznego – szuka-
nie cezury, myślenia w kategoriach zwrotu, przełomu, prostego następstwa zja-
wisk. Oralność, piśmienność, druk są w jakimś stopniu skazane na współdziała-
nie5. Zatem tradycja oralna będzie też w jakimś stopniu obecna w dziełach pol-
skich romantyków, aczkolwiek nie w takim wymiarze, jak w przypadku „wieku 
rękopisów”6. Dlatego to nie poszukiwanie elementów oralności w trybie anali-
tycznym jest jedynym celem niniejszego tekstu (ta kwestia zasługuje na obszer-
niejsze potraktowanie, jednakże ograniczę się do pokazania kilku przykładów). 
W centrum mojego zainteresowania znajdzie się relacja oralności/piśmienności  
i druku jako temat refleksji Norwida, wątek pojawiający się w jego dyskursyw-
nych i literackich wypowiedziach.  

Na zakończenie tego krótkiego wprowadzenia warto podkreślić, że na obec-
ność elementów oralnych w polskiej literaturze romantycznej zwracała już uwa-

                                                           
3
 Por. A. O p a c k a. Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności. Katowice 

1998.  
4
 Używam określenia ‘cyrograficzność’ jako synonimu słowa ‘piśmienność’ w przeciw-

stawieniu do ‘druku’. W dalszej części tekstu stosuję kategorię o szerszym zasięgu: ‘grafe-
miczność’ dla określenia kultury pisma i druku. 

5
 Por. W. J. O n g. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przekł. i wstęp  

J. Japola. Lublin 1992 s. 232-233; A. M e n c w e l. Wyobraźnia antropologiczna. Próby  
i studia. Warszawa 2006 s. 62. 

6
 P r e j s, jw. s. 7-26. 
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gę Anna Opacka7, jednak bynajmniej nie na tej epoce literackiej zatrzymały się 
zainteresowania historyków literatury. W artykułach Mirosławy Radowskiej-
Lisak znajdziemy na przykład odczytanie twórczości Adolfa Dygasińskiego, 
które prezentuje ją jako głęboko zakorzenioną w tradycji oralności8.  

Tradycja oralności pojawia się u Norwida przede wszystkim jako przedmiot 
refleksji, na prawach tego, co utracone. Oczywiście już na wstępie należy 
stwierdzić, że poeta XIX-wieczny inaczej rozumie oralność niż tacy badacze, jak 
Eric Havelock, Walter Ong, dlatego podkreślam konieczność rozróżniania mię-
dzy wyrafinowanym rozumieniem, prezentowanym przez współczesnych bada-
czy, a rozumieniem Norwida. Nie są to jednak perspektywy rozbieżne. Rzecz 
jasna, Norwid nie może funkcjonować jako partner do dyskusji dla współcze-
snych medioznawców wyznaczających ramy mojego spojrzenia na twórczość 
autora Milczenia, którego niektóre intuicje okazują się niespodziewanie trafne 
lub ciekawe, i właśnie ich prezentacja interesuje mnie najbardziej9. Niemniej po 
raz kolejny moje czytanie Norwida związane jest z zaskoczeniem związanym  
z nowatorskością intuicji antropologicznych pisarza potrafiącego z dystansem 
spojrzeć na swoją epokę.  

Drugi człon tytułu niniejszego tekstu brzmi: „przypadek Norwida” – Norwi-
dowska refleksja jest tylko jednym z możliwych przykładów stosunku do oralno-
ści romantyków lub, idąc dalej, pisarzy drugiej połowy XIX wieku. Norwid nie 
jest również reprezentatywny dla tego, co jawi nam się pod nazwą ‘romantyzm’. 
Polski romantyzm literacki to zjawisko złożone, wewnętrznie zróżnicowane – 
zaś sam Norwid widziany jest czasem jako post-romantyk, premodernista etc. 
Jednak przywiązanie do tego, co oralne, jest tym, co romantyków pierwszego 
pokolenia i Norwida łączy. Dlaczego zatem Norwid? Ponieważ jego literacka 
refleksja formułuje bardzo wyraźne obserwacje dotyczące społecznych, kulturo-
wych konsekwencji fenomenu pisma, druku, wreszcie w jakimś stopniu przeciw-
stawia on kulturę cyrograficzną kulturze druku, a takiego wysiłku, ze względów 
oczywistych, wcześniejsi romantycy dokonać nie mogli. Z perspektywy badań 
nad kategorią oralności i piśmienności interesujące może być to, w jaki sposób 
kultura grafemiczna ogląda się na tradycję czy kulturę oralną, oraturę10, czy też 

                                                           
7
 Zob. O p a c k a, jw. 

8
 Zob. M. R a d o w s k a - L i s a k. Adolf Dygasiński i duch wiejskości. Kilka propo-

zycji badawczych. W: „Litteraria Copernicana” 2009 nr 2(4) s. 43-53; t a ż. Mniej cudowna 
bajka. O baśniowości „Beldonka” Adolfa Dygasińskiego. Tamże 69-87. 

9
 Oczywiście znajdziemy również sądy naiwne, anachroniczne w zestawieniu ze współ-

czesną Norwidowi świadomością, wiedzą. 
10

 Por. M e n c w e l, jw.  
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– mówiąc najogólniej – kulturę oralną, dystansując się tym samym od samej 
siebie. Literacka refleksja Norwida stanowi tego uderzający przykład. 

Aksjologiczny, filozoficzny, historyczny, wreszcie kulturowy – powiedzieli-
byśmy dziś – wymiar dzieła literackiego jest dla Norwida niezwykle ważny.  
W ten obszar wpisuje się problem oralności/piśmienności. Norwidowskie reflek-
sje i intuicje, które znalazły się w centrum mojego zainteresowania, wyrażone są 
najczęściej w formie literackiej, ale też powiązane są z koncepcjami estetyczny-
mi poety. Jednak abstrahuję od wymiaru estetycznego jego dzieła, gdy piszę  
o Norwidowskiej aprobacie dla tego, co oralne. Dlatego w poniższym czyta- 
niu Norwida pomieszają się aspekty czytania, jakiego mógłby dokonać litera-
turoznawca, historyk literatury, ale i antropolog, medioznawca czy historyk 
idei. Z kolei spojrzenie na immanentną poetykę autora Vade-mecum będzie  
spojrzeniem z perspektywy współczesnego myślenia o kategoriach oralności  
i piśmienności.  

Już na wstępie należy podkreślić pewien fakt – charakter pisarstwa Norwida 
zdecydowanie każe nam widzieć w XIX-wiecznym poecie to, co Eric Havelock 
określa mianem „piśmiennego stanu umysłu”11. Dobitnym przykładem tego, że 
Norwid jest wytworem kultury piśmiennej, jest między innymi wszechobecność 
w jego dziele metafory księgi świata, księgi historii, księgi natury, księgi życia. 
Kolejny przykład to metafora czytania, funkcjonująca w utworach poety jako 
odpowiednik poznawania świata, zrozumienia, obserwowania itd.; inna ilustracja 
to powracanie opozycji litera/słowo12. Pismo w literackiej refleksji Norwida to 
zjawisko w jakimś sensie znaturalizowane, stanowiące część świata człowieka – 
według poety litera i słowo zaistniały jednocześnie. Łączy się to z chrześcijań-
ską, kreacjonistyczną antropologią pisarza, z jego przekonaniem, że człowiek już 
u początków swego istnienia był istotą „wytworną”, posługującą się literą. 

Również, jeśli chodzi o poetykę i warsztat literacki Norwida, należy stwier-
dzić, że jest to głównie owoc piśmienności, co nie oznacza, że nie znajdziemy  
w nim elementów oralności (mam w tym momencie na myśli klasyfikację  
charakterystycznych dla oralności cech wskazywanych przez Waltera Onga13). 
W dziele pisarza znajdziemy wiele śladów wysiłku przezwyciężania opozycji 

                                                           
11

 E.A. H a v e l o c k. Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności  
w kulturze Zachodu. Przekł. i wstęp P. Majewski. Warszawa 2006 s. 28. 

12
 Więcej na ten temat pisałam w: Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida. Lublin 

2011.  
13

 Por. O n g, jw. s. 55-87. Cechy te to między innymi: addytywność, nagromadzenie  
(holistyczność), redundancja, tradycjonalizm (wariantywność), zabarwienie agonistyczne, em-
patia i zaangażowanie, styl formularny. Tylko niektóre przejawy oralności znajdziemy w dzie-
le Norwida. Piszę o tym w dalszej części tekstu. 
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mowa/pismo. Norwid usiłuje nadpisać nad literą akt mowy. Wysiłek ten nie 
zmienia faktu, że prawdopodobnie rację ma Zofia Mitosek konstatująca, iż autor 
Vade-mecum jest świadomością piśmienną w jeszcze większym stopniu, niż jego 
poprzednicy, pierwsze pokolenie romantyków14. Przyczyna tego może być bar-
dzo prosta – to pierwszy romantyk mający szansę dostrzec faktyczność „pante-
izmu druku”, zastąpienie kultury piśmiennej kulturą druku. Takie czasowe 
„umiejscowienie” może stanowić źródło możliwości zestawienia tych dwóch 
mediów, którego pisarz dokonuje jednak z perspektywy właśnie romantycznej. 

Norwidowskie zainteresowanie oralnością ma wymiar aksjologiczny – poeta 
jest świadkiem przemiany cywilizacyjnej, która w jego oczach może być upad-
kiem świata wartości jemu bliskich, dlatego w Klaskaniem mając obrzękłe pra-
wice pisał: 

 
Co znika dzisiaj, (iż czytane pędem) 
Za panowania Panteizmu-druku. 
Pod ołowianej litery urzędem;  

II, 17
15

 
 
Słowo zapisane „ołowianą literą” traci swoją wartość. Wpisane zostaje  

w przyspieszenie, które niszczy literaturę, marnotrawi słowo. Czy druk i pismo 
traktuje poeta na równi? W miarę lektury dzieła Norwidowskiego okazuje się, że 
nie16. Warto więc zadać pytanie: co sądzi Norwid o piśmie, a co o druku?  

W piśmie poeta niewątpliwie widzi wartościowy nośnik idei, znaczeń, słowa 
wewnętrznego. Pismo jest w jego ujęciu narzędziem przypomnienia i przestrze-
nią utrwalania słowa17. W tym miejscu drobna dygresja: ciekawy wydaje się  
fakt, że Norwid, gdy wypowiada się pozytywnie o piśmie, czyni tak najczęściej 
wtedy, gdy pisze o nim jako o kształcie, obrazie, architektonicznym tworze,  

                                                           
14

 Por. Z. M i t o s e k. Przerwana pieśń. O funkcji podkreśleń w poezji Norwida.  
W: „Pamiętnik Literacki” 1986 z. 3 s. 157: „Norwid pieśń przerwał i na jej miejsce wprowa-
dził poetycki dyskurs o świecie, wartościach i ideałach”. 

15
 Wszystkie cytaty utworów Norwida pochodzą z wydania: C. N o r w i d. Pisma 

wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki.  
T. 1-11. Warszawa 1971-1976. W nawiasie podaję tytuł utworu, numer tomu i strony. 

16
 Odpowiedź na to pytanie utrudnia fakt, że poeta nie zawsze te zjawiska rozróżnia, np., 

kiedy bierze pod uwagę mechaniczność pisma, myśli o nim w nieomalże tych samych katego-
riach co o druku. Trudno wymagać ścisłości i precyzji od literatury, generuje to jednak pewne 
utrudnienie w jej przekładzie na dyskursywną narrację interpretatora, posługującą się określo-
nymi pojęciami, kategoryzującą i mającą ambicje porządkowania. 

17
 Zostaje określone jako „ważne miejsce” i „stałe przypomnienie”, litera to dla słowa 

„przestrzeń” i „czas pośród otchłani” (Rzecz o wolności słowa III, 578). 
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gdy cofa się do pisma piktograficznego, tradycji hieroglifów, zatem gdy cofa się 
od abstrakcyjnego alfabetu fonetycznego ku pismu-obrazowi; to bardzo zna-
mienne – współcześni medioznawcy podkreślają fakt, że dopiero pismo fone-
tyczne mogło stać się fundamentem umysłowości, kultury piśmiennej. Intuicyj-
nie Norwid w piśmie-obrazie widzi zjawisko bliższe kulturze oralnej niż  
w piśmie fonetycznym. 

Wracając do oceny pisma fonetycznego – cechą charakterystyczną myślenia 
Norwida jest jednak ambiwalentny stosunek do większości opisywanych przez 
niego zjawisk, uporczywe wskazywanie dwoistości tego, co opisywane – podob-
nie jest w przypadku pisma. Pismo ma zatem w jego ujęciu zarówno pozytywny 
jak i negatywny wymiar działania. Wymiar działania pisma okazuje się bardzo 
wszechstronny, ponieważ Norwid nie postrzega pisma tylko jako narzędzia, ale 
jako część Słowa (Rzecz o wolności słowa, III, 572), współtworzącą ludzki ję-
zyk. W rozumieniu XIX-wiecznego poety pismo i druk tworzą rzeczywistość, ale 
w nieco inny sposób. Z kolei ku negatywnej ocenie zmierza myśl pisarza w sto-
sunku do druku, będącego częścią cywilizacji technicznej, przemysłowej, uosa-
biającą jej wady i zalety, która z literatury czyni produkt. XIX-wieczny pisarz 
wnikliwie wysnuwa następujący wniosek: druk formuje umysłowość, kształtuje 
myśl epoki18:  

 
[…] w nasze umysłowe-sprawy jeszcze z samymże drukiem weszło wiele spółdziałań i przy-
śpieszeń mechanicznych, chemicznych, elektrycznych... musi przeto  s z t u k a - c z y -
t a n i a , jeżeli nie prześcignąć, to wyrównać szybkościom i promiennościom gromu, i na 
samym zwierciadlanym lubowaniu się drukiem nie poprzestać! Literatury także podobno 
będą musiały nie tylko się zajmać ślicznością i obfitością jakiego bujnego swego kwiatu, lecz 
i uważaniem całych siebie, jako żywotną funkcję pełniących i obowiązanych... (Milczenie, 
VI, 248). 

 
Za drukiem nie jest w stanie nadążyć to, co najważniejsze – prawdziwa mą-

drość, którą Norwid-romantyk przeciwstawia mechanicznej, tautologicznej, sys-
temowej wiedzy. Dlatego Norwidowskie oceny druku ciążą niemal zawsze ku 
negatywności. Powtórzę raz jeszcze – stosunek Norwida do samego pisma pozo-
staje ambiwalentny. Poniżej pokażę przykłady tego, że pismo bywa negatywnie 
przedstawiane przede wszystkim wtedy, gdy zderzane jest z oralnością. Pisarz 
negatywnie wartościuje pismo, gdy kontrastuje je z tym, co dziś nazwalibyśmy 
kulturą oralną, oralną formą umysłu. 
                                                           

18
 Ten, oraz poprzedni dotyczący Faidrosa akapit to zmodyfikowane fragmenty przywo-

ływanej już książki mojego autorstwa pt. Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida, w której 
jedynie w formie przypisu nadmieniłam o możliwościach spojrzenia na dzieło Norwida z per-
spektywy kategorii oralności/piśmienności. Niniejszy artykuł jest rozwinięciem tej intuicji. 
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 W swoich prelekcjach O Juliuszu Słowackim Norwid podaje quasi-cytat19  

z Platona: 
 
Sokrates przez usta Platona o wynalazku pisma mówi: skoro Theut Tamusowi przedstawił 

wynalezione przez siebie piśmienne znaki, Tamus zawołał, gdy litery ujrzał: „Liter ojciec, 
zaślepiasz się miłością aż do niewidzenia celu liter. Oto uczynisz ludzi niepamiętnymi, i nic 
więcej, albowiem dałeś sposób przypominania sobie i reminiscencji, a ci, którzy się tych liter 
nauczą, pewni będą, że powierzyli im tajemnicę wiedzy własnej i że się obejdą bez  
Mistrzów” (VI, 427). 

 
Pismo w tym fragmencie to obosieczne narzędzie, daje pamięć i odbiera pa-

mięć, oferuje złudzenie wiedzy, bo wiedza zamknięta w piśmie nie staje się mą-
drością. Pismo niesie za sobą paradoksalnie (bo jest przecież narzędziem wspo-
magającym pamięć) upośledzenie pamięci. Zawiesza cenną, niezbędną w proce-
sie zdobywania, budowania wiedzy, relację mistrz-uczeń. W Notatkach z mitolo-
gii również znajdziemy ów fragment Faidrosa – szerszy i bliższy oryginałowi 
(VII, 310), co świadczy o tym, że Norwid znał ten dialog, ważne jest zatem to, 
co znajdziemy w dalszej części Faidrosa. Sokrates przedstawia problem nie po-
przez prezentację gotowej definicji, lecz poprzez teleologicznie skonstruowaną 
dyskusję, aby to jego oponent zaprzeczył sobie i sformułował konkluzję, na którą 
naprowadza Sokrates. Po przebyciu takiej drogi sam Faidros wyprowadza nastę-
pujący wniosek: „Myśl poznającego jest mową żywą i ożywianą, a mowę pisaną 
można […] uważać za rodzaj widma tamtej”20. Norwidowi bliskie jest takie my-
ślenie; w dialogu, mowie, czytaniu słowo żyje. Pismo nieodczytane, niezrozu-
miane pozostaje martwym monologiem, a „czytanie oralizuje tekst”21 i ten akt 
czyni go elementem wiedzy odbiorcy. Kultura oralna zbudowana jest na relacji 
mistrz-uczeń. Nauczyciel potwierdza prawdę swoją osobą, pismo zaś redukuje 
niemalże do zera rolę autorytetu.  

Powiązany z tą obserwacją jest również Norwidowski podział, jaki znajduje-
my w Milczeniu, na prawdziwą filozofię – „filozofię heroiczną” i filozofi ę sys-
temów. Również on może być śladem Norwidowskiego przeciwstawienia tego 
co piśmienne i oralne. Dlaczego? Według Norwida filozofia heroiczna (warto-
ściowana pozytywnie) to m.in. Ajschylos, Platon, systemowa zaś (wartościowa-
na negatywnie) zaczyna się od Arystotelesa. Arystoteles jako pierwszy filozof 

                                                           
19

 Dlaczego „quasi”? Ponieważ na tyle odchodzi od oryginału, że należałoby raczej okreś-
lić ów fragment mianem interpretującej parafrazy tekstu Platona. (Por. P l a t o n. Faidros. 
Przeł., wstęp i kom. L. Regner. Warszawa 1993 s. 75). 

20
 Tamże s. 76.  

21
 O n g, jw. s. 228-229. 
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tworzy system, ten zaś to zdobycz pisma, jego zaistnienie staje się możliwe tylko 
dzięki temu medium. Zamykający klamrę „filozofii heroicznej” Platon jawi się  
w koncepcji Norwida jako autor dialogów, czyli – w oczach poety – zapisu roz-
mów, piśmiennego obrazu oralnego sposobu dochodzenia do mądrości. Ajschy-
los z kolei przynależy do „filozofii heroicznej”, bo – jak podkreśla Norwid – 
przedstawia „typy” ludzkie, czyli to, co charakterystyczne dla oralnej narracji 
homeryckiej i oralnej formy niektórych dramatów greckich22. Havelock łączy 
oralność z dydaktyzmem; związana z tym jest „typizacja postaci”23, która tak 
cenna wydaje się Norwidowi u Ajschylosa, i która staje się narzędziem wyrazu 
samego Norwida. Jak już napisałam wcześniej, oralność funkcjonuje w refleksji 
Norwida na prawach tego, co utracone, przede wszystkim na prawach utracone-
go, zaprzepaszczonego świata wartości. Oralność była też w rozumieniu Norwi-
da podstawą dla rzetelniej budowanej wiedzy. Podział Norwida na filozofię mą-
drości (heroiczną) i filozofię wiedzy (systemową) jest interesującą obserwacją 
odpowiadającą w jakimś sensie podziałowi na kulturę oralną i piśmienną, jakie-
go dokonuje Havelock – z przesuniętą cezurą, bo dla niego kluczowym punktem 
w przemianach świadomości starożytnych Greków jest Sokrates i Platon24, stoją-
cy na styku oralności i piśmienności; dla Norwida zaś cezurą jest Arystoteles 
(Havelock podkreśla procesualność owych zmian, wspomina, że proces przecho-
dzenia od wzorca oralnego do piśmiennego na Platonie się nie kończy i należy 
się wnikliwie przyjrzeć pod tym kątem pismom Arystotelesa25).  

Do czasów Sokratesa Grek uczył się od nauczyciela, mistrza, zdobywał umie-
jętności na drodze terminu, „praktykował prawdę”, jak stwierdziłby Norwid. 
Systematyczne pisma Arystotelesa otwierają drogę do badania wiedzy, studio-
wania ksiąg, nie zaś praktykowania prawdy. Abstrakcyjność, tautologiczność 
systemu możliwa była właśnie od tego czasu – tak próbuje to przedstawić poeta 
między innymi w Milczeniu. Identycznie tę przemianę ujmuje Walter Ong: 

 
Jednak badanie zjawisk lub wypowiadanych prawd w abstrakcyjnym porządku wynikania, 
klasyfikacji, wyjaśniania jest niemożliwe bez pisma i lektury. Ludzie pierwotnych kultur 
oralnych, którzy nie mają żadnych doświadczeń z pismem, mogą się wiele nauczyć, mogą 
posiąść i wykorzystywać głęboką mądrość, nie mogą jednak „badać”. Uczą się przez prakty-
kowanie […] przez terminowanie, będące odmianą praktykowania z pomocą słuchania […]

26
. 

 

                                                           
22

 Por. H a v e l o c k. Muza uczy się pisać… s.  36. 
23

 Tamże. 
24

 Zob. t e nż e. Przedmowa do Platona; t e n ż e. Muza uczy się pisać… 
25

 T e n ż e, Muza uczy się pisać… s. 36. 
26

 O n g, jw. s. 29. 
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Współcześni badacze podkreślają, że przejście od oralności do piśmienności 
to przejście od jednego sposobu wytwarzania i przechowywania wiedzy do dru-
giego. To kolosalna zmiana i dostrzega ją Norwid już w drugiej połowie XIX 
wieku. Dodatkowo bardzo silnie wartościuje on tę historyczną zmianę; tylko 
zinterioryzowana wiedza, zrozumiana w znaczeniu hermeneutycznym, zatem 
praktykowana, egzystencjalna mądrość ma – według niego – jakąś wartość  
w świecie człowieka. Pismo, a w szczególności masowy druk, jest tym, co czyni 
wiedzę czymś obcym, wyrzuconym poza świat jednostkowego przeżycia (w tym 
miejscu odwołuję czytelnika do eseju Milczenie). Obowiązek osobistego poszu-
kiwania prawdy bywa przecież dla poety kardynalny – dlatego z aprobatą zwra-
cał się on ku projektowanemu przez siebie światu wartości kultury oralnej.  

Norwid, etnolog-amator, widzi zapomnienie tego, co oralne, przez współcze-
sną mu kulturę zanurzoną w obfitości drukowanych liter. Odręczne pismo  
w większym stopniu pozostawało w symbiozie z żywiołem oralności. Druk  
w pewnej mierze zaślepia i zapoznaje świat oratury. W Milczeniu powołując się 
na Wergiliusza, Norwid stwierdza: 

 
[…] u m y ś l n i e  b y ł y  r z e c z y  n i e  p i s a n e, lecz przez oralne staranie 
wybranych mężów w życiu utrzymywane, a b y  t y m  w i e r n i e j  p r z e c h o -
w y w a ł y  s i ę  i  u d z i e l a ł y, daje zaiste do myślenia, iż cała ta epoka, za literac-
ko głuchą i jałową uważana, niekoniecznie takową mogła być.  
Spółcześni literaci ze zbyt wielką łatwością uważają n i e o b e c n oś ć - a t r a -
m e n t u  z a  n i e o b e c n oś ć  w s z e l k i e g o  u m y s ł o w e g o  r o z -
w i n i ę c i a . . . (Milczenie, VI, 247). 

 
W Literackiej hermeneutyce Cypriana Norwida prezentuję polskiego pisarza 

między innymi jako prekursora etnologii, jako amatora-antropologa, którego 
intuicje ciekawe są dla współczesnej antropologii (w ten sposób postrzega go 
antropolożka Joanna Tokarska-Bakir27). Podobną sytuację poświadcza powyższy 
cytat – Norwid dostrzega kardynalną różnicę kulturową między tym co oralne 
i piśmienne. Piśmienność wyrugowała oralność z sukcesem pisząc historię,  
w której to, co niepiśmienne – oralne, nie istnieje. Oralność jest Innym piśmien-
ności (druku). Z tej konstatacji wynika jedno: piśmienny Norwid wie, że nie ma 
w prostej linii powrotu do czasu kultury oralnej. Wiąże z oralnością pewne war-
tości, które według niego zanikły bądź zanikają w kulturze druku i próbuje je  
w jakiś sposób ocalić. Oralność ma tu pewien wymiar aksjologiczny – nie tylko 
powiązany z kwestią kultur zapomnianych, ale z logiką architektoniczną, z per-

                                                           
27

 Zob. J. T o k a r s k a - B a k i r. Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł 
etnograficznych. Wielkie opowieści. Kraków 2000 s. 36-38. 



PAULINA  ABRISZEWSKA   ___________________________________________      

 

34 

 

spektywy której Norwid postrzega kulturę. Fundamentem piśmienności jest oral-
ność. Fundamentem kultury europejskiej jest niezapisane słowo Chrystusa, nie-
zapisane słowo Sokratesa28. 

Zatem i n t e n c j o n a l n i e,  d e k l a r a t y w n i e  Norwid niejedno-
krotnie zwraca się ku oralności lub, w innej wersji, odwraca się od druku, ambi-
walentnie traktuje pismo. Najważniejszy wymiar Norwidowskiego Słowa naj-
częściej29 nie jest związany z zapisem. Słowo pozostaje, gdy papier znika niczym 
liście. W utworze Wielkie słowa znajdujemy sytuację, w której tytułowe „wielkie 
słowa” powtarzają się, wybrzmiewają przez wieki. Dokonując daleko posunię-
tego uproszczenia interpretacji utworu30 można potraktować je jako prawdy,  
idee, ważne sentencje etc. Zostały one kiedyś wypowiedziane i ciągle rozbrzmie-
wają w ludzkiej historii. Nie potrzebują kart, pisma, księgi – funkcjonują bez 
nich w ludzkim świecie poprzez działanie, wcielania, powtarzanie będące ich  
realizacją:  

 
Czy też o jedną rzecz zapytaliście, 
O jedną tylko, jakkolwiek nienowa! 
To jest: g d z i e  p a p i e r  p r z e p a d a  j a k  l iś c i e, 
Pozostawując same w i e l k i e - s ł o w a ... 

Wielkie słowa, II, 112 
 
Papier, pismo to kruchy liść, słowo zaś nie może polegać na tym, co „przepa-

da jak liście”, okazuje się że funkcjonuje w całkiem innej przestrzeni. Przywoła-
ny utwór ma formę powtarzających się pytań (od pytania się zaczyna), zwrotów 

                                                           
28

 Z perspektywy badań przechodzenia od oralności do piśmienności w kulturze greckiej 
jest to, rzecz jasna, sąd o tyle naiwny, że już w edukacji sokratejskiej, według Havelocka, 
współwystępują elementy piśmienności (t e n ż e. Muza uczy się pisać… s. 26). Jednak raz 
jeszcze podkreślę, że Norwid nie jest partnerem w takiej dyskusji – w jego oczach wygląda to 
następująco: Sokrates nie zostawił po sobie pism, uczył ludzi poprzez dialog, przynależał więc 
do okresu filozofii heroicznej, odpowiednika kultury oralnej. Drugorzędną sprawą jest dla 
Norwida fakt, że nauki jednego i drugiego zostały spisane. 

29
 Jednakże, jak zwykle w wypadku Norwida, kwestia ta jest nader złożona. Norwidow-

skie rozróżnienie na słowo zewnętrzne i słowo wewnętrzne owocuje też czasem odrzuceniem 
mowy, dźwięku jako formy wyrazu: „Niewierny dźwięk i przywieść mocen do rozpaczy, / Tak 
niewierny! tak kłamny wnętrznemu znaczeniu” (Rzecz o wolności słowa, III, 564). Niemniej 
jednak formy, w których Słowo jest „zamknięte”, w tym pismo, są przez poetę nierzadko trak-
towane na równi ze słowem mówionym: Litera jest „Stara jak słowo: o n a – c z y n i j e 
s t a t e c z n y m” (Rzecz o wolności słowa, III, 572). 

30
 Więcej na ten temat pisałam w: „Wielkie słowa” Cypriana Norwida – uwagi interpre-

tacyjne. W: Rozważania nad „Wielkimi słowami” Cypriana Norwida. Red. D. Pniewski. Toruń 
2012 s. 43-53. Cała pozycja poświęcona jest różnorodności odczytań Wielkich słów. 
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do adresata, jest niczym połówka dialogu domagająca się rozmówcy, słuchacza, 
nie zaś tylko czytelnika. „Wielkie słowo” zostaje przeciwstawione stosowi ksiąg 
drukowanych. Bezosobowemu drukowi zostaje przeciwstawione słowo wsparte 
obecnością wypowiadającego. Sfera oralności zakreśla horyzont phronesis. Dru-
kowane księgi związane są z pozorną, systematyczną wiedzą, prawdziwa mą-
drość wiąże się z działającym wymiarem wielkich słów, brzmiących w dziejach 
człowieka – tu wraca metafora dźwiękowa:  

 
Ktoś je lat temu wypowiedział tysiąc, 
Lecz one dzisiaj grzmią – – i Ty, za stosem 
Ksiąg drukowanych, gotów byłbyś przysiądz, 
Że bliższe ciebie są myślą i głosem! 

II, 112-114 
  
Rację ma Zofia Mitosek stwierdzając, że w dziele Norwida widać wyraźnie 

przewagę wzroku nad słuchem. Taka konstatacja służy badaczce jako argument 
na rzecz tezy, że Norwid jest „poetą piśmiennym”31. Faktycznie w immanentnej 
poetyce Norwida obserwujemy taką przewagę, choć i tu należałoby z rezerwą 
odnieść się do tak sformułowanej tezy, bowiem sama autorka podaje przykład 
utworu Czemu nie w chórze jako wiersza o specyficznej organizacji – rytm, jego 
złamanie, a zatem słuch i dźwięk w odbiorze konstytuują ten utwór. Należy do-
dać, że nie jest to jedyny w dorobku Norwida taki przykład. Wracając do powyż-
szego cytatu z Wielkich słów: ilustruje on coś innego – słowo w swym najważ-
niejszym wymiarze związane jest, według poety, z dźwiękiem, głosem, słuchem. 
W Rzeczy o wolności słowa również czytamy: „[…] wybrzmi ta rzecz wielka – 
Słowo!” (III, 565). Słowo rozbrzmiewa i wypowiadane żyje, tymczasem pismo, 
druk „gasną”: 

 
Księgi zaś Twoje, mimo złote wargi 
Kart z pargaminu, i Twoje dzienniczki 
Z elektrycznymi okrzyki lub skargi 
Gasną, jak ckliwe o południu świeczki. 

Wielkie słowa, II, 113 
 

                                                           
31

 Por. M i t o s e k, jw. s. 159. Badaczka jednak nie odwołuje się tu do żadnych współ-
czesnych badań nad kategorią oralności i piśmienności. Rozumie je w przybliżeniu jako to, co 
związane z pismem i to, co związane z mową. Nie pokrywa się to, rzecz jasna, z perspektywą, 
która mnie interesuje (Ong, Prejs, Havelock), dlatego dystansuję się tu od ustaleń Mitosek, 
które tylko pozornie powiązane są z moimi tezami badawczymi.    
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Księga, pismo znikną, poddadzą się władzy czasu, zaś słowo wypowiadane, 
powtarzane przeżyje księgi. Odwrócona zostaje relacja ulotności i utrwalenia, to 
paradoksalnie utrwalające pismo zniknie, stąd porównanie papieru do liści. Ta 
metafora zresztą powraca też w innym utworze:  

 
[…] bo czytelnik UWAŻNY znajdzie myśli całokształt w tych wyrywanych mi spod ręki 
n i e z n a n y m i  w i c h r a m i  pisma liściach (Psalmów-psalm jako Pieśni społecz-
nej poszyt trzeci, III, 397).  

 
Siła samego słowa, w którym ziarno prawdy domaga się wypowiedzenia, 

„wyrywa” li ście stronicy spod ręki wydawałoby się niemającego pełnej lub 
wręcz całkowitej kontroli nad aktem twórczym autora. Podobną sytuację znaj-
dziemy w Garstce piasku, gdzie mowa o tym, że Zbawiciel pisał na piasku – 
oczywista nietrwałość tej formy zapisu została przeciwstawiona faktowi prze-
trwania słowa Bożego i jego oddziaływania w historii.  

Tu objawia się kolejna ważna kwestia – postaci, które pojawiają się w Wiel-
kich słowach, ale także w innych utworach Norwida. Okazuje się, że „Wielcy 
słowa”, autorzy „wielkich słów” to „niepiszący pisarze”: Sokrates, św. Paweł 
oraz Cyceron – autor dzieł napisanych, ale tu najwyraźniej przywoływany jako 
mówca. Obok nich Chrystus, pierwsza postać pośród mistrzów słowa (w Wiel-
kich Słowach nieprzywoływany wprost).  

Ważne są więc dla Norwida postaci oratorów – nauczycieli, mędrców, prze-
wodników. Ich słowa przetrwały do dziś, owszem na piśmie, ale ich żywioł ideo-
twórczy dalej jest powiązany z oralnością – żyją tylko w aktach powtarzania. 
Powtarzanie, permanencja aktów komunikacyjnych konstytuuje świat wiedzy 
kultury oralnej – powiedzielibyśmy dzisiaj. A tęsknota Norwida za oralnością 
wydaje się być związana z intuicyjną świadomością tego faktu. Te słowa, które 
nie zostały napisane, lecz zostały wypowiedziane przez wielkich nauczycieli i są 
powtarzane32 przez ich następców, przetrwają wichry historii, którym z kolei 
ulega pismo, druk – nietrwały liść. Można by zobaczyć w tym pewien paradoks, 
sprzeczność. Jak odmówić wagi pismu, które utrwaliło realnie nauki wszystkich 
tych postaci? Norwid, powtórzę raz jeszcze, docenia w szerszym wymiarze pi-
smo, ale prawda (Prawda), „wielkie słowa” nie mają, według niego, swego źró-
dła w martwym zapisie, lecz w życiu. Ambiwalentne traktowanie pisma i afirma-
cja żywiołu oralności ma źródło w Norwidowskiej koncepcji prawdy jako praw-

                                                           
32

 Pismo odgrywa u Norwida pozytywną rolę, gdy wpisuje się w porządek oralnego po-
wtórzenia, nie zaś mechanicznego przepisania.  
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dy egzystencjalnej33. Dlatego rację ma Grażyna Halkiewicz-Sojak, stwierdzając, 
że przywołane w Wielkich słowach postaci Cycerona, Sokratesa, św. Pawła nie 
były tylko „głosem”, ale „prawda ich słowa została potwierdzona przez świadec-
two życia i śmierci”34.  

W przekazie oralnym słowo żyje. Przywoływana już Zofia Mitosek uważa, że 
specyficzna grafia Norwida dowodzi piśmienności autora Vade-mecum. Inna 
możliwa interpretacja grafii Norwidowskiej widzi w niej swoistego rodzaju par-
tyturę – instrukcję dla oralnego wykonania. Mitosek uważa, że np. podkreślenie 
wyrazu faktycznie można tak potraktować (jako element „partytury”, nakazujący 
zaakcentować dane słowo lub zdanie), jednakże kłopotliwe może być już częste 
użycie wielkich liter (stawiające przed deklamującym problem, jak rozróżnić  
w deklamacji ‘słowo’ i ‘Słowo’)35. Wydaje się, że można na tę kwestię spojrzeć 
z kilku perspektyw. Pierwszą wyznaczałoby to, co sam Norwid pisze na przykład 
o znakach interpunkcyjnych, druga związana byłaby z Norwidowskim doświad-
czeniem recepcji jego utworów.  

Poeta wyraźnie wskazuje na interpunkcję, grafię, jako próbę zapisania oralnej 
wypowiedzi: 

 
...prozy? – nie ma wcale... 
I jakże by być mogła! Skoro są p e r i o d y ? 
D w u k r o p k i ? – k o m y ? – p a u z y ?... 
...to jest brulion Ody, 
nie napisanej wierszem... proza jest n a z w i s k i e m  
Które, jak zechcę? – głosu odmienię przyciskiem... 

Rzecz o wolności słowa III, 573 
 
To s p o s ó b  użycia języka ma tu znaczenie decydujące. Głos zamienia prozę 

w poezję, dwukropek, koma, pauza to swoista „partytura”. Również cytowany 
fragment poprzetykany jest licznymi wielokropkami, pytajnikami a rozstrzelony 
druk sygnalizuje nam, że w rękopisie słowa były podkreślone, każąc je tym sa-
mym zaakcentować potencjalnemu czytelnikowi. Uderzająca autoteliczność tego 
fragmentu konstytuuje się poprzez powiązanie ogólnej instrukcji ‘jak czytać’  
z konkretnym przepisem (partyturą), który należy wykonać (zadeklamować). 
Użycie głosu, wypowiedzenie jest dla autora Rzeczy o wolności słowa decydujące. 

                                                           
33

 Takiego określenia użyła np. Elżbieta Feliksiak (Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. 
Lublin 2001 s. 90. 

34
 G. H a l k i e w i c z - S o j a k. Norwidowskie pytanie o „wielkie słowa”. W: Roz-

ważania nad „Wielkimi słowami” Cypriana Norwida s. 131. 
35

 Por. M i t o s e k, jw. 
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Również dzieła Norwida częściej zyskiwały aprobatę słuchaczy, niż tylko 
czytelników – utwory czytane przez samego poetę spotykały się z przychylnym 
przyjęciem, te same zaś wydrukowane, utrwalone w piśmie nie budziły zaintere-
sowania, odchodziły w niepamięć lub spotykały się wręcz z niechęcią czytelni-
ków. Norwid najwyraźniej zdawał sobie sprawę z tego problemu – możliwe, że 
specyficzna „grafia” jego tekstów była z tym powiązana. Kolorowe podkreślenia 
o różnorakiej formie (jedna, dwie linie, linia przerywana), przypisy na margine-
sach utworów, w tym lirycznych, specyficzna interpunkcja: wielokropki, dywizy 
spajające lub dzielące słowa, ciągi myślników, częste użycia wielkich liter etc. 
wydają się być świadomą próbą odzyskania w grafemiczności tego, co utracone, 
tego, co oralne. Można zaryzykować hipotezę, że Norwidowska grafia to odpo-
wiednik niewerbalnej części oralnego przekazu, na którym oralny przekaz był 
ufundowany. Zawieszenia, załamania „głosu”, przyciski, akcenty, przedłużenia, 
wreszcie – wymowne milczenie miały kryć się w tekstach Norwida z założenia 
samego autora. Nie można zatrzymać się na potraktowaniu tych wysiłków pisa-
rza jako tylko i wyłącznie próby rozpisania partytury. Kultura oralna nie była 
ufundowana tylko i wyłącznie na zmyśle słuchu. Jej fundamentem był także bez-
pośredni kontakt z mówiącym, oratorem – jego zachowania, ruchy ciała, gesty-
kulacja, mimika były częścią wypowiedzi. Autor Vade-mecum przywiązywał 
ogromną wagę do gestu, do tego, co dziś nazwalibyśmy komunikacją niewerbal-
ną, co dla poety było „milczącą mową” – w geście pitagorejczyków kryło się 
więcej niż w potencjalnych słowach (Milczenie). Grafia Norwidowska jest zatem 
„partyturą” tylko po części, być może nawet ważniejsza jej funkcja polega na 
tym, że staje się ona odpowiednikiem gestu autora. W tym piśmiennym świadec-
twie znajdziemy tęsknotę za  o b e c n oś c i ą  autora słów. Norwid wydaje się 
próbować zredukować anonimowość pisma – rozporządza piśmiennymi zasoba-
mi wyrazu tak, aby odzyskać na rzecz pisma choćby pierwiastek tego, co oralne 
– pierwiastek kontaktu mówiącego ze słuchającym. Własne doświadczenie pod-
powiadało pisarzowi, że „pismo nie może nigdy oderwać się od oralności” 36.  

Inne „oralne” elementy pisarstwa Norwida to na przykład typiczność, parabo-
la, gnomiczność – to pewne punkty orientacyjne w zarówno immanentnej poety-
ce dzieła Norwidowskiego, jak i w jego wypowiedziach dyskursywnych. Łączyć 
je możemy zarówno z jednym z wyznaczników oralności: posługiwanie się for-
mułami37, jak i z dydaktycznym wymiarem dzieła. Kolejne „oralne” wyznaczniki 
to sentencyjność, paraboliczność, będące charakterystycznymi cechami utworów 
Norwida, obok tego można również wymienić częste antagonistyczne nacecho-

                                                           
36

 O n g, jw. s. 28. 
37

 Por. Tamże s. 58-61. 
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wanie licznych wypowiedzi realizujące się w specyficznej dialogiczności Nor-
widowskiej, która nierzadko przybierała formę sporu. 

Zatem badacze, widzący w autorze Milczenia poetę pisma38, mają o tyle rację, 
że Norwid w porównaniu ze swoimi poprzednikami-romantykami faktycznie 
wyzyskuje w o wiele większym stopniu możliwości medium, jakim jest pismo;  
w większym stopniu jest również uczestnikiem kultury grafemicznej. Nie mają 
zaś racji o tyle, że pomijają wyrażoną explicite przez XIX-wiecznego poetę tęsk-
notę za tradycją oralną i immanentne elementy oralności dzieła pisarza. Jeżeli 
dostrzegamy fakt, iż Norwid powiększa dystans między sobą a wcześniejszymi 
romantykami właśnie poprzez pokonanie kolejnych stopni na drodze do „upiś-
miennienia” swojej literatury, to musimy również dostrzec tego konsekwencje,  
a mianowicie, że ów krok pozwala mu jednocześnie na rewizyjne spojrzenie 
wstecz (oceniające oralność i grafemiczność), które z kolei skutkuje „piśmien-
nymi” próbami odzyskania choć cząstki tego, co cenne, według poety, w kultu-
rze oralnej.  

Rekapitulując: deklaratywnie, kreśląc horyzont swojego świata wartości, Nor-
wid jednoznacznie pozytywnie traktuje oralność. Ambiwalentny stosunek do pis-
ma rozpisuje się na dwojakie spojrzenie poety – jego negatywny stosunek do 
pisma rozkłada się najczęściej właśnie wtedy, gdy zestawiane jest ono z oralno-
ścią. Jednoznacznie negatywnie ocenia Norwid druk. Mimo interesujących 
warsztatowych wysiłków odwołania się do oralności, poeta przynależy do kultu-
ry druku, jest świadomością piśmienną. Właśnie to napięcie między jednym  
a drugim nierzadko generuje w Norwidowskiej refleksji poczucie rozdarcia, tru-
du bycia poetą, a nie „przepisarzem, opisarzem, spisywaczem, stenografem” 
(Rzecz o wolności słowa, III, 594).  

Na zakończenie drobna dygresja. Z perspektywy kategorii oralności Norwid 
niezaprzeczalnie odniósł pewien sukces. Wielokrotnie zdarzyło mi się w trakcie 
zajęć poświęconych Norwidowi usłyszeć od studentek/studentów39, jak bardzo 
byli zaskoczeni po lekturze Vade-mecum, Promethidiona i innych utworów po-
ety. Okazywało się, że pewne Norwidowskie myśli (np. „Odpowiednie dać rze-
czy słowo”, „piękno kształtem jest miłości”, „prawda się razem dochodzi i cze-
ka”) docierały do nich pierwotnie poprzez medium oralne, nie zaś grafemiczne. 
Co więcej, również na wyższym poziomie hierarchii Akademii – mam na myśli 
różne rozmowy z badaczami innych dziedzin humanistyki – można było natknąć 
                                                           

38
 Oczywiście różnie ten termin precyzując, rozumiejąc. Krańcowo różne rozumienie  

od prezentowanego tu rozumienia Zofii Mitosek znajdziemy w książce Wiesława Rzońcy  
(Norwid poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła. Warszawa 1995), który widzi w Norwidzie  
poetę-pisma w znaczeniu Derridiańskim. 

39
 Aczkolwiek im młodszy rocznik, tym rzadziej się to zdarza. 
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się na różne zaskakujące „Norwidowskie obecności”, np. używanie zwrotu „ideał 
sięgnął bruku” jako powiedzenia…, bez świadomości źródła cytatu, dodam dla 
jasności. Te Norwidowskie cytaty były dla ich użytkowników transparentne, 
jako pewne sentencje, maksymy, anonimowy żywioł języka, powtarzana formu-
ła. Powtarzane, krążące w obiegu oralnym, nie zaś czytane, stały się częścią na-
szego języka. 

 
 
 

THE NINETEENTH-CENTURY LONGING FOR ORALITY 
– THE CASE OF CYPRIAN NORWID 

S u m m a r y 
 
My interest is in the relations among orality, literacy and printing as a subject of Norwid’s 

reflection, which keeps on appearing in his various texts. The oral tradition is a subject of 
reflection on what is lost, yet it is something unequivocally positive. Being ambivalent towards 
writing as he is, Norwid unequivocally negatively views printing. In spite of interesting tech-
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press, and he is a literary mind. It is this very tension that often evokes the feeling of being torn 
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Cyprian Norwid nie był krytykiem literackim. Jeśli za sedno takiej działalno-

ści uznać nie tylko formułowanie przygodnych sądów o literaturze, ale także 
systematyczne recenzowanie ukazujących się na rynku utworów, towarzyszenie  
i porządkowanie bieżącej produkcji literackiej, rejestrowanie i wytyczanie dróg 
jej rozwoju, pośredniczenie między autorami a publicznością, to można też do-
dać, że podobna rola była Norwidowi dość obca. Potwierdzeniem tego faktu są 
liczne opinie Norwida postulujące bezwzględną autonomię pisarza także wobec 
recenzentów („Każdy artysta i pisarz sumiennie pracujący nie zależy od protekcji 
żadnych”1), dowodzące ograniczonych kompetencji krytyki literackiej („Niech 
tedy wie krytyka, że b e z p oś r e d n i o  nic dla sztuki nie jest w stanie uczy-
nić – jedno przez sprawienie publiczności” 2) czy też ukazujące profesję krytyka 
w negatywnym świetle lub też świadczące o głębokim i zasadniczym sporze 
poety z jego recenzentami3. Norwid m.in. porównywał krytyków do faryzeuszy4, 
pisał też o nich: „gdyby żądało się od nich stanowczego u t w i e r d z eń  
k r y t y k i  objaśnienia, pokazaliby się ciż sami, jak bardzo są maleńcy i nie-

                                                           
1
 Do Michała Kleczkowskiego [Paryż po 10 czerwca 1858] (PWsz VIII, 341). Utwory 

Norwida cytuję według wydania: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami 
krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. 1-11. Warszawa 1971-1976. Wspomnianą edycję 
sygnalizuję skrótem PWsz; cyfry rzymskie oznaczają numery tomów, cyfry arabskie – numery 
stron. 

2
 N o r w i d. Krytycy i artyści (PWsz VI, 595). 

3
 Z. T r o j a n o w i c z o w a. Ostatni spór romantyczny. Cyprian Norwid – Julian 

Klaczko. Warszawa 1981. 
4
 A. S i e m i eń s k a. „Krytyka (wyjęta z czasopismu)” na tle konfliktu Norwida z kry-

tyką. W: Polska krytyka literacka w XIX wieku. Pod red. M. Strzyżewskiego. Toruń 2005  
s. 124-125. 
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pewni własnej ich sprawy!”5  i dodawał ironicznie: krytyk „się pasie, gdzie  
może”6. 

Znawczyni tego tematu, Grażyna Halkiewicz-Sojak słusznie twierdzi, że 
„Norwid krytykiem literackim w ścisłym sensie bywał […] rzadko”, znacznie 
lepiej czuł się w roli „krytyka krytyki niż krytyka literatury”7. Co więcej, „im 
dzieło lub pisarz byli bardziej oddaleni w czasie, im bardziej sklasycznieli, tym 
mocniej przyciągali [jego – przyp. M.S.] uwagę” 8. Jest więc rzeczą znamienną, 
że częściej można natrafić na refleksje Norwida poświęcone literaturze dawnej, 
niż na jego opinie o bieżącej produkcji literackiej; łatwiej też rekonstruować jego 
koncepcje estetyczne, niż myśli na temat dróg rozwoju współczesnej mu literatu-
ry; poręczniej śledzić jego przekonania dotyczące rynku wydawniczego i etyki 
krytyki, aniżeli sprawdzać jego stricte recenzenckie kompetencje. 

Jak dodaje przywołana wyżej Grażyna Halkiewicz-Sojak, dorobek krytyczno-
literacki autora Promethidiona nie jest wprawdzie obfity, ale rozciąga się niemal 
na całą jego twórczość – obecny jest bowiem „w trzech obszarach twórczości:  
w prozie bliskiej formom eseju, w poezji oraz w dziełach plastycznych, zwłasz-
cza w rysunkach i grafice”9. Te spostrzeżenia potwierdza Sławomir Rzepczyń-
ski: „[…] uwagi krytycznoliterackie są stale obecne w jego twórczości, nie tylko 
w wypowiedziach o jednoznacznie krytycznoliterackim charakterze, ale także we 
wszelkich tych formach wypowiedzi, które dawały poecie sposobność do zapre-
zentowania własnych poglądów”10. 

Oprócz wierszy i fragmentów dłuższych tworów poetyckich, takich jak: Kry-
tyka (wyjęta z czasopismu), Spółcześni (Odpowiedź), Na zgon poezji. Elegia, 
refleksja krytycznoliteracka Norwida pojawia się w jego traktatach estetycznych 
(jak Promethidion), esejach o problematyce estetycznej i metaliterackiej (Mil-

                                                           
5
 C. N o r w i d. Do krytyków. W: t e n ż e. Krakus, książę nieznany. Tragedia (PW IV, 

161-162). 
6
 Ten cytat pochodzi z komentarza Norwida do rysunku pt. Zoilus (1841). Oto stosowny 

fragment: „[…] wystawiłem potwór w starym kubraku, w krymce rannej, w pasie polskim  
i w niemieckich pończochach, celem pokazania krytyka, co się pasie, gdzie może; dodałem mu 
jeszcze ledwo-szłapiące skrzydła z piór autorskich sklecone. Rybałt jest podług opisu w Ga-
wędach umieszczonego, wątpię tylko, czy lira dobrze narysowana; Zoilus depce księgi”. List 
Norwida do Augusta Wilkońskiego [Warszawa, koniec kwietnia lub pocz. maja 1841] (PWsz 
VIII, 9). 

7
 Por. G. H a l k i e w i c z - S o j a k. Norwid wobec krytyki literackiej. Na margine-

sie wiersza „Spółcześni (Odpowiedź)”.  W: Polska krytyka literacka w XIX wieku s. 107. 
8
 Tamże. 

9
 Tamże. 

10
 S. R z e p c z yń s k i. Krytyka literacka w twórczości Norwida. Próby ujęcia. Słupsk 

1998 s. 7. 
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czenie, Jasność i ciemność itd.), przedmowach (m.in. do cyklu Vade-mecum, do 
dramatów Krakus czy Pierścień Wielkiej-Damy) oraz wykładach o literaturze 
(głównie w cyklu prelekcji O Juliuszu Słowackim oraz w rozprawie o Ballady-
nie), a także w pracach graficznych – wśród nich na szczególną uwagę zasługują: 
Zoilus (1841), Androny (Poeta przed sądem krytyki) (1846-48), Autoportret  
„ipse ipsum” (1857), Solo (1861), Muzyk niepotrzebny (1867), Sprzedaż pegaza 
(1868), Pegaz zdegradowany (1868), Polemika współczesna (1873), Muza XIX 
wieku (1873), Koncert (1873). 

Gdyby podsumować dotychczasowy stan badań na ten temat11, trzeba by 
stwierdzić, że ocena dorobku krytycznoliterackiego Norwida rysuje się jednak 
dość ambiwalentnie. Wynika z niej, że pisarz miał ogromny dystans do profesji 
krytyka literackiego, a zarazem rozumiał głęboką potrzebę takiej działalności.  
I dalej: jego aktywność w tej dziedzinie nie była systematyczna, ale okazuje się 
poniekąd wszechobecna i koncentruje się wokół ważnych zagadnień. Badacze 
podkreślają też, że Norwid niechętnie podejmował się roli recenzenta, ale tu  
i ówdzie wykazał się niezwykłą przenikliwością w ocenie wybitnych dzieł swo-
jego czasu. Wprawdzie dyskurs krytycznoliteracki Norwida nie jest – i w naj-
bliższej przyszłości zapewne nie stanie się – centralnym problemem norwidolo-
gii, nie zmienia to jednak faktu, że w jego ramach pojawia się wiele kwestii  
o fundamentalnym znaczeniu dla pisarstwa autora Quidama. 

Bardzo ważną przestrzenią refleksji krytycznoliterackiej Norwida jest jego 
korespondencja. Norwidowskie listy nie zostały dotychczas poddane pod tym 
kątem systematycznej analizie, choć rozproszony w nich dyskurs krytycznolite-
racki z pewnością na to zasługuje. Cytowany już Sławomir Rzepczyński pisze na 
ten temat: 

 
[…] szczególną rolę odgrywała tu obfita korespondencja adresowana do różnych osób. Lektu-
ra listów poety, tak odmiennych od charakterystycznego dla romantyzmu listu konfesyjnego, 
sprawia wrażenie, że Norwid pisał je z myślą o adresacie zbiorowym. Pierwszoosobowa 
forma wypowiedzi, jaka dominuje w listach, dawała możliwość eksponowania własnych 
sądów i ocen, w tym – rzecz jasna – także dotyczących literatury

12
. 

                                                           
11

 Oprócz przytoczonych już prac Z. Trojanowiczowej, G. Halkiewicz-Sojak, S. Rzep-
czyńskiego i A. Siemieńskiej wymieniłbym jeszcze monografie: G. H a l k i e w i c z - 
S o j a k. Byron w twórczości Norwida. Toruń 1994; E. Dą b r o w i c z. Cyprian Norwid. 
Osoby i listy. Lublin 1997, a także rozdział Wobec wielkiego dziedzictwa. Przedmowy Cypria-
na Norwida w książce mojego autorstwa Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee 
programowe, gry z czytelnikiem. Kraków 2007 s. 285-306. 

12
 R z e p c z yń s k i, jw. s. 7. Podobną opinię wyraziła M. Straszewska: „Norwid  

w swej obfitej korespondencji wypowiadał wiele sądów o współczesności literackiej. W uwa-
gach o krytyce, wyrażonych i w listach, i w licznych drobnych utworach jej poświęconych, jest 
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Uważna lektura korespondencji pisarza potwierdza te rozpoznania. Forma li-
stu – zbliżona do eseju – stwarzała bowiem możliwości wypowiedzi poniekąd 
impresyjnej, formułowanej ad hoc, nieregularnej i nieoficjalnej, a w tym sensie 
jakby nie do końca zobowiązującej jej autora. Dla pisarza nieaspirującego do 
miana profesjonalnego krytyka literackiego ów fakt mógł mieć zasadnicze  
znaczenie.  

Dodam jeszcze, że zdarzały się okresy w życiu pisarza, gdy jego listy były 
szczególnie nasycone tematyką krytycznoliteracką – tak się rzecz miała zwłasz-
cza w drugiej połowie lat 50. oraz w pierwszej połowie lat 70. XIX wieku. Nie-
którzy adresaci bardziej niż inni pobudzali temperament krytyczny Norwida. 
Należeli do nich zwłaszcza bliscy i sprawdzeni rozmówcy, a także pisarze, poeci 
i dziennikarze: Władysław Bentkowski, August Cieszkowski, Wojciech Cybul-
ski, Michalina Dziekońska, Wojciech Gerson, Konstancja Górska, Jan Koźmian, 
Stanisław Egbert Koźmian, Józef Ignacy Kraszewski, Teofil Lenartowicz, Jad-
wiga Łuszczewska, Tomasz August Olizarowski, Mieczysław Pawlikowski, Łu-
cja Rautenstrauchowa, Karol Ruprecht, Maria Trębicka, Zofia Węgierska, Broni-
sław Zaleski, Józef Bohdan Zaleski. 

Podstawy wartościowania krytycznoliterackiego Norwida leżały zawsze w je-
go sposobie rozumienia sztuki w ogóle, a także w jego rozpoznaniach dotyczą-
cych miejsca sztuki oraz jej statusu w ramach kultury współczesnej. Zacznę od 
tej drugiej kwestii. Niezwykle istotnym wątkiem rozważań krytycznoliterackich 
Norwida były jego opinie na temat stanu współczesnego mu rynku wydawnicze-
go, zasad nim rządzących, uwarunkowań jego funkcjonowania oraz świadomości 
publiczności czytelniczej. Wyznaczała ją, po pierwsze, wielokrotnie formułowa-
na teza o kryzysie sztuki współczesnej poecie: „Trzeba by całej sztuki kierunek 
odmienić, aby swobodnie i z nadzieją pracować można było. […] Cała sztuka 
wyszła z koryta swego – pracy ludzkiej błogosławieństwem nie jest – t a k,  
j a k  j e s t, niepotrzebna!”13; „Cała sztuka, nie wyjmując sztuki pisania, jest na 
całym świecie z-degradowana […]”14; „Cała sztuka – pisarskiej nie wyjmując – 
jest wszędzie w upadku […]”15; „W  l i t e r a t u r z e  g ł u c h o,  s m u t -
n o!”16; hodźmy teraz czytać z parę lat dzienniki polskie krajowe i emigracyjne  
o bezpłodnej ciszy w literaturze naszej!...”17 – oto tylko niektóre wypowiedzi 
                                                          

dużo ostrej ironii i oburzenia”. M. S t r a s z e w s k a. Cyprian Kamil Norwid (1821-1883). 
W: Polska krytyka literacka. Materiały. T. 2. Pod red. Z. Szmydtowej. Warszawa 1959 s. 497. 

13
 Do Józefa Bohdana Zaleskiego, [Paryż], [6] stycznia 1851 (PWsz VIII, 120). 

14
 Do Marii Trębickiej, Paryż, 18 lipca 1856 (PWsz VIII, 269). 

15
 Do Marii Trębickiej, [Paryż, 18-19 lipca 1856] (PWsz VIII, 274). 

16
 Do Władysława Bentkowskiego, Paryż, czerwiec 1857 (PWsz VIII, 309). 

17
 Do Ludwika Nabielaka, Paryż, [22 sierpnia 1857] (PWsz VIII, 317). 
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pisarza, zawierające tę krytyczną diagnozę. Podobne opinie pojawiały się w ko-
respondencji Norwida niemal przez wszystkie lata jego aktywności twórczej. Ich 
źródłem – dodajmy – były równie pesymistyczne sądy na temat epoki, w której  
żył: „Epoka obecna cała jest j a ł o w a,  n i e p o c z c i w a,  b ru d n a  
i  z a r o z u m i a ł a”18; „[…] uważałem całą Epokę i całe dzisiejsze społe-
czeństwo za c oś nie mającego zdania i charakteru. Cała Epoka jest małpa 
sprzedająca wszystko za pieniądze i nikczemna ze wszech miar”19– pisał Norwid  
w swoich listach. 

Norwidowska świadomość kryzysu sztuki miała swoje źródło w jego pryncy-
pialnych przeświadczeniach o jałowości współczesnego mu życia duchowego, 
szczególnie polskiego („Żyjemy w czasie nijakim”20 ; „p u b l i c z n o ś c i  
w Polsce nie ma”21 – pisał), o niechęci rodzimej publiczności czytelniczej do 
trudu myślenia (Polacy „nawykli do czytań łatwych i pisań lekkomyślnych”22 – 
utyskiwał, wielokrotnie powtarzał też zdanie, że w Polsce „k aż d a k s ią ż -
k a  w y c h o d z i  z a  p óź n o,  a  k aż d y  c z y n  z a w c z eś -
n i e”23), o jej niegotowości do autentycznego dialogu intelektualnego, a więc  
i do pogłębionego rozumienia tekstów literackich (liczne fragmenty utworów 
polskich poetów – pisał Norwid – „z u p e ł n i e  są  n i e  z r o z u -
m i a n e , ale publiczność czyta lat kilkadziesiąt i nie czuje nawet potrzeby ko-
mentarza […]”24), o podatności odbiorców na pseudoliterackie błyskotki i efek-
ciarstwo („Jeśli to deklamacją dla deklamacji, to mógłbym ją w y d r u k o -
w a ć  i  m i a ł b y m  s t o  p o k l a s k ó w , ręczę Wam”25), o jej skłon-
ności do trywializowania najgłębszych i najbardziej wymagających prawd 
(„O n i  g o t o w i  b y  D e k a l o g u  M o jż e s z o w e g o  i  d w u -
n a s t u  T a b l i c  r z y m s k i c h  n a u c z ać  w  r o m a n s a c h, 
a  E z e c h i e l a  n a  f o r t e p i a n  i  n a  n u tę  Trzeciego m a -
j a !” 26), o braku uznania dla wielkich artystów współczesnych („n i g d y  n a 
n i k i m  w  P E Ł N OŚ C I - S I Ł  j e g o  p o z n ać  s i ę  i  u z n ać 

                                                           
18

 Do Karola Ruprechta, [Paryż, po 8 kwietnia 1866] (PWsz IX, 213). Podobne diagnozy 
znalazły się też w listach do Joanny Kuczyńskiej: Neuilly [i Paryż] 1866 (PWsz IX, 256), 
Paryż, 18 kwietnia 1867 (PWsz IX, 280). 

19
 Do Konstancji Górskiej, Paryż, [lipiec-sierpień] 1866 (PWsz IX, 254). 

20
 Do Joanny Kuczyńskiej, [Paryż, styczeń-luty 1863] (PWsz IX, 76). 

21
 Do Jana Skrzyneckiego, [Rzym, 1 lipca 1848] (PWsz VIII, 65). 

22
 Do Józefa Ignacego Kraszewskiego, [Paryż, październik 1868] (PWsz IX, 372). 

23
 Do Karola Zamoyskiego, [Paryż, styczeń 1867] (PWsz IX, 274). 

24
 Do Józefa Ignacego Kraszewskiego, [Paryż, 28 stycznia 1859] (PWsz VIII, 375). 

25
 Do Augusta Cieszkowskiego, [Paryż, koniec stycznia 1851] (PWsz VIII, 124). 

26
 Do Łucji Rautenstrauchowej, [Paryż, styczeń-luty 1868] (PWsz IX, 343). 
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g o  n i e  u m i e l iś m y”27), o krótkiej pamięci rodaków (czytelnicy gazet 
„regularnie co tydzień zapominają, co czytali przeszłego tygodnia”28)… 

Przekonanie Norwida o kryzysie sztuki znajdowało potwierdzenie w tezach  
o oportunizmie pisarzy współczesnych („[…] dziś dla publiczności nikt nie pisze 
z narażeniem życia w miejscach i położeniach niebezpiecznych, ale robi się lite-
raturę na kanapie […]”29), o bezczynności wydawców (w tym kontekście powie 
Norwid: „dzieje z a k r y t e  polskiego piśmiennictwa są tragiczne”30), o trwają-
cym bezustannie festiwalu lekceważenia i niesprawiedliwych ocen („Proszę 
przejrzeć całą literaturę ostatnich czasów, czy kto był kiedy inaczej jak a do -
r o w a n y  i  b e z c z e s z c z o n y? – czy kto był o c e n i o n y? Nikt 
[…]” 31), wreszcie – o szkodliwej jednostronności polskiej literatury („ani jedne-
go moralisty nie ma od wieku okrom […] Stefana Witwickiego”32), tudzież  
o braku ambitnej refleksji historycznoliterackiej („Historii literatury jeszcze nie 
ma żadnej, a ani okładek do niej w Polsce […]”33). Do tych smutnych refleksji 
pisarz dopowiadał sarkastycznie: „[…] a co najgorsza, że zawsze przy tym, jak 
to mówią, p i ś m i e n n i c t w o - k w i t n i e!”34 

Z jednej strony trudno odmówić Norwidowi przenikliwości – niewielu bo-
wiem obserwatorów i uczestników życia literackiego w połowie XIX wieku 
zdawało sobie sprawę z wagi zmieniającego się na ich oczach modelu komuni-
kacji literackiej. Diatryby Norwida w poważnej mierze wynikały przeto z trafnej 
diagnozy nowego zjawiska, którym było kształtowanie się publiczności masowej 
(czy też, by wyrazić się ostrożniej, zbiorowej), podległej prawom komunikacji 
coraz bardziej anonimowej, komercyjnej. Zasadność Norwidowskich utyskiwań 
można też umotywować wysokimi standardami intelektualnymi, które według 
niego winny bezwzględnie obowiązywać w świecie kultury oraz w życiu  
zbiorowym. 

Z drugiej jednak strony trudno nie traktować podejrzliwie tych jeremiad – 
trochę za bardzo jednoznacznych i zbyt niezmiennych – a już na pewno nie spo-

                                                           
27

 Do Karola Zamoyskiego, [Paryż, styczeń 1867] (PWsz IX, 274). 
28

 Do Mariana Sokołowskiego, [Paryż, po 20 października 1861] (PWsz VIII, 451). 
29

 Do Marii Trębickiej, [Paryż, czerwiec 1855] (PWsz VIII, 241). Por. też uwagi dotyczą-
ce „francuskich pisarzy, a mianowicie j o u r n a l i s t ó w , którzy o przedmiotach najmniej 
interesujących wielkie foliały kreślić mogą”. Do Marii Trębickiej, [Brains de Lucques 2 sierp-
nia 1847] (PWsz VIII, 50). 

30
 Do Józefa Ignacego Kraszewskiego, [Paryż, 28 stycznia 1859] (PWsz VIII, 375). 

31
 Do Jadwigi Łuszczewskiej, [Paryż, 18 lipca 1856] (PWsz VIII, 271). 

32
 Do Józefa Ignacego Kraszewskiego, [Paryż, 28 stycznia 1859] (PWsz VIII, 375). 

33
 Do Teofila Lenartowicza, Paryż, [styczeń] 1858 (PWsz VIII, 373). 

34
 Do Józefa Ignacego Kraszewskiego, [Paryż, 28 stycznia 1859] (PWsz VIII, 375). 
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sób uznać ich za konstatację prawdy ostatecznej. W każdym razie – sugeruje 
Przemysław Czapliński – „historyk krytyki literackiej musi […] pytać o warunki 
wypowiadania, nie zaś tylko o wypowiedź samą” 35. Gdyby zaś spojrzeć na przy-
toczone sądy Norwida z tego punktu widzenia, trzeba by je czytać jako zawo-
alowaną deklarację w y b o r u  o k r eś l o n e j  s t r a t e g i i  k r y -
t y c z n e j. Polegała ona na ustanawianiu swoistej „o p cj i  z e r o w e j”, 
wzbudzaniu w rozmówcach (i czytelnikach) poczucia swoistego końca czasów 
literatury, absolutnej degeneracji reguł komunikacji zbiorowej, a po części także 
– degeneracji sztuki współczesnej36. Prostą konsekwencją tego założenia było 
głoszenie przez Norwida radykalnej tezy, wedle której współczesna mu sztuka 
winna być „zupełnie na innych pryncypiach opartą” 37, niż była za jego czasów. 
Tworzeniu tego właśnie poczucia podporządkowane były liczne refleksje metali-
terackie oraz sądy krytyczne poety. 

Gdyby sięgnąć po motywy psychologiczne, można by się w tej strategii dopa-
trywać zamiaru autopromocyjnego i kompensacyjnego. Norwid bowiem – tak 
wówczas wyglądałaby argumentacja – doskonale zdawał sobie sprawę ze swojej 
marginalnej pozycji w polskim (że już nie wspomnę o europejskim) życiu lite-
rackim około połowy XIX wieku, świetnie też wiedział, że coś ważnego  
z owego życia bezpowrotnie mu umyka. Literackiemu samotnikowi łatwiej zaś 
było funkcjonować ze świadomością, że świat artystyczny pogrążony jest w głę-
bokim kryzysie, publiczność jest w błędzie, a sztuka upada. 

Pozostawmy jednak na boku psychologizowanie, zwłaszcza że postawę Nor-
wida można uzasadnić również w inny sposób – choćby jego własnymi opiniami. 
Oto bowiem pisał Norwid w jednym z listów: 

 
Wszakże nie o w i e l oś ć, ale o j a k oś ć  w rzeczach literatury idzie. Czas jest – 

oszczędność słowa i sumienne tegoż zażywanie, a nie introligatorstwo tomów szczepić. Cała 
literatura świata w tę stronę pójdzie i nastąpi spalenie bibuły, ażeby f e n i k s  słowa  
powstał

38
. 

 
Opowiedzenie się Norwida po stronie „jakości” w literaturze, daje do myśle-

nia. Zaproponowana przez niego alternatywa „albo ilość, albo jakość” jest 

                                                           
35

 P. C z a p l iń s k i. Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. Kraków 
2007, s. 107. 

36
 Por. inspirujące rozważania P. Czaplińskiego na temat tworzenia przez krytykę literacką 

„iluzji okresu zerowego, całkowicie nowej historii, zbioru nieporównywalnych z niczym zja-
wisk literackich” (jw. s. 94). 

37
 Do Mikołaja Kamieńskiego, [Paryż, 1858-1859] (PWsz VIII, 369). 

38
 Do Jana Koźmiana, [Paryż, 2 lipca 1850] (PWsz VIII, 97). 
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wprawdzie sugestywna retorycznie, lecz wcale nie musi być prawdziwa. Co wię-
cej, sformułowane w następnym zdaniu przypuszczenie dotyczące kierunku roz-
woju literatury europejskiej – gdyby czytać je literalnie – wydaje się zupełnie 
chybione. Można by przecież dowodzić nie bez racji, że produkcja literacka sta-
wała się w 2. połowie XIX wieku coraz pokaźniejsza ilościowo (ten proces trwa 
zresztą do tej pory), a poziom literatury wcale się przez to nie obniżał. W innym 
liście Norwid sformułował kolejną, ryzykowną tezę: „Zamiast u w aż a ć  n a 
c z y t e l n i k ó w  i radzić tę kokieterię pisarską drugim, lepiej jest czytać 
uważnie to, co nie uważając na czytelników napisane”39. Pisać „bez uważania na 
czytelników”? Ale – czy to możliwe?… 

Na te pytania i wątpliwości można by znów odpowiedzieć słowami samego 
Norwida, który w liście do Łucji Rautenstrauchowej gwałtownie odrzucał po-
kusę oceniania wytworów artystycznych za pomocą kryteriów ilościowych  
i w ostrych słowach sprzeciwiał się wyłącznie ludycznym funkcjom literatury: 

 
Powiadają mi na to: że tym sposobem zyskuje się powolność czytelnictwa… Niech go 

pioruny zapalą! niech go nie będzie wcale – to lepiej jest. Niech wszyscy pisarze polscy zało-
żą ręce i milczą – to lepiej

40
. 

 
Nie zamierzam kruszyć kopii o to, czy przytoczone diagnozy Norwida są 

słuszne, czy nie. Pragnę natomiast zwrócić uwagę na ukryte w nich, mocne zało-
żenie. Wynika z niego, że dla Norwida wszelka twórczość artystyczna w y -
c z e r p y w a ł a  s ię  w  a r c y d z i e ł a c h  – to one bowiem (a nie pro-
dukcja literacka mierzona ilością woluminów lub liczbą czytelników) miały sta-
nowić sedno sztuki i decydować o jej społecznej randze. Pisał zresztą o tym 
Norwid nie tylko w wielu swoich listach, ale także w wykładach O Juliuszu Sło-
wackim: 

 
 […] nie mając sejmów i prawie dziennikarstwa, słuszna byłaby rzecz przynajmniej postarać 
się chociaż o trawienie dobre arcydzieł, które, zbiorowego umysłu będąc zawsze poniekąd 
ideałem, nie mogą sejmowej […], zbiorowej, nie mieć ważności…

41
 

 
Z deklaracji pisarza wyłania się przeto „obraz literatury jako zamkniętego 

«zbioru ksiąg» – odseparowanego od komunikacji społecznej”42, zawieszonego 
niejako p o n a d  h i s t o r ią,  w  s w o i s t y m  b e z c z a s i e  wiecznych 
                                                           

39
 Do Jana Koźmiana, [Paryż, ok. 7 listopada 1850] (PWsz VIII, 109). 

40
 Do Łucji Rautenstrauchowej, [Paryż, styczeń-luty 1868] (PWsz IX, 343). 

41
 C. N o r w i d, O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych posiedzeniach (z dodat-

kiem rozbioru „Balladyny”). 1860 (PWsz VI, 438). 
42

 C z a p l i ń s k i, jw. s. 97. 
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prawd oraz wartości estetycznych. Korespondencja Norwida na każdym kroku 
potwierdza, że nie interesował się on procesualnością przemian wewnątrzliterac-
kich i w ogóle ewolucyjnością literatury rozumianej jako suma opublikowanych 
tekstów oraz zespół instytucji życia artystycznego. Deklarował raczej uniwersa-
lizujący punkt widzenia „wiecznego człowieka”, opowiadał się za rolą krytyka 
jako t r o p i c i e l a  a r c y d z i e ł  dialogujących ze sobą (oraz z czytelnikami) 
w ponadczasowej przestrzeni „dzieł wiecznych”, jako a r b i t r a  zainteresowa-
nego wyłącznie wyżynami artyzmu oraz intelektu i niezważającego na literacką 
mierzwę. 

Wizja ta była ufundowana na najwyższych standardach intelektualnych, mo-
ralnych i estetycznych, które zdaniem Norwida muszą zawsze obowiązywać  
w twórczości artystycznej. Nie wdając się w szczegóły, bo to temat wielokrotnie 
i kompetentnie omawiany43, trzeba zwrócić tu uwagę na etyczne rozumienie 
sztuki przez Norwida, podkreślanie jej intelektualnych aspiracji, ujmowanie jej 
jako drogi do doskonałości duchowej oraz jako formy służenia prawdzie, wolno-
ści człowieka oraz samopoznaniu. „Raz przecie trzeba i n a  s i e b i e  t r o s z -
k ę o b e j r z eć  s i ę, a nawet raz przecie trzeba do wdzięków policzyć t a kż e 
n a w e t  i  m yś l,  i  p r a w dę,  s e n s  i  r o z są d e k”44 – pisał Norwid  
w jednym z listów. Warto by też przywołać Norwidowskie przeświadczenia  
o koniecznym powiązaniu w sztuce tego, co uniwersalne i duchowe, z tym, co 
czasowe, doraźne i materialne oraz o utylitarnych powinnościach działalności 
artystycznej. Należy też mieć w pamięci szczególny szacunek Norwida dla 
warsztatowej poprawności, jego niezwykłą świadomość formy oraz wysokie 
wymagania stawiane odbiorcom sztuki45. 

                                                           
43

 Por. m.in.: Z. Ł a p iń s k i. Norwid. Kraków 1984; S. S a w i c k i. Norwida „walka 
z formą” . Warszawa 1986; Z. S t e f a n o w s k a. Strona romantyków. Studia o Norwidzie, 
Lublin 1993; J. F e r t, Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida. Lublin 1993; G. H a l -
k i e w i c z - S o j a k. Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „całości” . 
Toruń 1998; P. C h l e b o w s k i, Cypriana Norwida „Rzecz o wolności słowa”. Ku epopei 
chrześcijańskiej. Lublin 2000; E. F e l i k s i a k. Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. Lublin 
2001; Norwid a chrześcijaństwo. Pod red. J. Ferta i P. Chlebowskiego. Lublin 2002;  
E. K a s p e r s k i. Dyskursy romantyków. Norwid i inni. Warszawa 2003; J. F e r t, Norwi-
dowskie inspiracje. Lublin 2004; M. I n g l o t. Drogami pielgrzyma. Studia i artykuły  
o twórczości „czwartego wieszcza”. Lublin 2007. 

44
 Do Józefa Ignacego Kraszewskiego, [Paryż, ok. 15 maja] 1866 (PWsz IX, 223). 

45
 Przytoczmy lapidarną formułę Z. Stefanowskiej: „Sztuka ma pełnić wielorakie funkcje 

mediacyjne: między ziemską egzystencją a Boskim powołaniem człowieka, między pracą 
umysłową a pracą fizyczną, między odrębnością narodową (wyrażającą się w folklorze)  
a uniwersalną kulturą ludzkości. Sztuka ma być elementem integrującym cywilizację, która 
«Dziś jest […] rozdział duszy z ciałem, czyli śmierć!... »” (S t e f a n o w s k a, jw. s. 68). 
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Wszystkie wymienione wątki obecne są w korespondencji poety. Wypełniają 
ją zresztą nie tylko refleksje o istocie sztuki, ale także uwagi na temat oryginal-
ności artystycznej46, znaczenia narodowości w sztuce, natury języka w ogólności 
oraz stopnia autonomii polszczyzny, pytania o rolę ironii, liryzmu i liryczności,  
o znaczenie powieści i romansu47, o rolę kobiet w literaturze polskiej itp. 

Wszystkie te zasady znów przywołują na myśl uniwersalizującą i ponadhisto-
ryczną  i d e ę  a r c y d z i e l n oś c i  w sztuce, świadczą o zorientowaniu 
Norwida na artystyczną doskonałość, o jego pryncypialnym elitaryzmie. Wydaje 
się, że te założenia świetnie określają punkt widzenia wybitnego pisarza, ale 
niekoniecznie krytyka literackiego. Ten bowiem musi karmić się m.in. bliskim 
kontaktem z czytelnikami, wartkim nurtem bieżącego życia i doraźnością, czyli 
tym właśnie, czego Norwid często nie był skłonny dostrzegać. Krytyk – by po-
służyć się celną formułą Przemysława Czaplińskiego – to przecież „ten, kto 
«chce mieć wpływ»”48 na wydarzenia dziejące się wokół niego i na jego oczach, 
i to ów wpływ jest podstawową racją jego działania. 

W myśleniu Norwida o sztuce obecna jest także perspektywa historyczna – 
niezwykle nowocześnie brzmi na przykład pogląd, że „historia nie jest m a r t -
w ą  p r a w dą  rzeczową” 49, nie stanowi przeto gotowego i niezmiennego zbio-
ru faktów, lecz tworzy przestrzeń nieustannej reinterpretacji. W jego listach po-
jawia się także trzeźwy osąd, że twórczość artystyczna w toku dziejów podlega 
nieustannej ewolucji, podobnie zresztą, jak wyobrażenia o sztuce (świadczyłyby 
o tym choćby referowane przez Norwida przemiany koncepcji oryginalności). 
Norwid odżegnywał się też od wszelkiego dogmatyzmu (czy to tradycjonali-
stycznego, czy progresywistycznego); uważał, że wiedzie on na manowce50. To 
właśnie dlatego można mówić o osobliwym usytuowaniu świadomości autora 

                                                           
46

 Swoją koncepcję sztuki oraz refleksje na temat oryginalności poczytywał Norwid za 
ważny wkład w rozwój pojęć estetycznych. W liście do Józefa Ignacego Kraszewskiego wy-
mieniał swoje największe osiągnięcia w tej dziedzinie. Były to m.in.: „przyniesienie I d e i 
o  s z t u c e, której przede mną nie było; p o d n i e s i e n i e  r z e c z y  o S ł o -
w a c k i m, które ode mnie stanowczo się datuje; r o z w i n ię c i e  p o j ę c i a - 
- o r y g i n a l n oś c i, którego przede mną nikt nie zrobił” (PWsz IX, 289). 

47
 Por. na ten temat: M. I n g l o t. Norwid wobec powieści jako literatury popularnej 

swoich czasów W: t e n ż e. Drogami pielgrzyma…, s. 101-126. 
48

 C z a p l i ń s k i. jw. s. 95. 
49

 Do Bronisława Zaleskiego, [Paryż, po 12 października] 1875 (PWsz X, 61). 
50

 „[…] od czasu jak ludzie wzięli sobie za model n a t u rę  i wierne jej naśladowanie, 
to jest: nie e k s - p r e s ję , ale i m p r e s ję  – od tego czasu, mówię, jednego pięknego 
dnia przyszedł daguerotyp i zakasował cały ten kierunek, przewyższając go”. Do Marii Trę-
bickiej, Nowy Jork, maj 1854 (PWsz VIII, 212). 
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Quidama „pomiędzy” nurtami sztuki XIX-wiecznej, między oświeceniowym 
klasycyzmem a romantyzmem, czy też między realizmem a modernizmem. 

Spójrzmy zatem, w jaki sposób Norwid stosował powyższe zasady w ocenie 
współczesnych mu pisarzy oraz konkretnych utworów literackich. Niewątpliwie 
naszkicowana tu wizja sztuki współdecydowała o jego krytycznoliterackich  
wyborach. 

W kontekście zainteresowania Norwida arcydziełami nie może dziwić, że 
sporo uwagi poświęcił on największym poetom polskim swego czasu. W kore-
spondencji pisarza odnajdziemy niemało uwag – interpretacyjnych lub oceniają-
cych – o najwybitniejszych utworach Mickiewicza, Krasińskiego, a także Sło-
wackiego. Niektóre z nich są nawet bardzo obszerne; wiele też ma charakter 
jawnie polemiczny. Szczególnie wyraźnie widać to w odniesieniu do twórczości 
Mickiewicza. 

Norwid wypowiadał swoje sądy o twórczości Mickiewicza głównie w latach 
60. i 70. XIX wieku, a więc w czasie, gdy w pełni wykrystalizowała się już  
zarówno Norwidowska koncepcja pisarstwa (odległa zresztą od Mickiewiczow-
skiej), jak i jego stosunek do publiczności czytelniczej. Był to też okres w pol-
skiej kulturze, gdy postać Mickiewicza (nieżyjącego od kilku lat) coraz bardziej 
stawała się szacownym pomnikiem przeszłości dla rodzimych czytelników. 
Norwidowskie listy były świadectwem głębokiej fascynacji i szacunku, jaki ży-
wił on dla Mickiewicza, ale też równie głębokiego wobec niego krytycyzmu.  

Wbrew powszechnemu przekonaniu uważał Norwid, że twórczość Mickiewi-
cza nie przyczynia się ani do wzmocnienia życia duchowego Polaków, ani do 
pokrzepienia ich serc:  

 
[…] w całych dziełach tego wielkiego poety nic a nic na pokrzepienie ducha nie ma – 
wszystko jest: n a  ś w i a d e c t w o  u t r a p i eń  z a c i ę c i e  z n o s z o -
n y c h ,  n a  r o z wś c i e k l e n i e  s ł u s z n y c h  n i e n a w iś c i  i  n a 
r o z m i ł o w a n i e  s ię  w  o s o b i s t oś c i - n a r o d o w e j

51
. 

 
W twórczości Mickiewicza Norwid dostrzegał niebezpieczne dla kultury pol-

skiej tendencje: uważał, że arcypoeta nie przysłużył się budowaniu uczuć naro-
dowych, ale wzmógł skłonność Polaków do „wyłączności” 52. Tę tezę ilustrował 
m.in. obszernymi komentarzami do Pana Tadeusza, którego uznawał za poemat 
nienarodowy, naturalnie – wbrew obowiązującej już wówczas opinii.  

 

                                                           
51

 Do Bronisława Zaleskiego, [Paryż, po 10 stycznia 1868] (PWsz IX, 339). 
52

 Do Mariana Sokołowskiego, [Paryż], 6 lutego 1864 (PWsz IX, 128-129). 
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Zapewne, że ukochany Ojczysty P o e m a t  N a r o d o w yPan Tadeusz to jest poemat 
n a r o d o w y, w którym j e d y n a  f i g u r a  s e r i o  jest ŻYD… Zresztą: awan-
turniki, safanduły, facecjoniści, gawędziarze i kobiet narodowych dwie:  

1. jedna – Telimena: m e t r e s a - m o s k i e w s k a,  
2. druga – Zosia: p e n s j o n a r k a.  
Zapewne, że poemat ów arcynarodowy, w którym j e d zą,  p i j ą ,  g r z y b y 

z b i e r a j ą  i  c z e k a ją,  a ż  F r a n c u z i p r z y j dą  z r o b i ć  i m   
O j c z y z n ę…  

Zapewne, że to jest arcydzieło: a mianowicie też przez sztukę i wyższe pejzaże od najcza-
rowniejszych płócien Ruisdaela!

53
 

 
Improwizację Konrada z III części Dziadów zestawiał z ideologią Pierre-

Josepha Proudhona54, utopijnego socjalisty i anarchisty. Formułował wręcz zja-
dliwe uwagi o kobiecych bohaterkach Mickiewicza – o Telimenie, Zosi, Graży-
nie czy Aldonie…55  Oskarżał Mickiewicza o dopuszczanie się zafałszowań 
prawdy historycznej, jak w przypadku Reduty Ordona: 

 
Aż, aby dać sobie radę wśród tej atmosfery, zdecydował się Adam Mickiewicz wysadzić 

im prochem redutę Ordona i Ordona samego (do dziś zdrowego i żywego), z tąż samą prawdą 
historyczną, o której na początku tego mego pisma wyraziłem się

56
. 

 
Dostrzegał zresztą w twórczości Mickiewicza znacznie więcej niebezpie-

czeństw. Dowodził zatem, że pod jego wpływem poezja polska stawała się coraz 
bardziej jałowa. Był bowiem Mickiewicz inicjatorem nurtu, który Norwid nazy-
wał „poezją pejzażów” – estetyzującego, pozbawionego intelektualnych ambicji, 
znieczulającego odbiorców. Na marginesie dodam, że drugi kierunek rozwoju 
poezji polskiej upatrywał Norwid w sielankowej poezji „fletów pasterskich”57– 
czyli twórczości inspirowanej utworami Józefa Bohdana Zaleskiego i Teofila 
                                                           

53
 Do Józefa Ignacego Kraszewskiego, [Paryż, ok. 15 maja] 1866 (PWsz IX, 223). Po-

dobne myśli pojawiają się też w liście do Wojciecha Cybulskiego, Paryż, [9 stycznia] 1867  
(PWsz IX, 272). 

54
 „Co do Dziadów, to znowu w słynnej I m p r o w i z a c j i  K o n r a d a  cała 

teologia Proudhona!... Osoba Przedwiecznego jest z ł o, wyzwane do walki przez głąb siły 
myślnej ujarzmionego człowieka: i s t n y  P r o u d h o n!!” Do Wojciecha Cybulskiego, 
Paryż, [9 stycznia] 1867 (PWsz IX, 272). 

55
 „Każda kocha z daleka zza krat śpiewając i lampę paląc – żadna na dół nie zejdzie,  

kiedy mąż głowę o węgieł wieży oparł i boleje. Bo zbrzydła nieco i nie uczesana jest. […]  
a kobiety Telimeny lub Zosieczki maleńkie”. Do Wojciecha Gersona, [Paryż, połowa 1876] 
(PWsz X, 77-78). 

56
 Do Bronisława Zaleskiego, [Paryż, po 12 października] 1875 (PWsz X, 62). 

57
 Do Józefa Ignacego Kraszewskiego, [Paryż, ok. 15] maja 1866 (PWsz IX, 223). Por. 

także komentarz J.W. Gomulickiego (PWsz IX, 576). 
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Lenartowicza – jeszcze bardziej niż poezja Mickiewiczowska pozbawionej głęb-
szych aspiracji duchowych, pełnej estetycznych i ideowych łatwizn. Właśnie na 
tle tak zarysowanych tendencji zwykł był prezentować swój cykl liryczny Vade-
mecum jako nowy etap rozwoju literatury polskiej. 

Norwid krytykował nawet postawę Mickiewicza, twierdząc, że był on  
„[…] s a m  w społeczeństwie, które m i a ł  z a  n i c, dlatego iż przez cały 
czas jego urabiania się toż społeczeństwo albo miało go za w a r i a t a, albo za 
p ó ł - b o g a! Tak robią zawsze  d z i c y l u d z i e  ze wszystkimi wyższymi  
umysłami!”58. 

Paradoksalnie, ostre słowa krytyki pod adresem Mickiewicza świadczyły tak-
że o wielkiej admiracji Norwida dla tego poety – przenikliwie dostrzegał w auto-
rze Pana Tadeusza wielkiego człowieka, któremu należy się szacunek i który 
(właśnie z uwagi na swoją wielkość) nie zawsze był należycie zrozumiany.  
W swojej korespondencji bardzo często powracał do tych zagadnień, można więc 
śmiało uznać, że przywiązywał do nich wielką wagę.  

Do rzadkości natomiast należą w korespondencji obszerne opinie o twórczo-
ści Juliusza Słowackiego. Zapewne wpływ na to miało kilka faktów: po pierw-
sze, był Norwid autorem nowatorskich wykładów o tym poecie, które rychło po 
wygłoszeniu ukazały się drukiem; po drugie, jako jeden z pierwszych heroldów 
sławy autora Króla-Ducha musiał się ciągle zmagać z powszechną niechęcią 
wobec jego twórczości59. Wszakże jedna z opinii Norwida warta jest przytocze-
nia, została bowiem jakby żywcem zaczerpnięta z impresjonistycznej krytyki 
młodopolan:  

 
I o d s z e d ł  już od nas ten arcymistrz słowa, ten najpotężniejszy rzeźbiarz posągów  

ducha, który czterdzieści poematów, jak czterdzieści piramid, na pustyni świata po sobie 
zostawił

60
. 
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 Do Wojciecha Cybulskiego, Paryż, [9 stycznia 1867] (PWsz IX, 273). 
59

 Jak wielka to była niechęć, można się przekonać choćby z listu Łucji Rautenstraucho-
wej do Norwida (Lwów, 29 grudnia 1861), którego autorka potępiła nie tylko wymowę ideową 
Mazepy, ale także skrytykowała samego autora Quidama za obronę Słowackiego oraz wezwała 
go do ustosunkowania się do jej zarzutów (list ten cytuje J.W. Gomulicki w Metrykach i obja-
śnieniach do korespondencji Norwida, PWsz IX, 531-532). Nie znamy odpowiedzi Norwida 
na ten list (być może nigdy jej nie było). W zachowanej korespondencji znajduje się jedynie 
taki oto, wymijający komentarz: „Pisano mi ze Lwowa po dwakroć: jedni dziękują za rzecz  
o Słowackim […]. Drudzy mi zarzucają, że Mazepa jest niemoralnym utworem, jakbym ja 
pisał tę tragedię, lub jakby tragedia jakakolwiek mogła być b e z p oś r e d n i o -
ś w i ę t a  w Chrześcijaństwie”. Do Mariana Sokołowskiego, [Paryż, 3 stycznia 1862]  
(PWsz IX, 7). 

60
 Do Aleksandra Niewiarowskiego, [Paryż, kwiecień 1849] (PWsz VIII, 74). W podobnej 

stylistyce sformułował Norwid następujący sąd o poezji: „[…] bo poezja ma architekturę roz-
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Znacznie więcej interesujących sądów dotyczy twórczości Zygmunta Krasiń-
skiego. Wpisują się one w dzieje XIX-wiecznej sławy tego pisarza jako „wiesz-
cza” i najwybitniejszego (obok Mickiewicza) poety polskiego, którego twór-
czość miała zasięg światowy i uniwersalną rangę. Pisał na przykład Norwid  
o Krasińskim: „[…] dziś największym na świecie jest poetą, aż do najpotężniej-
szej m yś l i  w Polsce (zatem na świecie – bo tak jest dziś) […]” 61; on i August 
Cieszkowski to według Norwida „najznakomitsi pisarze nasi, a nawet więcej niż 
nasi tylko, bo urbi et orbi” 62. Norwid nazywał „arcydziełem” Wigilię Bożego 
Narodzenia Krasińskiego63, zaś w innym liście sformułował głośne, wielokrotnie 
powtarzane przez badaczy porównanie trzech dramaturgów: Shakespeare’a, Cal-
derona i Krasińskiego: „Shakespeare może powiedzieć: «J a  z n a m  Z ł o»,  
a Calderon może powiedzieć: «J a  z n a m  D o b r o», a Zygmunt może po-
wiedzieć «J a  z n a m  H i s t o r ię»”64. 

Porównywał też Norwid możliwości sceniczne dramatów Krasińskiego, Sło-
wackiego i Mickiewicza:  

 
Śp. Zygmunta grać nie można – ubałwochwalony Mickiewicz nigdy scenicznego ładu nie 

podjął – acz zapewne byłby potrafił – zaś Konfederaty r ó ż n e, po francusku pisane, są nie 
najodpowiedniejszymi wielkiemu Jego pióru – Juliusz gdyby nie był rozdrażniony i opraco-
wał był swe tak zwane dramata, byłoby to piękne – tak, jak są, są to a m f i d r a m a t y c z -
n e  arcydziełka

65
. 

 
Silnie obecna w korespondencji Norwida jest też apologia trójcy wieszczów – 

Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego66. 
Niewątpliwie intrygujący jest korespondencyjny głos Norwida o poezjach 

Teofila Lenartowicza – wiele tu sugestywnych, aprobatywnych i kryptopole-
micznych formuł (jak choćby porównanie utworów „lirnika mazowieckiego”  
do twórczości „D a n t a  n a  m o k r e j  f u j a r c e  w i e r z b o w e j 

                                                          

sądku swego, i rzeźbę profilu wiersza, i malarstwo światło-cienia, i muzykę powoju słów,  
i taniec powtarzanych i odbijanych strof, i światło, i ciepło wewnętrznego-sumienia-pieśni-w 
czasie, i ogień… i tu z kopułą obejmującą wszechstworzenie łączy się…” Do Marii Trębickiej, 
Nowy Jork, maj 1854 (PWsz VIII, 209). 

61
 Do Augusta Cieszkowskiego, [Paryż, sierpień 1850] (PWsz VIII, 102). 

62
 Do Władysława Bentkowskiego, [Paryż, 26 września 1850] (PWsz VIII, 106). 

63
 Do Bronisława Zaleskiego, [Paryż, 14 listopada 1867] (PWsz IX, 327). 

64
 Do Ludwika Nabielaka, Montpelier, 7 września 1858 (PWsz VIII, 351, ponadto  

360-361, 377, 378, 429). 
65

 Do Józefa Bohdana Zaleskiego, [Paryż, 19 listopada 1872] (PWsz IX, 524-525). 
66

 Por. na ten temat: M. I n g l o t. Norwid wobec koncepcji trzech wieszczów. W: 
t e n ż e. Drogami pielgrzyma…, s. 81-100. 
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w y g r a n e g o”67), które, razem wzięte, dają piękne świadectwo przyjaźni 
(świadomej głębokich różnic) tych twórców, a także tego, że Norwid umiał 
wszczynać dyskusje i prowokować partnerów korespondencyjnego dialogu. 

 
Teofil Len[artowicz], którego Pani tak kocha, nieraz się nacierpiał ode mnie za jego kie-

runki, a teraz za jego po-za-poetyczne stanowisko. Jest mi wiernym przyjacielem, toteż go 
czasem męczę. Najlepsza rzecz, jaką napisał, to jest Złoty kubek* – to będzie trwałe –  
o wszystkim innym powiedziałem mu, że: t o  D a n t  n a  f u j a r c e  m o k r e j, 
w i e r z b o w e j – no – ale nie na papierze! to wiele! [*Złoty kubek jest dzieło mające 
myśl głęboką, a uczucia tam tyle, co i tonu, i w czas swój jest powiedziane i skończone, gdzie 
koniec. Dobre jest.]

68
. 

 
Jest w tych wypowiedziach wizja dzieła jako skończonej całości, zaadreso-

wanego do jasno sprecyzowanej grupy odbiorców, wykończonego artystycznie, 
głębokiego intelektualnie, ponadczasowego. Korespondencyjny dialog z Lenar-
towiczem i o Lenartowiczu stał się też okazją do sformułowania ważnych uwag 
o liryzmie poezji polskiej. 

Wśród poetów dzisiaj trochę zapomnianych, a chwalonych i cenionych przez 
Norwida, znalazł się także Józef Bohdan Zaleski, człowiek kryształowej cnoty  
i niezwykłej prawości, ale – jako poeta – mniej oryginalny, raczej powielający 
rozpowszechnione wówczas konwencje i tematy. Tymczasem Norwid nie wahał 
się przyrównać jego poematów do dzieł Rafaela („Od Najświętszej rodziny  
do Paralityka taki obszar, jak od Madonn, które Rafael we Florencji malo- 
wał, do fresków, które w Watykanie pozostały! Tam także jest paralityk, ale 
owy, który już nie narodowi, jedno cywilizacji całej wzoruje”69) – choć tę  
pochwałę na pewno w jakiejś mierze tłumaczy fakt, że pojawiła się w liście za-
adresowanym do samego zainteresowanego. W innym liście do Zaleskiego okre-
ślał go Norwid – już z większym dystansem – mianem „poety niezaprzeczonej 
popularności” 70. 

Warto w tym kontekście przypomnieć cierpkie opinie Norwida na temat 
twórczości Kajetana Koźmiana – te z kolei brzmią nie tylko niczym echo argu-
mentów Maurycego Mochnackiego sprzed powstania listopadowego:  

 

                                                           
67

 Do Teofila Lenartowicza, [Paryż, styczeń-luty 1855] (PWsz VIII, 238). Chodzi o po-
ematy Zachwycenie i Błogosławiona, które Lenartowicz wydał w 1855 r. 

68
 Do Marii Trębickiej, [Paryż, sierpień 1856] (PWsz VIII, 281). 

69
 Do Józefa Bohdana Zaleskiego, [Paryż, sierpień? 1861] (PWsz VIII, 450). 

70
 Do Józefa Bohdana Zaleskiego, [Paryż, 1 listopada 1872] (PWsz IX, 521). 
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K r a s o m ó w c y  są poetami p ań s t w a  – tak jak poeci są krasomówcami narodu.  
W pewnych więc tylko chwilach narodowego bytu mężowie tacy jak ś.p. Koźmian kwitnąć  
mogą!”

71
; 

„Nie panował Kasztelan nad fantazją, bo jej nie miał – był to największy czasu swego 
r y m o - t w ó r c a.  

[…] Wedle moich pojęć, wyłączam z rzeczy poetycznej tych, co są poetami tak, jak są lu-
dzie, którzy tylko w niedzielę bieliznę czystą noszą. Ja mam o tym pojęcia inne – bardzo 
wielu przeciwne

72
. 

 
Opinie na temat Koźmiana wykazują także oryginalny, Norwidowski rys.  

Autora Ziemiaństwa polskiego nazywał on „R o z t r o p n y m  P o e tą, 
W y t r w a ł y m  R y m o t w ó r cą,  p o p r a w n y m  p i s a r z e m, 
u p r z e d z o n y m  k l a s y k i e m  i  z a c n y m  k a s z t e l a -
n e m”73, ale tej pozornie neutralnej tytulaturze towarzyszył kąśliwy komentarz: 
„Nie ma jak k l a s y c y,  k t ó r z y  n i g d y  ż a d n e j  k l a s y c z -
n e j  z i e m i  nie dotknęli stopą swoją i w oczy nie widzieli!”74 Te krytyczne 
sądy w dużym stopniu sprowokował jednak sam Koźmian, który w swoich Pa-
miętnikach skreślił mało przychylny portret Norwida. Cytowane sformułowania 
były właśnie reakcją autora Quidama na lekturę Koźmianowskich wspomnień. 

Może nieco zaskakiwać, że w korespondencji Norwida sporo też pochwał dla 
twórców mniej dziś cenionych, dla pisarzy uznawanych obecnie za przeciętnych. 
Cenił więc Norwid „piękne poezje poetessy”75 (czyli Jadwigi Łuszczewskiej, 
zwanej Deotymą), wyrażał uznanie dla relacji z podróży włoskiej niejakiego 
Władysława Kulczyckiego, którego praca pogrążyła się dziś w mroku niepamięci 
– nie wspominają o niej ani słowem nawet znawcy romantycznego podróżopisar-
stwa: Stanisław Burkot czy Olga Płaszczewska (tymczasem Norwid pisał  
o nim: „Żeby tak cały Rzym i Włochy skreślono, jak wspomnienia o Tivoli, by-
łaby przynajmniej jedna książka o Włoszech w literaturze polskiej nie naślado-
wana z obcych wojażów niesumiennych”76). Autor Quidama chwalił też języko-
wą jakość tłumaczeń Juliana Korsaka:  

                                                           
71

 Do Franciszka Wężyka, Paryż, 2 maja 1856 (PWsz VIII, 261). 
72

 Do Teofila Lenartowicza, Paryż, styczeń 1858 (PWsz VIII, 373). 
73

 Do Stanisława Egberta Koźmiana, [Paryż, początek listopada 1865] (PWsz IX, 197).  
Te same określenia powtórzone w liście do Mariana Sokołowskiego, [Paryż, listopad 1865] 
(PWsz IX, 199). 

74
 Do Karola Ruprechta, [Paryż, 2 listopada 1865] (PWsz IX, 197). 

75
 Do Jadwigi Łuszczewskiej, [Paryż, 18 lipca 1856] (PWsz VIII, 272). 

76
 Do Teofila Lenartowicza, [Paryż, 21 marca 1856] (PWsz VIII, 255) [Chodzi o Wyjątki  

z pamiętnika Władysława Kulczyckiego, publikowane od 12 do 15 marca w krakowskim 
„Czasie” – zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k, przy współudziale  



 ____________________________________________   UNIWERSUM  ARCYDZIEŁ 
 

57 
 

[…] nareszcie – nareszcie – mamy już wyszłe z druku tłumaczenie Komedii Boskiej przez 
Jul[iana] Korsaka – język musi był dobry, a jak tłumaczenie jest – nie wiem! Ułamek, który 
Tomaszewicz tłumaczył wierszem rymowym, jest arcydoskonały – a to, co Byrona tłumaczył, 
to jest arcydzieło wierności – i jednak jednej tam rzeczy nie ma, to jest Byrońskiego gestu!

77
 

 
W aprobatywnych słowach komentował Historię malarstwa we Włoszech 

Stendhala: „[…] uprzedzam, że tam nic Pani nie znajdzie, c o  s ię  t y c z y 
t y t u ł u  k s i ą ż k i, ale znajdzie Pani wiele, co bym miał mówić – skąd on 
to mi pobrał?”78 – pytał retorycznie. Był też Norwid autorem przenikliwej i ory-
ginalnej krytyki powieściopisarstwa Wiktora Hugo:  

 
Wiktor Hugo należy do rzędu tych wielkich talentów, które, jak nie ma na co sarkać,  

z czym dys-harmonizować, oglądają się… i nie wiedzą, co począć. Są to talenta, które obala 
jedna szczęśliwa rewolucja, bo rewolucja, odmieniwszy nastrój społeczny, czyni ich rze-
mieślnikami bez roboty. Jedni pierwej gasną, inni piją lub rozstrzeliwają sobie czaszki… 
Talenta… śliczne i ponętnie dziecinne, ale które starzeć nie mogą. (Wyraz s t a r oś ć  brać 
tu należy w znaczeniu d o j r z a ł oś c i .) Tak samo z ich miłością, jak z ich poezją. Znając 
jeden sakrament, to jest wiosnę, nie mogą znać zmartwychwstań, i ciągu, i majestatu pogody. 
Tylko to wielkie, co spokojne. 

Sztukmistrz, który nie umie starzeć, nic nie umie. Dzisiaj znają tylko wiosnę i zgrzybia-
łość: małej więc rzeczy im braknie, to jest właśnie c a ł e j - m i ł oś c i , o której wiedzą tyle, 
ile Homer wiedział o Bogu żywym

79
. 

 
Jak widać, w swojej korespondencji Norwid niejednokrotnie formułował sądy 

krytyczne oraz interpretacyjne na temat utworów pisarzy mu współczesnych. 
Przykładami takiej oceny może być omówienie tragedii Tomasza Augusta Oliza-
rowskiego Wołodowie80, powieści Marii Sadowskiej Oksana81, wiersza Resurrec-
turis82 czy też Niedokończonego poematu Zygmunta Krasińskiego83. W swoich 
omówieniach Norwid posługiwał się strategią interpretacyjną, którą opierał na 
procedurze konfrontowania analizowanego tekstu z wymogami, które winno 
spełniać arcydzieło. Na przykład, w tragedii Olizarowskiego tropił analogie do 
dramatów Krasińskiego, które uznawał za najlepszy wzorzec ideowo-artystyczny 

                                                          

J. C z a r n o m o r s k i e j. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. I: 1821-
1860. Poznań 2007 s. 617. 

77
 Do Teofila Lenartowicza, [Paryż, luty 1860] (PWsz VIII, 410). 

78
 Do Marii Trębickiej, Paryż, 18-19 lipca 1856 (PWsz VIII, 275). 

79
 Do Zofii Węgierskiej, [Paryż, 1868-1869] (PWsz IX, 383-384). 

80
 Do Tomasza Augusta Olizarowskiego, [Paryż, kwiecień ? 1863] (PWsz IX, 93-96). 

81
 Do Marii Sadowskiej, [Paryż, czerwiec 1876] (PWsz X, 73-76). 

82
 Do Józefa Bohdana Zaleskiego, [Paryż, 7 marca 1852] (PWsz VIII, 163-164). 

83
 Do Wojciecha Gersona, [Paryż, połowa 1876] (PWsz X, 76-78). 
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dla współczesnych pisarzy uprawiających ten gatunek: chwalił kreacje bohate-
rów reprezentujących sprzeczne racje historyczne, formułował słowa krytyczne 
pod adresem zbyt „purytańskiego” języka itp.84 

Godzi się też przypomnieć ostre słowa na temat utworów o tematyce tyrtej-
skiej. O wierszu Karola Balińskiego Śpiewakowi Mohorta bratnie słowo pisał 
Norwid: „Otóż książka ta Balińskiego jest to tylko fiat! i vivat! – jakby ktoś sfu-
kał kogoś i nie powiedział mu nawet za co”85. Lektura wierszy Mieczysława 
Romanowskiego sprowokowała go natomiast do krytycznych rozważań na temat 
bezmyślnego „rozbujania i poczucia e n e r g i i” w polskiej poezji – kosztem 
autentycznej „siły”86.  

Największą pomyłką Norwida-krytyka, która wyniknęła z nieuwzględnienia 
kierunków rozwoju systemu literackiego, było lekceważenie powieści: „Nigdy 
romansów nie czytam – w życiu przeczytałem całych trzy, a po parę kartek  
z innych […]”87 – prowokacyjnie deklarował w jednym z listów, zapewne nie 
przypadkiem adresowanych do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Był to jednak 
typowy błąd wszystkich wielkich romantyków88. Kraszewski zresztą nie był 
ulubieńcem Norwida – autor Quidama uważał go wprawdzie za pisarza posiada-
jącego „łatwość”, „popularność” „i t ę nareszcie pewną świadomość artystycz-
ną” 89, ale nie mógł mu wybaczyć nadproduktywności twórczej i schlebiania 
przeciętnym gustom: „on niepoliczone łokcie i sta łokci s ol i t e r a -
p o w i e ś c i ciągle roni w literatury naczynie”90. 

 
* 

 
Co uderza w tych ocenach? Najpierw to, że wiele w nich głębokich myśli  

i przenikliwych spostrzeżeń, oryginalnych na tle swojego czasu i potwierdzo-
nych przez osąd potomnych. Interpretacje i sądy wartościujące Norwida niewąt-
pliwie rozszczelniały ówczesny zbiór literackich pewników, przyjmowanych 
automatycznie, mocą myślowej inercji, choć po części powielały też obiegowe 

                                                           
84

 Do Tomasza Augusta Olizarowskiego, [Paryż, kwiecień ? 1863] (PWsz IX, 93-96). 
85

 Do Józefa Zaleskiego, [Paryż, ok. 20 czerwca 1856] (PWsz VIII, 264). 
86

 Do Mieczysława Pawlikowskiego, [Paryż, jesień] 1864 (PWsz IX, 146-148). 
87

 Do Józefa Ignacego Kraszewskiego, [Paryż, listopad-grudzień 1858] (PWsz VIII,  
365-366). 

88
 Por. Z. S t e f a n o w s k a. O przełomowości i przełomie romantycznym. „Teksty” 

1972 z. 5; M. I n g l o t. Norwid wobec powieści jako literatury popularnej swoich czasów. 
W: t e n ż e. Drogami pielgrzyma… s. 101-126. 

89
 Do Bronisława Zaleskiego, [Paryż, ok. 23 września 1868] (PWsz IX, 367). 

90
 Do Bronisława Zaleskiego, [Paryż, 14 września 1875] (PWsz X, 53). 
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interpretacje i metody oceny. W swoich sądach krytycznoliterackich autor Qui-
dama konsekwentnie rozwijał opisaną wyżej strategię tropienia arcydzieł  
i oceny konkretnych utworów literackich z tego właśnie, ponadhistorycznego  
i uniwersalizującego punktu widzenia. Chociaż zatem uwzględnienie uwarunko-
wań historycznych w niewielkim stopniu wpływało na sądy krytycznoliterackie 
Norwida, to umiał on niekiedy zdystansować się wobec „perspektywy pozabio-
logicznego, pozakulturowego tworu «człowieka jako takiego»”91. 

A jednak obecny w korespondencji Norwida dyskurs krytyczny nie układa się 
w obraz, który świadczyłby, że pisarz ten systematycznie śledził rozwój literatu-
ry polskiej lub próbował ogarnąć rozwój rodzimego piśmiennictwa literackiego 
w tamtym czasie. Poza obszarem jego krytycznych sądów znalazły się bowiem 
olbrzymie połacie ówczesnej literatury polskiej. Trudno się temu dziwić, skoro 
pisarz, zniechęcony brakiem zainteresowania jego twórczością, wielokrotnie 
(zwłaszcza w latach 70. i 80.) deklarował brak zainteresowania bieżącą produk-
cją literacką w Polsce i na emigracji.  

Norwidowski dyskurs krytycznoliteracki rozpięty jest przeto pomiędzy dwo-
ma odległymi od siebie biegunami: między głębią i subtelnością ocen a ich  
stereotypowością, pomiędzy absolutystyczną dyrektywą „tropienia arcydzieł”  
a całkiem doraźnym nakazem czytania tego, co właśnie „wpadło w ręce”; mię-
dzy zakładaną nieomylnością „człowieka wiecznego” i wybitnego artysty  
a przygodnymi praktykami lekturowymi „zwykłego”, uwikłanego w codzienność  
czytelnika; między postawą bezstronnego intelektualisty i konesera piękna  
a praktyką zaangażowanego twórcy, który nie wstydzi się swych resentymentów 
i idiosynkrazji. 

Czy to wystarczy, by uznać Norwida za krytyka literackiego? Być może nie. 
Może bardziej adekwatna wydałaby się nieco inna puenta tych rozważań. Otóż 
byłby Norwid świetnym krytykiem literackim, gdyby podporządkował się 
wszystkim regułom tego zawodu. Jednocześnie nie mógł nie bywać krytykiem – 
gdyż potrzebny był mu ten sposób mówienia i pisania o literaturze; potrzebny do 
lepszego rozeznania się we własnych aspiracjach twórczych, do przetestowania 
własnych koncepcji estetycznych, do sprawdzenia skuteczności zabiegów auto-
kreacyjnych. 

 
 
 
 
 

                                                           
91

 C z a p l i ń s k i, jw. s. 103. 
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THE UNIVERSE OF MASTERPIECES  
THE CRITICAL DISCOURSE IN NORWID’S LETTERS 

S u m m a r y 
 
Cyprian Norwid’s correspondence is an important element of his critical reflection. From 

the critical remarks contained in it the image of literature appears as a collection of masterpiec-
es situated in the space of eternal truths and universal values based on the highest intellectual, 
moral and esthetic standards. According to Norwid a critic’s role consists mainly in searching 
for outstanding works and recording crucial literary facts. In his assessment of contemporary 
literary life, however, Norwid used the above rules in an inconsistent way: vast areas of Polish 
literature of those times (among them being the 19th-century novel) remained outside his criti-
cal judgments, and his opinions resulted not only from his absolutist strategy of “tracking 
down masterpieces”, but also from accidental reading practice of a “usual” reader entangled in 
everyday life. 
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1. Sprawa Norwidowskiej nowoczesności budzi ostatnimi czasy szczególne 

zainteresowanie, choć przecież wypada dodać, nie pomijano tej kwestii również 
w pracach dawniejszych. Wspomnę tu choćby o studiach Zofii Stefanowskiej  
i jej formule „pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego”1, a także o ponawia-
nych paralelach zestawiających Norwida i Baudelaire’a – ikonę początków mo-
dernizmu literackiego i świadomości nowoczesnej2. Jeśli chodzi o publikacje 
najnowsze, myślę np. o książce Piotra Śniedziewskiego, łączącego polskiego 
poetę z Mallarmé’em, artykule Sławomira Rzepczyńskiego, który postawił  
w sposób syntetyczny pytanie o Norwidowską nowoczesność, czy o opubliko-
wanej niedawno książce Wiesława Rzońcy, z tytułową tezą na temat premoder-
nizmu poety3. Rzecz zdaje się oczywista. Mamy przecież do czynienia w czasach 
autora Vade-mecum z falą szczególnie intensywnej modernizacji, przełamującą 
zarówno dotychczasowe struktury społeczne, jak i ograniczenia technologiczne 

Specyfiką tych publikacji – zawartej w nich hipotezy nowoczesności Norwida 
oraz związanej z tym zagadnieniem argumentacji – jest położenie nacisku na 
światopogląd, a także na poetykę twórcy. Problem pojawia się wtedy, kiedy za-
pytamy o widoczne u Norwida doświadczenie nowoczesności jako modernizacji 
otaczającego go świata, zwłaszcza w wymiarze materialnym. Taką perspektywę 
myślenia o nowoczesności, łączącą jej aspekt duchowy z materialnym, wprowa-

                                                           
1
 Z. S t e f a n o w s k a. Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego. W: Strona roman-

tyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993.   
2
 Zob. np. jedną z najnowszych prac na ten temat: M. S i w i e c. Norwid i Baudelaire. 

Komparatystyka przełomu. W: Komparatystyka dzisiaj. T. 2. Pod red. E. Kasperskiego,  
E. Szczęsnej. Warszawa 2011. 

3
 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; S. R z e p c z yń s k i. Norwid a nowoczesność. W: 
Romantyzm i nowoczesność. Pod red. M. Kuziaka. Kraków 2009; W. R z oń c a. Premoder-
nizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku. Warszawa 2013. 
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dza m.in. Marshall Berman (znajdując ją m.in. u Baudelaire’a), który powiada: 
„[…] rozpowszechniony we współczesnej kulturze dualizm sprawia, że nie do-
strzegamy jednego z najważniejszych faktów nowoczesnego życia: mam na my-
śli nieustanne przenikanie się sił materialnych i duchowych, głęboką jedność 
nowoczesnego „ja” i nowoczesnego otoczenia”4.  

Oczywiście, można tu wspomnieć o Sprawozdaniu z Wystawy Powszechnej. 
Norwid powiada, że widział wszystkie współczesne mu wystawy światowe: lon-
dyńską, paryską i amerykańską5. Stanowiły one – wypada zauważyć – ważny 
aspekt procesu powstawania tradycji nowoczesnych społeczeństw. Jak pisze Eric 
Hobsbawm, służyły konstruowaniu swego rodzaju religii kapitalistycznej utopii, 
u podstaw której znajdowała się wizja twórczej pracy i wartości cywilizacyj-
nych, a także spektakl bogactwa mającego świadczyć o realizującym się postę-
pie6. Co charakterystyczne, w sprawozdaniu ujawnia się znamienny dla Norwida, 
moralno-religijny sposób patrzenia na modernizację, oglądaną przy tym najczę-
ściej przez twórcę w kontekście dziedzictwa przeszłości7.  

Można by wskazać ponadto na tekst Z pamiętnika. [o Salonie paryskim 
1851], ujawniający krytyczną postawę poety wobec współczesnej sztuki czy 
[Salon paryski 1881]. Pozostaje jeszcze garść wzmianek z korespondencji, do 
których przejdę dalej. To jednak dość niewiele, jeśli pamiętać, że mamy do czy-
nienia  
z pisarzem, który żył w Paryżu – centrum świata nowoczesnego – mieście m.in. 

                                                           
4
 M. B e r m a n. „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu 

nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Wstęp A. Bielik-Robson. Kraków 2006 s. 172. 
5
 Pisze na ten temat E. Dąbrowicz („Pi ękno powszechne”. Norwid wobec wystaw świato-

wych. W: Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki. Pod red. 
E. Nowickiej, Z. Przychodniaka. Poznań 2008). Badaczka również odnotowuje – na podstawie 
dostępnych świadectw – brak u poety przedstawienia zjawisk związanych z nowoczesną cywi-
lizacją (wspomina przy tym o śladach wystaw w prozie i dramacie Norwida). Zwraca uwagę 
na charakterystyczny dla twórcy ogląd współczesności w perspektywie historycznej i moralnej. 
Wypada zauważyć, że Dąbrowicz stawia sobie za cel ukazanie Norwida zakorzenionego  
w aktualnym świecie. Dowodem ma być pokrewieństwo pojawiającej się w ówczesnej prasie 
frazeologii związanej z wystawami i utworów Norwida, a także myśl o tym, że dopełnia on  
w swojej twórczości to, czego brakowało wystawom. Autorka przywołuje również krytyczną, 
eksponującą pogaństwo zjawiska, wypowiedź poety na temat wystawy londyńskiej. 

6
 Zob. na ten temat: E. H o b s b a w m. Masowa produkcja tradycji: Europa, lata 1870-

1914. W: Tradycja wynaleziona. Pod red. E. Hobsbawma, T. Rangera. Przeł. M. Godyń,  
F. Godyń. Kraków 2008; oraz: J. J e d l i c k i. Proces przeciwko miastu. W: Świat zwyrod-
niały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności. Warszawa 2000 s. 99. 

7
 Kwestię tę akcentuje u Norwida K. Wyka (Cyprian Norwid jak poeta kultury. W: 

t e n ż e. Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje. Kraków 1989 s. 173 i nn.). 
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Baudelaire’a. Trzeba dodać, że Norwid przebywał także w innych metropoliach 
XIX-wiecznej nowoczesności: w Londynie i Nowym Jorku. 

Wypada zauważyć, że wśród badaczy istnieje swoiste pragnienie „moderniza-
cji” Norwida. Chodzi o ukazanie go jako poety nowoczesnego, a także o uwypu-
klenie nowoczesności jako ważnego przeżycia twórcy. Dobrym przykładem  
może być – zainicjowana przez Krzysztofa Trybusia – lektura Quidama jako  
poematu nie tylko o przełomie cywilizacyjnym, związanym z upadkiem Rzymu, 
ale i o Paryżu drugiej połowy wieku XIX, o przemianach urbanizacyjnych no-
woczesnego miasta i ich konsekwencjach. Badacz powrócił ostatnio do tej lektu-
ry (ponawiając ją uprzednio także w książce o starości Norwida) w eksperymen-
cie hermeneutycznym, w centrum którego znalazła się intencja potraktowania 
Benjamina jako komentatora Norwida8. Trybuś jednak z ostrożnością konstatuje 
szczątkowość paryskich realiów u poety – „Chcieliśmy dowiedzieć się, jak Nor-
wid widział Paryż. Trud to chyba daremny”9 – i w konsekwencji hipotetyczność 
swoich wywodów. Badacz zauważa u twórcy tendencję do łączenia miejskiej 
teraźniejszości z odległą przeszłością, do związanego z tym nakładania na siebie 
perspektyw czasowych, a także postrzegania rzeczywistości przez pryzmat histo-
rii świętej i przede wszystkim – metaforyczny (alegoryczny) charakter przedsta-
wiania realiów współczesnych: „Rzym w Quidamie to «królestwo nominalne», 
w które przekształcono Europę po 1848 r. «Królestwo» to odnajdziemy później 
w wierszach z cyklu Vade-mecum, w dramacie Kleopatra i Cezar, poemacie 
dygresyjnym A Dorio ad Phrygium. Pierwowzorem tego tworu w Quidamie była 
Francja II Cesarstwa”10.  

Powracam obecnie do Norwidowskiego ujęcia miasta – co oczywiste, zwłasz-
cza w związku z Paryżem – biorąc pod uwagę przede wszystkim korespondencję 
poety. Moim celem jest umieszczenie owego ujęcia w kontekście problematyki 
związanej z nowoczesnością, z jej materialnym kształtem, a także w kontekście 
romantycznego stosunku do miasta. 

2. Można przyjąć, za Aliną Witkowską, że doświadczenie emigracyjne otwie-
rało przeżywających je na nowoczesność. Pozwalało konfrontować polską daw-
ność / Inność z europejską modernizacją11. Pojawia się wszakże pytanie, na ile 
emigranci potrafili wykorzystać to doświadczenie (o ich szoku związanym  

                                                           
8
 K. T r y b u ś, Benjamin komentatorem Norwida. W: Wokół Pasaży Waltera Benjami-

na. Pod red. P. Śniedziewskiego, K. Trybusia, M. Wilczyńskiego. Poznań 2009. 
9
 T e n ż e. Stary poeta. Studia o Norwidzie. Poznań 2000 s. 87. 

10
 T e n ż e. Epopeja w twórczości Cypriana Norwida. Wrocław 1993 s. 82. 

11
 A. W i t k o w s k a. Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. 

Gdańsk 1997 s. 194. Zob. także: W. T o m a s i k. Inna droga. Romantycy a kolej. Warszawa 
2012 s. 17 n.; M. D y b i z b ań s k i. Romantyczna futurologia. Kraków 2005. 
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z nowoczesnym światem Zachodu pisze Norwid w wierszu Na zgon śp. Jana  
Gajewskiego)?  

Powróćmy do wątku Paryża Baudelaire’a, w którym żył Norwid. Ważnym 
kontekstem mogą okazać się, jak już pisał Trybuś, Pasaże Waltera Benjamina12. 
To niezwykłe, ogromne i fragmentaryczne dzieło ukazuje Paryż – stolicę Francji 
– który chciał być stolicą XIX wieku, stając się swego rodzaju mikrokosmosem 
ówczesnego świata wraz z jego procesami kształtowania się nowoczesnej cywili-
zacji i rozwijającego się kapitalizmu, fetyszami postępu i rynku, mającymi rów-
nież swoje antropologiczne konsekwencje. Powiada autor, odsłaniając dialektykę 
rynku: „Badania nasze mają pokazać, jak skutkiem tego reifikującego prezento-
wania kultury formy nowego życia i nowe twory, oparte na ekonomii i technice, 
które zawdzięczamy ubiegłemu stuleciu, wchodzą w sferę fantasmagorii”13. Pa-
ryż w lekturze Benjamina okazuje się nowoczesnym Babilonem i wieżą Babel, 
nie tylko rajem, ale i piekłem konsumpcji, produkcji, handlu, luksusu i mody, 
ujawniających swoje negatywne skutki w odrealnieniu egzystencji. Wypada tu 
przypomnieć o podobnych rozpoznaniach polskich romantyków, choć – dodam – 
podobieństwo to umocowane jest w różnych kluczach interpretacyjnych. Roman-
tycy patrzą na to miasto w perspektywie symbolicznej i religijnej, Benjamin – 
materialistycznej i marksistowskiej.  

Jak ukazuje autor, nowoczesny rynek sprawia, że rzeczy tracą wartość użyt-
kową, nabierają wartości wymiennej, stają się fetyszami. W ten sposób powstaje 
religia towaru, a doświadczeniem rzeczywistości – oprócz wspomnianej formuły 
szoku – zaczyna władać fantasmagoria, oddająca złudny charakter relacji wobec 
rzeczy i ludzi i w efekcie reifikację oraz wyalienowanie człowieka. Benjamin 
dostrzega ponadto wpisany w nowoczesną rzeczywistość stygmat zagłady, zwią-
zany z nieuchronnym starzeniem się tego, co powinno być ciągle nowe. Zauważa 
także przenikanie się czasów, mające miejsce w Paryżu drugiej połowy XIX 
wieku: tkwiące w nowym pokłady dawnego, niszczonego przez ekspansję mo-
dernizacji.  

Przypomnę, chodzi o wspomnianą przez Trybusia generalną przebudowę Pa-
ryża, tzw. Haussmannowską, z czasów II Cesarstwa, w latach 50.-70. XIX wie-
ku. Wtedy to wyburzono część metropolii i powstało spójne, poddane planowa-
niu, miasto w nowoczesnym kształcie, z umożliwiającymi płynny ruch prze-

                                                           
12

 Na temat Paryża w literaturze XIX w., w kontekście nowoczesności, zob. także:  
D. H a r v e y. Paris. Capital of Modernity. New York–London 2003. O mityzacji obrazu 
Paryża w literaturze pisze R. Caillois (Odpowiedzialność i styl. Eseje. Wybór M. Żurowski. 
Słowo wstępne J. Błoński. Przekł. zbiorowy. Warszawa 1967 s. 103 n.). 

13
 W. B e n j a m i n. Pasaże. Pod red. R. Tiedemanna. Przeł. I. Kania. Posłowiem opat-

rzył Z. Baumann. Kraków 2003 s. 46. 
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stronnymi arteriami i bulwarami. Miasto to gwałtownie zwiększyło swoją po-
wierzchnię oraz liczbę mieszkańców, zyskało robotnicze, przemysłowe przed-
mieścia. Jak stwierdza badacz tego zagadnienia, „Głównym zadaniem [związa-
nym z przebudową, M.K.] jest wyposażenie Paryża, którego liczba mieszkańców 
przekroczyła już milion, w urządzenia i sieć usług, które umożliwiłyby jego 
sprawne funkcjonowanie, a więc system kanalizacji, instalacje hydrauliczne, 
oświetlenie gazowe, system komunikacji miejskiej, szkoły, szpitale, targowiska 
i parki”14.  

Przebudowę prowadzono w eklektycznym, monumentalnym, surowym i zara-
zem dekoracyjnym stylu empire.Wypada dodać, za projektem nowego miasta 
skrywały się m.in. powody polityczne. Chodziło o uniemożliwienie konstruowa-
nia barykad i o ułatwienie przemieszczania się wojsk, mających tłumić bunty  
w rewolucyjnym mieście. Przebudowa prowadziła do „odbierania paryżanom ich 
miasta”15, do eksponującego rozwarstwienie społeczne wywłaszczania biedoty  
z centrum16.  

Benjamin w swojej książce przedstawił pejzaż miasta, jego labiryntu, ekspo-
nując materialny wymiar urbanizacji, ukazując niezliczoną liczbę związanych  
z nią szczegółów. Zajął się architekturą nowoczesną, której wcieleniem są kon-
strukcje żelazne i szklane, ponadto ogólnie architekturą budynków i wnętrz 
mieszkań, ulic z ich placami, bulwarami, pasażami, domami towarowymi i ha-
lami targowymi, kasynami, hotelami, kawiarniami, dworcami, hotelami, pałaca-
mi oraz koszarami. Zwrócił uwagę na reklamy i oświetlenie. Pisał o komunika-
cji, wystawach światowych – ujętych podobnie, choć w innym języku, jak 
u Norwida: jako „cele pielgrzymek do fetyszu towaru” 17 – podziemiach (wiążąc 
z nimi działalność spiskową), industrializacji, tłumie, a także o figurach nowo-
czesności: flâneurze i dziwce, postaciach ze świata urzeczowionych relacji mię-
dzyludzkich. W tym pospiesznym wyliczeniu nie wspominam o kwestiach sztu-
ki, nauki, filozofii oraz ideologii, obyczajowości i wielu innych. Przedstawiony 
przez Benjamina pejzaż ma przy tym charakter archeologiczny – ukazuje war-
stwy miasta, będące warstwami nieświadomości żyjącego w nim zbiorowego 

                                                           
14

 L. B e n e v o l o.  Miasto w dziejach Europy. Przeł. H. Cieśla. Warszawa 1995 s. 182. 
Na temat miast w XIX wieku zob. też: J. O s t e r h a m m e l. Historia XIX wieku. Prze-
obrażenie świata. Przekł. zbiorowy. Red. naukowa i posłowie W. Molik. Poznań 2013 s. 321 nn. 

15
 B e n j a m i n, jw. 43. 

16
 Można dodać, że M. Bieńczyk pokazuje tę przebudowę Paryża jako źródło Baudela-

ire’owskiego doświadczenia melancholii (Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. 
Warszawa 1988 s. 10 n.). 

17
 B e n j a m i n, jw. s. 37. 
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nowoczesnego podmiotu śniącego marzenie o utopii, odurzonego otaczającym 
światem. 

3. Pisząc o problematyce urbanizacyjnej, Elżbieta Rybicka postrzega w twór-
czości Norwida przełamanie tendencji antyurbanizacyjnej w literaturze polskiej. 
Zgadzając się ze Stefanowską, zauważającą u poety wyjście poza tradycję szla-
checko-chłopską, dodaje: 

 
„Był [Norwid – M.K.] poetą miasta dlatego też, że nowe warunki cywilizacyjne, w których 
twórca stał się wytwórcą, wyznaczyły jego sytuację pisarską naznaczając ją wyobcowaniem. 
Był nim przede wszystkim dlatego, że miasto stało się jego głównym środowiskiem życia. 
Nie oznacza to, oczywiście, że je aprobował, ale też nie demonizował. Cywilizacja była fak-
tem, który należało rozpoznać, by móc podjąć krytykę […]”

18
. 

 
Badaczka stwierdza, że owa krytyka jest przeprowadzona przez Norwida właś-

nie z wnętrza cywilizacji. Dotyka prawdy doświadczenia wielkomiejskiego, 
ujawnia świadomość związanych z nim konwencji literackich i społecznych, 
budując przy tym ironiczny dystans wobec nich. 

Romantycy, jak pokazują to badania zarówno polskie, jak i europejskie  
(to rozróżnienie jest w tym wypadku istotne w kontekście wspomnianej już od-
mienności procesów modernizacyjnych w Polsce i w Europie, a w związku z tym 
– odmiennego nastawienia wobec urbanizacji), postrzegali miasto w sposób am-
biwalentny: jako „piekielne”, ale i jako „niebiańskie”, jako realizację utopijnych 
marzeń ludzkości i zarazem przestrzeń krańcowej nędzy, moralnej i material-
nej19. To pierwsze – częste zwłaszcza u nas – ujęcie miało swoje źródło w myśli 
Rousseau, piszącego o wynaturzeniu człowieka wynikającym z doświadczenia 
cywilizacji20. Drugie – pojawiało się u twórców żyjących optymistycznym mitem 
cywilizacji. Powraca w literaturze romantycznej wątek opozycji miasta i wsi 
oraz podróży, ucieczki do natury, z tego pierwszego. Ma ona na celu odrodzenie, 
ujawnia istnienie dwóch kultur i dwóch typów antropologicznych, kształtowa-
nych przez dwa środowiska. Jako przykład można tu przywołać Preludium 
Wordswortha, choć – wypada dodać – w Excursion poety pojawia się również 
podziw wobec miasta. 
                                                           

18
 E. R y b i c k a. Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowo-

czesnej literaturze polskiej. Kraków 2003 s. 63. 
19

 Zob. Romanticism and the City. Pod red. L.H. Peera. New York 2011; J. B a c h ó r z. 
Realizm bez „chmurnej jazdy”. Studia o powieściach Józefa Korzeniowskiego. Warszawa 1979 
s. 228 nn. Badacz pokazuje trwanie romantycznego antyurbanizmu w prozie lat 40.-60. XIX 
wieku, zarazem dostrzegając w utworach Korzeniowskiego swoiste oswajanie miasta.  

20
 Zob. na ten temat: B. B a c z k o. Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa 1964  

s. 17 nn. 
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Jerzy Jedlicki wskazuje na możliwość skonstruowania obszernej antologii 
tekstów romantycznych o wymowie antyurbanizacyjnej, odsłaniających lęk  
i opór wobec modernizacji oraz formuły postępu. Jak przy tym zauważa, polskie 
argumenty przeciw miastu mają charakter wtórny w stosunku do literatury euro-
pejskiej, specyficzna jest u nas natomiast związana z nimi obrona narodowości: 
„Maszyna i miasto, racjonalizm i materializm, kapitalizm i socjalizm były wszak 
produktami Zachodu, a obrona przed nimi stała się obroną narodowości przeciw-
ko cudzoziemszczyźnie i kosmopolityzmowi”21 (od razu wypada tu dodać, że 
Norwidowski uniwersalizm stał w sprzeczności z taką postawą). 

Osobna kwestia to pojawiające się w literaturze romantycznej wyobrażenia 
Paryża22. Zajmująca się ostatnio tym zagadnieniem w odniesieniu do twórców 
polskich i francuskich (Słowacki, Mickiewicz, Hugo, Nerval) Magdalena Siwiec 
także dostrzega ambiwalencję ujęcia owego miasta. Co znamienne – pojawiającą 
się również u jednego twórcy. Paryż jest przez romantyków mityzowany oraz 
krytykowany, nawet wtedy, kiedy okazuje się znienawidzony i przeklinany, jak 
to ma miejsce np. w twórczości autora Kordiana23.  

Wracając do stwierdzenia Rybickiej, wypada zauważyć, że liczba dowodów 
tekstowych na zaproponowane przez nią odczytanie twórczości Norwida jest 
skromna. W zasadzie przeprowadza ona interpretację jedynie Wspomnienia wio-
ski, wydobywając Norwidowską konstrukcję podmiotu „nie-umiejscowionego” 
oraz zasadę dysharmonijnej wieloperspektywiczności oglądu świata i w efekcie 
skomplikowania relacji komunikacyjnych. Przywołane zostają ponadto Próby, 
wzmiankowana Larwa i Stolica. Co jednak ważniejsze, Wspomnienie wioski gubi  
w wywodzie Rybickiej swój jawnie antyurbanistyczny, utrzymany w romantycz-
nym tonie, charakter, związany z doświadczeniem miejskiej alienacji. Przypom-
nę, Norwid pisze: „Nie lubię miasta, nie lubię wrzasków,/ I hucznych zabaw,  
i świetnych blasków,/ Bo ja chłop jestem […]” (PWsz I, 11)24. Dodam, że po-
dobnie krytyczna wobec miasta tendencja widoczna jest także w pozostałych 
wymienionych tu wierszach, rozgrywających się w mieście przypowieściach  
o błądzącej ludzkości. 

                                                           
21

 J e d l i c k i, jw. s. 111; zob. ponadto: J. K r a s u s k i. Obraz Zachodu w twórczo-
ści romantyków polskich. Poznań 2004. 

22
 Na temat życia polskich twórców romantycznych w Paryżu zob. J. D a c e w i c z.  

W romantycznym Paryżu. Warszawa 1966. 
23

 M. S i w i e c. Między piekłem a niebem. Paryż romantyczny. Kraków 2009 s. 72 n. 
24

 Cytaty z utworów poety pochodzą z wydania Pisma wszystkie. T. 1-11. Pod red. J.W. 
Gomulickiego. Warszawa 1971-1976 i są oznaczone w tekście (PWsz, liczba rzymska oznacza 
tom, arabska stronę). Zob. na ten temat Z. D a m b e k. Cyprian Norwid a tradycje szlachec-
kie. Poznań 2012 s. 67 nn. 
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Nie można jednak nie dostrzec, że pomimo zauważonego zwrotu ku wsi 
Norwid okazuje się krytykiem życia wiejskiego – zwłaszcza jego wariantu pol-
skiego, związanego z kulturą szlachecką25. W [Dwóch powieściach] poeta w zna-
mienny sposób krytykuje niechęć polskich twórców do postępu cywilizacyjnego 
i ich skłonność do apoteozowania rodzimej sielskości: „Pisarzy bynajmniej nie 
utrudzi z jednej strony sarkać na  b a ł w o c h w a l s t w o  p r z e m y -
s ł o w e  zagranicznych ludów, z drugiej p o e t y z o w ać  nasze święte tra-
dycje”. Poeta w następujących słowach ironicznie charakteryzuje zapóźnienie 
modernizacyjne kraju: „[…] e k s p l o a t a c j e  k o l e i  ż e l a z n y c h 
i  f a b r y k  d y m y,  i  k u p i e c t w o  mniej zapowietrzyły niż gdzie 
indziej arkadyjską  a u r ę  wiosenną!...” (PWsz VI, 64). Sprawa stosunku Nor-
wida do nowoczesności, jak widać, jest naznaczona ambiwalencją

26. 
Można by przypuszczać, że dowody na poparcie tezy Rybickiej zawiera kore-

spondencja poety, jak wspomniałem, mieszkańca nowoczesnych metropolii. I tu 
następuje rozczarowanie. Na około tysiąc listów Norwida mamy jedynie kilka – 
podkreślę – szczątkowych reprezentacji nowoczesnego miasta. Jest to, co oczy-
wiste, Paryż. Bez wątpienia poeta pisze, jak to ujęła Rybicka, z wnętrza świata 
nowoczesnego27. Podobnie twierdziła Stefanowska: „w twórczości Norwida po-
jawiły się problemy wyznaczone przez sytuację pisarza w społeczeństwie cywili-
zacji przemysłowej”28. Wydaje się jednak, że twórca budował sobie w tym spo-
łeczeństwie własną niszę, której metaforą mogą być, powracające w listach, 
wzmianki o urządzaniu atelier, pozwalającego odseparować się w przestrzeni 
sztuki od świata zewnętrznego.  

Wydaje się więc, że wspomniane„wnętrze” ma charakter przede wszystkim 
światopoglądowy. Wynika z uwikłania w dyskursy nowoczesności, choć, należy 
dodać, Norwid nie w pełni przyjmuje nowoczesną episteme. Zakłada przecież 
np., że to religia jest fundamentem światopoglądu. Jeśliby zapytać o nowoczesne 
doświadczenie egzystencjalne poety, to okazałoby się, że w grę wchodzi przede 
wszystkim funkcjonowanie na rynku wydawniczym i rynku sztuki, przypomina-
jące opisywane przez Benjamina przeżycia Baudelaire’a, swego rodzaju utratę 
aureoli przez artystę29. Norwid jest krytyczny wobec tej sytuacji. Niejednokrot-
nie powracają w jego korespondencji wypowiedzi typu: 
                                                           

25
 Tamże.  

26
 Widać to choćby w stosunku poety do Ameryki. Zob. W. W e i n t r a u b. Norwid  

i Ameryka. „Studia Norwidiana” 14: 1996 s. 5-19. 
27

 R y b i c k a, jw. s. 64. 
28

 S t e f a n o w s k a, jw. s. 13. 
29

 Zob. B e n j a m i n, jw. s. 370. O „utracie aureoli” jako desakralizacji pisze  
M. Berman (jw. s. 151). 



 _____________________________________  NORWID  I  PEJZAŻ  NOWOCZESNOŚCI 
 

69 
 

Żyjąc z pracy rąk moich i miawszy kilka  z a w o d ó w  r a z e m  s p a d ł y c h  n a 
m n i e  w  t y c h  c z a s a c h,  że już nie powiem o zawodach, jakich od swoich  
bliskich doznawać nawykłem – stało się, że bardzo mi o to idzie, abym ów rękopism  
[chodzi o Vade-mecum – M.K] sprzedał, a zaręczam, że nabywca nie straci na nim – tylko nie 
mogę mu  z a p ł a c ić  z  g ó r y ,  a b y  m i  z a p ł a c i ł  p o t e m  –  p o  
ś m i e r c i  – jak to w księgarstwie Ojczystym jest z dawna praktykowane (PWsz IX,  223).  

 
Sytuacja taka w ujęciu poety ma charakter emblematyczny dla losu artysty – 

zwłaszcza polskiego – w nowoczesnym społeczeństwie.  
Ewentualnie można jeszcze wspomnieć o pustce form życia społecznego, łą-

czonej przez Norwida z nowoczesnością, choć, trzeba dodać, wiąże on to do-
świadczenie także z trwaniem anachronicznych obyczajów przeszłości. Ponadto 
w listach poety pojawia się kolekcja wynalazków nowoczesności: fotografia  
i telegraf, koleje żelazne, statek parowy; w wierszu [Do Ludwika Nabielaka] 
czytamy również o telefonie.  

Dominują więc u Norwida doświadczenia nowoczesności o charakterze świa-
topoglądowym – te o charakterze cywilizacyjnym występują o wiele rzadziej,  
a ich reprezentacja nabiera cech kliszy. Są one przy tym – jak już wspomniałem 
– interpretowane w perspektywie moralnej i duchowej, a także w kontekście 
dziedzictwa przeszłości. Wypada tu jednak nadmienić, że Norwid był również 
poetą materialnego wymiaru świata, ale – jak się zdaje – głównie związanego  
z historią, co zresztą znakomicie widać w poemacie poświęconym miastu staro-
żytnemu: w Quidamie30. 

Norwid, żyjąc w epoce burzliwego postępu cywilizacyjnego, przeżywa roz-
pad wielkiej całości kultury i historii, organizowanej przez chrześcijaństwo. Ma 
świadomość kryzysu swoich czasów, powstającej wieży Babel nowoczesności, 
odchodzenia od źródeł dobra, prawdy i piękna, przy których jednak pragnie po-
zostać31. Traktuje swoją epokę jako przejściową:  

 
Jeszcze się pchamy, jeszcze się wałęsamy, między tą cywilizacją  a t r a d y c y j ną, której 
wielka praktyczność jest często wielce niepoczciwa, a pomiędzy naszą ukochaną cywilizacją 
tradycyjną, której wielka poczciwość jest wielce niepraktyczną, jeszcze, jednym słowem, 
jesteśmy  D O P I E R O  ludźmi XIX wieku (PWsz VI, 418).  

                                                           
30

 Jeśli W. Szturc pisze o Norwidzie jako o poecie, który był „mistrzem w odtwarzaniu lub 
budowaniu przestrzeni architektonicznej” (Pokój z widokiem na wieczność. Hadrian i inne 
czasy. W: Archeologia wyobraźni. Kraków 2001 s. 169), to należy dodać, że obserwacja ta 
sprawdza się w odniesieniu do architektury dawnej, zwłaszcza antycznej. 

31
 Zob. G. H a l k i e w i c z - S o j a k. Norwidowskie metafory i definicje piękna. W: 

Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki. Pod red. E. Nowic-
kiej, Z. Przychodniaka. Poznań 2008. 
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Poeta jest świadkiem kształtowania się kapitalizmu i burżuazji, dla której 
największą wartością jest to, co materialne, pieniądz oraz praktyczność, widzi, że 
rozwojowi przemysłu towarzyszy wyzysk (Na zgon śp. Jana Gajewskiego).  

Nastawienie Norwida wobec modernizacji jest jednak – jak wspomniałem – 
raczej ambiwalentne niż wyłącznie krytyczne32. Czytamy wprawdzie: „[…]  
Europa jest to stara wariatka i pijaczka, która co kilka lat robi rzezie i mordy bez 
żadnego rezultatu ni cywilizacyjnego, ni moralnego. Nic postawić nie umie – 
głupia jak but, zarozumiała, pyszna i lekkomyślna” (PWsz X, 155) czy też: 
„Dzienniki wszystkie na całym świecie głoszą p o s tę p,  l u d,  e l e k -
t r y c z o ś ć,  r o m a n t y z m,  k o l e j e  ż e l a z n e,  c u d z o ł ó -
s t w a  i  r z e c z p o s p o l i t e” (PWsz VII, 58). Ale Norwid to myśliciel 
historyczny, zdający sobie sprawę z konieczności  modernizacji, wie, że jest ona 
efektem pracy ludzkości. Dostrzega ponadto płynące z nowoczesności pożytki, 
m.in. w związku z demokratyzacją, widzi je, co znamienne, zwłaszcza w odnie-
sieniu do rzeczywistości polskiej. Do Marii Trębickiej pisze: „Gdyby w kraju  
w i e l -k ą  mającym historię, a  ż a d ną  realizację oświaty społecznej, zapytał 
mię kto o kraj, gdzie by mię najchętniej marzenia powiodły? Odpowiedziałbym, 
że ów «pokryty kominami od fabryk i szynami kolei żelaznych»” (PWsz VIII, 
278). Oczywiście, przebywając w kraju bez historii, jak wiemy, poeta marzył  
o innym kierunku. 

Krytycyzm Norwida dotyczy wspomnianych wyżej mankamentów oraz fety-
szyzowania modernizacji, traktowanej jako remedium na wszelakie bolączki 
ludzkości. Poeta np. ironicznie pisze do Joanny Kuczyńskiej:  

 
Że kolej żelazna do Siedlec poprowadzona ma swe wielkie zalety i że koleje żelazne  

w ogólności znakomitą usługę uczyniły, to tak dalece zajęło dziś miejsce w teoriach ekono-
micznych, iż wykładał mi wymownie ktoś, „jakoby Epoka nasza przez cyrkulację samą umo-
rzyła głód – głód, jaki częstotliwie w wiekach średnich napastował był Europę, a który na 
teraz   j e s t  j uż  n i e m oż e b n y m,  a l b o w i e m  n i g d y  n a  c a -
ł y m g l o b i e  r ó w n e g o  n i e u r o d z a j u  n i e  m a,  z aś  c y r k u -
l a c j a  j e s t  d o s tę p n a  i  p i o r u n n i e  s z y b k a”. Prawda ta jest jasna 
jak wszystko, cokolwiek nie jest zupełnie prawdziwe (PWsz IX, 336).  

 
I trudno w tych słowach nie dostrzec również proroczej krytyki globalizacji. 
Wszystko to potwierdza przywołane konkluzje Rybickiej o pisaniu Norwida  

z wnętrza nowoczesnej cywilizacji. To, co chcę wyeksponować, to brak u poety 
reprezentacji samego doświadczenia nowoczesności, zwłaszcza w jej aspekcie 

                                                           
32

 Zob. m.in. S t e f a n o w s k a, jw. 
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materialnym, zwłaszcza miejskiej. Jakby zostało wyparte, jakby tylko można 
było obserwować jego skutki, jakby pozostawało jedynie myśleć o nich.  

4. Przede wszystkim – miasto jest przedstawiane w korespondencji Norwida 
w zgodzie z romantycznym kodem kulturowym.Wypada dodać – szczególnie 
polskim, choć nie tylko, by wspomnieć przywoływane już Preludium Wordswor-
tha. Funkcjonuje więc w opozycji do wsi, waloryzowanej w tym układzie pozy-
tywnie. Twórca przy tym więcej pisze o zamiarze ucieczki z Paryża – okazuje 
się, że wszyscy z niego wyjeżdżają, zostają tylko pracujący i kaleki33 – niż  
o samym mieście. Pisze również o wyjazdach na wieś pod Paryż: można tu 
wspomnieć choćby opis pobytu u hrabiego de Roguet34. Co znamienne, poeta  
w swoich miejskich przestrzeniach poszukuje śladów wiejskich: „Moje małe 
atelier – czytamy w liście do Marii Trębickiej – jest na dole, w pałacyku letnim 
hr. Choiseul, tego, co był posłem do Aten; jak wielkie szklane drzwi otworzę – 
to jestem jak na wsi – naprzeciw jest klasztor zakonnic i krzyż drewniany na 
domostwie […]” (PWsz VIII, 275). Norwida bardziej zdaje się interesować życie 
w Polsce – przykładem Warszawa z czasu okołopowstaniowego35 – czy też życie 
polskie w Paryżu, niż życie samego miasta. 

Wzmianki w korespondencji Norwida dotyczące Paryża odnoszą się w dużej 
mierze do przeprowadzek, co również wypada uznać za charakterystyczne pod-
kreślenie własnego niezakorzenienia. W związku z jedną z nich poeta pisze  
o nowoczesnej szybkości: „Adres mój może się niebawem odmienić – jest jesz-
cze rue de Chaillot 49. Żyjemy w wieku dziewiętnastym-telegramatycznym; 
pośpiech nie od nas zależy – metodą z-użytecznienia godzin miarkujemy na wie-
dzy możliwości społecznych” (PWsz X, 83). Wzmianki te odnoszą się także do 
nieudanych wypraw do nieobecnych znajomych czy potrzeby hotelu w Paryżu, 
wówczas, gdy poeta mieszka już poza metropolią. Bodaj raz pojawia się uwaga  
o fatalnej pogodzie: „Ta szkaradna szaruga, która od samego rana w dzień Imie-
nin Pani [Eleonory Czapskiej] spadła była na miasto, stała się powodem, że cier-
piałem wiele i do późna; […]” (PWsz IX, 447). Kilka razy jest mowa o konkret-
nych miejscach, np. z Zaleskim poeta chce się umówić w Batignolles; wspom-
niana zostaje przechadzka w Tuileries z Lenartowiczem (PWsz VIII, 332). 

                                                           
33

 Zob. PWsz IX, 255. W związku z tym wypada przynajmniej osłabić sąd Z. Stefanow-
skiej: „U Norwida odwrócenie sytuacji:  ż y j e  s i ę  w  mieście,  w y j eż d ż a  s i ę  
na wieś (albo do wód) [chodzi o odwrócenie w stosunku do romantyków, M.K.]. Miasto jest 
naturalnym miejscem działalności ludzkiej i tłem sytuacyjnym refleksji poetyckiej” (Norwi-
dowski romantyzm. W: Strona romantyków… s. 80).  

34
 Zob.  PWsz IX, 459. 

35
 Na temat tego miasta u Norwida zob. M. A d a m i e c. Warszawa Norwida. W: Mia-

sto – kultura – literatura – wiek XIX. Pod red. J. Daty. Gdańsk 1993. 
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Rzadkością jest opis spotkania z tłumem przechodniów – czytamy w liście do 
Marii Trębickiej: „Jak wychodzę wieczorem na obiad, to przechodzić muszę 
przez szerokość  C h a m p s  E l y s é e s,  jak przez corso w czasie karnawału 
– tyle powozów i przechodniów” (PWsz VIII, 275)36. O doświadczeniu tłumu 
miasta (najpewniej Paryża), w którym gubi się wyobcowana jednostka, tracąc 
indywidualność oraz moralną odpowiedzialność za siebie i swój świat, Norwid 
pisze natomiast we wstępie do Pięciu zarysów: 

 
[…] 
Ale czy będę błogosławić tobie, 
O! miasto wielkie – serc i kwiatów grobie? – 
Gdzie oddychając, cudze chłoniesz tchnienia, 
Kroku niemocnyś zrobić pierworodnie. 
Myślisz, żeś wesół – to nie twe wrażenia, 
Cnoty nie twoje i nie twoje zbrodnie: 
„N i e  j e s t e ś! – z bruku wołają kamienie – 
P r z e c h o d ź!” –  

PWsz III, 477
37

 
 
Wyjątkowo pojawia się w korespondencji poety także napomknięcie o pary-

skich fabrykantach, w negatywnym kontekście pogoni za wartością materialną. 
Życie w Paryżu poeta poddaje wszakże krytyce: w liście do Joanny  

Kuczyńskiej:  
 
W mieście tym złud, zawodów i zdrad dlatego pełnym (nie, że francuskie, nie! – ale dla-

tego, że dwakroćmilionowe i ludzkie, i nieraz przez to samo właśnie za ludzkość całą zbrod-
nicze lub cnotliwe…), w mieście tym nieraz nocą zdarzyło mi się starego Juvenalisa satyry 
przewracać, gdzie powiada o judzkich królach, Rzymowi Imperialnemu donosząc, jako oni  
b o s o  i  w  p o p i e l e  p o s z c zą!... (PWsz IX, 257).  

                                                           
36

 Doświadczenie takie Norwid opisuje także w wierszu Grzeczność (PWsz II, 104). 
37

 Wzmianka o gwarze nowoczesnego miasta (Paryża), znów utrzymana w tonie krytycz-
nym dla współczesnej poecie cywilizacji, pojawia się także w Milczeniu: „Imponującym bywa, 
bo upajającym, ów gwar szeroki, który, urabiając się ze wszech wydźwięków wszystkich 
działalności i energii, śpiewa sam sobie nieustannie:  «T a k i c h  t o,  j a k  j a, 
p i ę ć,  s z eś ć  n a  ś w i e c i e  d z iś…  t o  –  c a ł a  c y w i l i z a c j a 
j e g o, i  w a r t oś ć,  i  s i ł a!»” (PWsz VI, 238). I w tym wypadku Norwid poddaje 
swój czas próbie przeszłości, stwierdzając: „Jest-ci podobno tak, zaiste, że kilka ogromnych  
i nieustannych gwarów kilku stolic stanowi o żywotności historycznej i moralnej naszego 
świata; lecz gdyby się na te huczące morza działalności i energii rzuciło naraz z góry onymi 
wielkimi liniami, których zarysem i proporcją zwykł był Ajschylos postacie dwie urabiać 
z narodów i krociów, jakieś by tu z tego na przykład, szerokiego tłumu i gwaru zgarnęły się 
kształty umysłowe?” (PWsz VI, 239). 
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Zło metropolii wiąże się więc ze zjawiskiem rozwijającej się urbanizacji,  
z ilością gromadzących się w niej ludzi. I w tym wypadku lektura tekstu kla-
sycznego pozwala Norwidowi nabrać dystansu wobec współczesności. 

Więcej wzmianek na temat Paryża pojawia się w korespondencji poety  
w okresie kampanii prusko-francuskiej. Tak jakby to dopiero wojna i związane  
z nią niedogodności życiowe zwróciły uwagę twórcy na miasto (podobnie jest 
podczas zamachu Napoleona III – w liście do Bohdana Zaleskiego czytamy: 
„Byłem w kilku miejscach i widziałem, i jeżeli gwiżdżących kul nie słyszałem, 
to dlatego, że wilgoć i szum mam w uszach – ale powiadam Ci, że nigdy nie 
wyobrażałem sobie obojętności takiej zbliżonego tłumu spektatorów” (PWsz 
VIII, 146))38. Norwid często pisze o uciążliwościach i zagrożeniu w czasie oblę-
żenia. Na przykład w liście do Joanny Kuczyńskiej relacjonuje:  

 
[…] na przechadzki godzin mało mieliśmy – trzydzieści dni ogniste pociski rwące piętra 
domów zgarniały tam i owdzie mieszkańców – śród dwu milionów głodnych bliźnich – ulic 
prawie nie oświeconych dla braku gazu – ścieków miejskich zatrzymanych, iż wywozić gdzie 
nie było – stąd i trzech zaraz: ospy, tyfusu i dyssenterii. Piąty miesiąc jednym kawałkiem 
chleba z plewami mięszanego, a wielkiego jak czwarta część tego papieru, żyjąc. Jatki  
z końskim, psim i szczurzym mięsem – do dziś końskie jemy […] (PWsz IX, 474). 

 
 Poeta pisze o Paryżu pokonanym i opustoszałym – tak, negatywnie, postrze-

gając charakteryzujący go uprzednio tłum. 
W korespondencji poety nie ma więc tego Paryża, którego doświadczał Bau-

delaire, a o którym pisał Benjamin. Również w twórczości literackiej Norwida 
pojawiają się szczątkowe wzmianki na temat takiego miasta. Jedna pochodzi  
z późnego wiersza poety Do Bronisława Z., w którym czytamy: 

 
Ty myśliłby ś, że z Paryża teraz do Ciebie piszę, 
Tą przepłynionego Sekwaną, która co noc 
Samobójstwo lub zbrodnię falami swymi 
W płachty chłodne otula przy drżącym blasku gazu –  

 
I dalej: 
 

[…] – Opodal jest wielkie miasto Paryż, 
Za bogactwy goniące we dwa miliony śmiertelnych.  

PWsz II, 239 
 

                                                           
38

 Norwid opisuje także rewolucyjne zajścia z Neapolu z 1847 roku (PWsz VIII, 54),  
a także z Rzymu z 1848 (PWsz VIII, 57). 
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W podobnie krytycznym tonie utrzymany jest fragment z Za kulisami. Ome-
gitt stwierdza: „Francja jest narodem wielkich przeznaczeń, a Paryż jest tylko 
stolicą europejskiej cywilizacji” (PWsz IV, 527), by dodać: „Cywilizacja euro-
pejska jest bękarcia…” (PWsz IV, 528), co wiąże się z praktycznością i zatratą 
ducha chrześcijańskiego. Być może do kwestii tych poeta odnosi się także  
w wierszu Stolica. 

Jak ponadto domniemywa Trybuś – i to byłaby kolejna wzmianka – echo 
przebudowy Paryża być może pojawia się w Bransoletce, we fragmencie „A tam, 
gdzie murów starych resztki z nie podokańczanych uroszczeń współczesnej ar-
chitektury, wyglądają – a tam, gdzie uliczka wąska ma być na szerszą przemie-
niona […]” (PWsz VI, 37)39. 

Paryż doczekał się wiersza poety Vendôm, którego pretekstem jest kolumna 
postawiona ku czci zwycięstw Napoleona, wzorowana na rzymskiej kolumnie 
Trajana. Pretekstem, gdyż wiersz zawiera dyskurs moralny i historyczny, kryty-
kujący współczesność, zapowiadający nadejście czasów przełomu (podobnie 
rzecz wygląda w, również wspominającej Paryż, Odpowiedzi do Włoch). 

Jak wygląda interesująca mnie kwestia w związku z innymi miastami? Są to, 
wypada zauważyć, przede wszystkim miasta włoskie (to również przestrzeń, 
dokąd poeta chce uciec z Paryża…), jak się okazuje w świetle korespondencji, 
nasycone dawnymi dziełami sztuki. Tak np. jest przedstawiany Rzym – pozba-
wiony urbanizacyjnych znamion nowoczesności, będący centrum chrześcijań-
stwa: „[…] jest-transcendentalnie-tenże sam, co był, gdy Zbawiciel (za Nerona) 
Piotrowi się na via Appia pokazał […]” (PWsz X, 19) – często powracający  
w myśli i poezji twórcy40. W znamienny sposób Norwid pisze do Marii Trębic-
kiej z – jak akcentuje – pozbawionej historii Ameryki: „Słowem jednego razu 
czułem się tu bardzo opuszczonym. Wszędzie albowiem indziej sieroce życie 
moje podpierałem przynajmniej fundamentami historii i gruzy Rzymu często mi 
familijne zastępowały uczucia – tu więc, i w tym jeszcze zdradzony będąc, zatę-
skniłem był raz przynajmniej do jednego kilkunastowiecznego kamienia […]” 
(PWsz VIII, 207). Niemożność zakorzenienia się w tym, co współczesne, jest 
rekompensowana przez poetę, jak widać, dzięki przeszłości. 

 

                                                           
39

 Zob. T r y b uś. Stary poeta... s. 82. Wypada tu dodać, że Norwid znał twórczość  
G. Doré (pisał o nim w [Sztuce okolicznościowej]), który rysował zmieniający się Paryż. 

40
Analogicznie kwestia ta przedstawia się i w innych utworach poety, przykładem mogą 

być Zarysy z Rzymu. Na temat Norwida w Rzymie zob. B. B i l iń s k i. Norwid w Rzymie. 
W: Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Pod red. M. Żmigrodzkiej. Warszawa 1973 s. 151 
nn.  Zob. także: M. I n g l o t. Norwidowska Europa. W: Drogami pielgrzyma. Studia i arty-
kuły o twórczości „czwartego wieszcza”. Lublin 207 s. 157 n. 
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Pojawiają się w korespondencji Norwida także odmienne od opozycji wieś – 
miasto kody kulturowe epoki, kształtujące sposób doświadczania przestrzeni 
geograficzno-kulturowej metropolii. I tak Berlin to miasto Północy przeciwsta-
wiane Południu:  

 
Ja byłem ciągle dość cierpiącym wśród tego miasta posępnego – pisze poeta do Marii 

Trębickiej – i dni szarych, wilgotnych, o dwu słońca promieniach, które niekiedy wchodzą do 
mnie i nagle się cofają, zostawując po sobie cienie w kątach pokoju mniej przezroczyste niż 
przed chwilą. Kazałem konia przyprowadzić i ruszyłem za miasto przez Brandenburską Bra-
mę, gdzie jest tak zwany Ogród. Dżdżysty wieczór i prozaiczne błoto – gołe drzewa i cichość 
(nie taka jak to kiedyś wracając konno z Wezuwiusza) nic mi ani przypomnieć, ani naprzód 
przewidzieć, ani zapomnieć nie kazała (PWsz VIII, 26 i n.).  

 
W Berlinie zresztą, jak dowiadujemy się z listów, Norwid studiuje w bibliote-

ce prace poświęcone sztuce antycznej. Marzy o Południu. 
Jeśli chodzi o miasta w twórczości literackiej Norwida, na myśl przychodzi tu 

ponadto, oprócz wspomnianego już Quidama dziejącego się w starożytnym 
Rzymie, Tajemnica lorda Singelworth. Ale i w tym wypadku, choć w tekście 
wymienionych zostaje sporo miast, uwaga poety skupia się na Wenecji i to  
w specyficzny, historyczny, archeologiczny sposób. Jak czytamy była ona:  

 
Miastem w posadach swoich mającym pierwowieczną lakustralną konstrukcję na palach; 

potem targiem-rybaków i uskoków schronieniem; potem jeszcze miastem kramarzących  
z fenicka przedsiębiorców, zawiązanych nareszcie w Republikę bynajmniej spartańską, ale 
owszem noszącą bisior szeroki, który leniwo wlókł się za złotym jej sandałem, nieco na 
azjacki lub wschodni sposób szpiczastym i w górę podkrzywionym.  

Miastem – które zaiste że przeżyło  i d y l l ę,  d r a m ę,  nadużyło  t r a g e d i i   
i  k o m e d i i, i które, jako znudzona już wszystkim wielka dama, pozostało piękne i czarow-
ne: pochylając się co noc ku lagunom, gdzie przepadają kręgami złote gwiazdy drżące, jak 
dożów szlubne pierścienie. A dla których jednakże podziwu się ma więcej niż żywego spół-
czucia człowieczego!... (PWsz VI, 151 i n.).  

 
Norwid pisze o labiryncie Wenecji (również o jej zamknięciu i charakterze 

śmietnika)41. Ujęcie takie podporządkowane jest wszakże perspektywie politycz-
nej. Chodzi o obce rządy doprowadzające miasto do ruiny, sprawiające, że patry-
cjusze egzystują w nim jak na wygnaniu. Niszczejące miasto jest zwrócone ku 
przeszłości i pochłonięte wyłącznie życiem towarzyskim.  

W innych utworach poety miasto reprezentowane jest również dość skromnie, 
głównie przez drobne wzmianki, na które zwraca uwagę Rybicka. Topografia 
                                                           

41
 Zob. E. Dą b r o w i c z. „Tajemnica lorda Singelworth” Cypriana Norwida: strate-

gia publicznego mówienia. „Studia Norwidiana” 3-4: 1985-1986 s. 227. 
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miast – Rzymu i Paryża – pojawia się wprawdzie w sposób szczegółowy, choć 
zarazem fragmentaryczny, w Czarnych kwiatach, służy jednak głównie poetyce 
mającej budować iluzję mimetyczności tekstu, niezbędną w związku z pisaniem 
o doświadczaniu śmierci innych ludzi.  

Znamienne jest, jak już wspomniałem na początku tych rozważań, że Norwid 
parabolizuje zarówno doświadczenie nowoczesnej cywilizacji, jak i miasta. 
Wprowadza je w uniwersalną ponadhistoryczną perspektywę moralną, jak się 
zdaje, pozwalającą poradzić sobie z tym, co jeszcze nieznane, nieokiełznane  
i groźne42. Tak jest w wielu przytoczonych wyżej cytatach – choćby w tym  
o lekturze Juvenalisa. Podobnie np. w rozważaniach na temat kolei żelaznych, 
które nie zbliżają ludzi, a lepsze osiągnięcia w tym względzie mieli, jak się oka-
zuje, starożytni Grecy: „[…] którzy nie znali żelaznych kolei, połączających 
ziemie różne w ziemię jedną – wiedzieli przecie na stanowczo, czym się zejma  
i zbliża miejsca i przestrzenie […]” (PWsz VIII, 321). 

Perspektywa taka często jest związana z hermeneutyką wprowadzającą zasa-
dę rozumienia współczesności przez analogię z antykiem bądź z czasami począt-
ku chrześcijaństwa. Przykładem mogą być wspomniane już rozważania na temat 
zajść w Paryżu w trakcie zamachu Napoleona III:  

 
Z bliska patrząc, w twarze blade bijących się patrząc, widać to – gdzieś się to p o d z i e -

w a, ale nie  d z i e j e  s ię… Coś z upadającego Rzymu tu i owdzie zawiewa – legie sobie 
celem – imperator fo r t u n y próbuje – retorowie wygnani, bo dzienniki zamknięte. My – 
emigranckie blade twarze, jak Nazarejczyków, co wiedzą, co za tysiąc lat, ale co pod rękami 
mają, to i im zaklęte i nieprzystępne […] (PWsz VIII, 146).  

 
Wypada tu przynajmniej odnotować, że taka tendencja parabolizacji jest bli-

ska Norwidowskiemu rozumieniu realizmu i jego krytyce. Twórcę bez wątpienia 
interesuje rzecz, jej przedstawienie, ale w ujęciu moralnym, zaznaczającym sto-
sunek podmiotu do niej, ujawniającym jej relację z porządkiem sacrum, wpisują-
cym ją w porządek historii43. 

5. Powróćmy jeszcze do Baudelaire’a. Jak pisze Hugo Friedrich, rekonstru-
ując pojęcie nowoczesności u francuskiego poety, składają się na nie wizja mia-
sta, jego brzydoty, sztucznego oświetlenia, kamiennego pejzażu, braku roślinno-
ści, zła i alienacji człowieka w tłumie. Poeta ukazuje postęp i technikę jako źró-
dło deficytu duchowości. Swoją współczesność oskarża o materializm i tryumf 
niwelacji społecznej związanej z demokratyzacją. Zwraca uwagę także na tandet-
ność prasy. Jednocześnie wszakże Baudelaire czyni z tych doświadczeń przed-

                                                           
42

 T r y b u ś. Benjamin komentatorem Norwida… s. 197. 
43

 S. R z e p c z yń s k i. Wokół nowel „włoskich” Norwida. Słupsk 1996 s. 62 nn. 



 _____________________________________  NORWID  I  PEJZAŻ  NOWOCZESNOŚCI 
 

77 
 

miot poetycki. Ujmuje je ambiwalentnie (ceni np. siłę nowoczesnego mieszczań-
stwa i kreowanego przez nie świata, pisze o bohaterstwie życia nowoczesnego), 
dysonansowo, znajdując w nich także piękno i duchowość, przedmiot intensyw-
nie przeżywanej fascynacji44. Jak już wspominałem, w twórczości Baudelaire’a 
pojawia się paryska codzienność – będąca wymiarem epifanii – pojawia się rów-
nież zamieszkująca miasto biedota. W ten sposób realizuje się spotkanie nowo-
czesnej sztuki i nowoczesnego życia45. 

Norwid, jak pokazał to Arent van Nieukerken, również jest poetą zwracają-
cym się ku temu, co codzienne, potoczne, zwykłe, dostrzegającym w tym epifa-
nię sensu. Wstępnie można jednak przyjąć, że to inna epifania, niż ta pojawiająca 
się u francuskiego poety, umocowana w innym sposobie doświadczania rzeczy-
wistości. Jeśli u Baudelaire’a epifania jest wpisana w przestrzeń miejską i ma 
charakter estetyczny, wiąże się przede wszystkim z poetycką magią, to u Norwi-
da wprawdzie pojawia się również w owej przestrzeni, niemniej jako zjawisko 
radykalnie inne od otoczenia i związane z porządkiem sacrum (przykładem może 
być przywoływany już wiersz Larwa)46. Pisze badacz: „Poczucie wyobcowania 
wywoływane przez Norwidowskie epifanie wynika z samej nieuwarunkowanej 
natury Absolutu, Tego-Co-Jest-Całkowicie-Inne. Autor Kwiatów zła wierzy zaś 
w fundamentalne podobieństwo między „twórczą wyobraźnią” a Bogiem […]”47. 

W Malarzu życia współczesnego Baudelaire pomieścił znamienną uwagę:  
 
Są ludzie na świecie, nawet wśród artystów, którzy idą do Luwru, mijają szybko dziesiąt-

ki obrazów bardzo ciekawych, chociaż nie najwyższej rangi, nie zaszczycając ich nawet spoj-
rzeniem, i zatrzymują się w marzycielskiej postawie przed płótnem Tycjana czy Rafaela, 
jednym z najbardziej spopularyzowanych przez ryciny; po czym wychodzą zadowoleni  
i niejeden powiada sobie „Znam nasze muzeum”. Trafiają się też ludzie przekonani, że znają 
do gruntu historię literatury, skoro czytali kiedyś Bossueta i Racine’a

48
. 

 
Baudelaire jakby pisał o Norwidzie, podróżującym po modernizującej się Eu-

ropie, przemierzającym jej metropolie – poszukującym wszakże w tych podró-
żach raczej „piękna ogólnego”, a nie „piękna okoliczności” – piękna teraźniej-

                                                           
44

 H. F r i e d r i c h. Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. 
Przeł. i opatrzyła wstępem E. Feliksiak. Warszawa 1978 s. 66 nn. Na wspomnianą ambiwalen-
cję kładzie nacisk także M. Berman (jw. s. 176 nn.). 

45
 B e r m a n, jw. s. 185. 

46
 Więcej piszę na ten temat w artykule Norwid i zmagania z podmiotowością [w druku]. 

47
 A. v a n  N i e u k e r k e n. Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim  

romantyzmie. Warszawa 2007 s. 167. 
48

 Ch. B a u d e l a i r e. Malarz życia współczesnego. W: O sztuce. Szkice krytyczne. 
Wybrała i przełożyła J. Guze. Wstępem opatrzył J. Starzyński. Warszawa 1961 s. 192.  
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szości49. Polski poeta w europejskich miastach to bowiem przede wszystkim 
artysta na szlaku dawnych zabytków i twórców, wystaw sztuki, ignorujący to, co 
nowoczesne (wyjątkiem jest oczywiście wystawa światowa, również wszakże 
wchłaniana w tryby wspomnianej wyżej Norwidowskiej hermeneutyki)50. Postę-
puje w sposób, przed którym przestrzegał Baudelaire: „Biada temu, kto szuka  
w antyku czegoś więcej niż czystej sztuki, logiki, metody ogólnej. Zbyt zagłębia-
jąc się w przeszłość, zapomina o dniu dzisiejszym; wyrzeka się wartości i przy-
wilejów, jakie daje chwila obecna”51. 

Brzozowski wprawdzie wyróżniał Norwida z uniwersum polskiego romanty-
zmu, oddalonego od rzeczywistości, jednak przedstawiony tu wywód nakazuje 
skorygować to ujęcie. Pejzaż nowoczesności, który wyłania się z listów poety, to 
przede wszystkim pejzaż wewnętrzny, choć przecież twórca traktował rzeczywi-
stość i współczesność jako swój imperatyw światopoglądowy. Pisał też o ko-
nieczności pracy przekształcającej świat. Można przywołać fragment z Listów  
o emigracji, przypominający stwierdzenia Baudelaire’a:  

 
[…] f a ł s z y w a  literatura, pchnięta ruchem, dość już długo u nas rozgląda się w  p r z e -
s z ł o ś ć  tylko i w  p r z y s z ł oś ć, ale od  o b e c n oś c i stronić zda się i  J a -
n u s o w y  kształt przybiera, proroczą twarzą w jedną stronę, a pokutniczą lub jałowo- 
-archeologiczną w drugą stronę od tylu-to czasów rozwrócona!” (PWsz VII, 17).  

 
Norwid zarazem jakby jednak anulował zewnętrzny wymiar współczesnego 

świata, zwłaszcza świata miejskiego. 
W liście do Seweryny Duchińskiej poeta stawia pytanie (współczesnej antro-

pologii, nawiązującej do Darwina):  
 
Czemu człowiek mieszkający opodal Akropolis w Atenach najmniej zwiedza Akropolis? 

– czemu mieszkaniec Rzymu najleniwiej do Colosseum chadza? – czemu mieszkaniec War-
szawy nie podziwia frontonu pałacu Krasińskich (który jest prawie arcydziełem)? – czemu ci, 
co mieszkają w zbliżeniu Jardin des Plantes w Paryżu, zaledwo tam zbaczają na przechadz-
kę??... (PWsz X, 130).  

 
I odpowiada: „Przyczyna, że  c z ł o w i e k  j e s t  n a t u r y  p i e l -

g r z y m i e j… dopiero, odbywszy pielgrzymkę umyślną i umyślnością zacho-
du uświęconą, ma działalność zupełną myśli swojej” (PWsz X, 131). A więc za 

                                                           
49

 E. Dąbrowicz (jw. s. 355 nn.) porównuje stanowisko Baudelaire’a i Norwida w sprawie 
wystaw światowych, w związku z perspektywą estetyki – tym, co różni twórców w szczególny 
sposób, okazuje się znamienne dla polskiego poety chrześcijaństwo.  

50
 Zob. T r y b uś. Stary poeta... s. 84. 

51
 B a u d e l a i r e, jw. s. 205. 
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takie przeoczenia winę ponosi – bezwiedność i niedojrzałość człowieka, po-
brzmiewa w tym zdaniu echo tej frazy ze Sfinksa. Czy jednak mamy do czynie-
nia, w związku z interesującą mnie tu kwestią, z takim przypadkiem? Czy brak 
pejzażu nowoczesności w korespondencji Norwida nie jest jednak jego świado-
mym wyborem? Warto przy tym dodać, że – jak przekonuje o tym zdanie  
z Quidama: „Człowiek tak z miejscem bywa solidarny” (PWsz III, 103) – poeta 
miał świadomość antropologicznego wymiaru przestrzeni.  

Brak pejzażu miasta może, jak się zdaje, wynikać w korespondencji poety  
z przyjętej konwencji pisania listu. Twórca zrywa z sentymentalno-romantyczną, 
Sterne’owską konwencją przedstawiania szczegółów. Interesuje go – jak zostało 
wspomniane – moralna i duchowa perspektywa przedstawienia. Ale może jest 
też tak, że to Norwidowska samotność, pogłębiana przez atrofię zmysłów, a po-
czątkowo zapewne i przez problemy z językiem, poczucie wyobcowania we 
Francji czy w Ameryce52 – również z powodu nowoczesności – sprawia, że bu-
duje on swoją niszę, wycofując się stopniowo ze świata, wiele razy zrywając  
z nim, również przez wyprowadzenie się poza Paryż. Listy w związku z tym 
stają się dziennikiem niewidywania ludzi i miasta. Można zauważyć, że – jak 
pokazuje to Benjamin – efektem Haussmannowskiej przebudowy Paryża był 
podział miasta na sferę publiczna i prywatną.Ta druga, sprowadzona do prze-
strzeni wnętrza mieszkalnego – przypominającego przez nasycenie dziełami 
sztuki atelier Norwida – miała odgraniczać mieszkańca od modernizującego się 
świata zewnętrznego, od pracy i interesów oraz społeczeństwa53. 

Można postawić pytanie, czy postępowanie Norwida nie jest znamienne 
ogólnie dla postawy emigranta? Przypomnieć tu wypada paryski bruk Mickiewi-
cza i jego niechęć do miasta, w którym przyszło mu wieść życie na obczyźnie. 
Ale przecież, jak zostało wspomniane, poeci – emigranci jednak pisali o Paryżu, 
a sam Mickiewicz uczynił z niego w wykładach w Collège de France miasto,  
w którym ma zostać zainicjowana odnowa Europy. Jeśli weźmiemy do ręki 
choćby Listy z podróży Odyńca, to znajdziemy tam opisy odwiedzanych miast, 
zainteresowanie wojażera tym, co inne, często porównywane ze swoim. Podob-
nie postępuje Krasiński, o czym zaświadcza jego korespondencja. Była tu też już 
mowa o Słowackim. 

Być może jest i tak, że Norwid w prywatnej korespondencji stara się ignoro-
wać rzeczywistość, która nie sprostała ideałowi. Widać w takim postępowaniu 

                                                           
52

 W tym wypadku wiemy, że poeta prowadził raptularzowe zapiski, które jednak zaginę-
ły; znamienne, że w liście do Ludwika Nabielaka poeta, pisząc o szybkim rozwoju Chicago, 
uwzględnia wyłącznie rynek księgarski i uczelnie (PWsz IX, 365). 

53
 Zob. B e n j a m i n, jw. s. 39. 
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jakiś resentyment w stosunku do nowoczesności i miasta; może jakąś traumę? 
Wypada tu przywołać np. fragment Tajemnicy lorda Singelworth: „Tymczasem 
miasta wasze, siedziby i społeczności sklepią się, budują i rozwijają na klo-
akach” (PWsz VI, 158). Jeśli chodzi natomiast o samą przebudowę Paryża, to – 
jak pisał Arnold Hauser – była ona pozbawiona „jakiejkolwiek oryginalnej myśli 
architektonicznej”54 . Baudelaire’owski flâneur, zauważa Benjamin, ujawniał 
swoje wyobcowanie i nieuczestniczenie, patrząc i chowając się w tłumie, czy  
w domu towarowym55. Norwid, rezygnując z patrzenia i wybierając samotność, 
nie potrzebuje miasta do kształtowania swojej tożsamości. Paryż, w którym żyje, 
nie jest już zresztą romantycznym tyglem wielu kultur – miastem szczególnie 
otwartym na idee religijne – staje się coraz wyraźniej stolicą nowoczesnego 
świata, pochłoniętego fetyszem postępu, od którego polski poeta stara się dystan-
sować, mając zarazem świadomość jego konieczności. 

Takie miasto, można zauważyć, przemierza bohater Lalki Prusa, ujawniając 
wrażliwość flâneure’a na poezję miasta, przeżywając w ciągu godziny w Paryżu 
więcej, niż w ciągu życia spędzonego w Warszawie56. Powieść wprawdzie po-
wstała po śmierci Norwida, niemniej fragmenty dotyczące paryskiego epizodu 
Wokulskiego odnoszą się do miasta z ostatnich lat życia poety. Ale to już zupeł-
nie inna historia, odsłaniająca wrażliwość na nowoczesność, również przytłocze-
nie nowoczesnością, jakie przeżywa bohater, przybysz z prowincjonalnego mia-
sta nad Wisłą57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54

 A. H a u s e r. Społeczna historia sztuki i literatury. Przekł. J. Ruszczycówna. Posło-
wie J. Starzyński. Warszawa 1974 s. 232.  

55
 B e n j a m i n, jw. s. 41. 

56
 Zob. na ten temat K. R u t k o w s k i. Wokulski w Paryżu. Gdańsk 2010. 

57
 O zainteresowaniu Paryżem i o jego obrazie w „Bibliotece Warszawskiej” pisze  

A. K ł o s k o w s k a (Francja i Paryż drugiego cesarstwa na łamach „Biblioteki Warszaw-
skiej”. „Kronika Paryska” Zofii Węgierskiej (1853-1869)). W: t a ż. Z historii i socjologii 
kultury. Warszawa 1969. 
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NORWID; A LANDSCAPE OF MODERNITY  
AROUND THE POET’S PARIS 

 

S u m m a r y 
 
The article presents one of the aspects of Norwid’s attitude towards modernity – it is the vision 
of the city, especially of Paris, in the poet’s works, mainly in his letters. As it turns out,  
the author only to a slight degree is interested in his contemporary cities, even in the one in 
which he has come to spend a considerable part of his life, and which was becoming the capital 
of the modern world at that time. He ignores the phenomena connected with the modernity that 
is being formed within the town. On the other hand he writes about old cities, he draws the 
reader’s attention to municipal libraries and art galleries. He thinks about the contemporary 
city in the moralist religious and historical perspective, criticizing ethical consequences of 
urbanization, that in his opinion are destructive. Such an attitude reveals the poet’s specific 
relation towards the processes of modernization – it should be added: the relation close to 
Romantics, – that is ambivalence and anxiety connected with experiencing them. It also should 
be noted that Norwid’s reflection connected with modernity is predominantly concerned with 
the question of the outlook on the world, and to a lesser degree – with the material experience 
of modernization. 
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UWAGI O KOMIZMIE JĘZYKOWYM  
W LISTACH CYPRIANA NORWIDA 

 
 

I 
  
Epistolografia Norwida już wielokrotnie była przedmiotem oglądu dokony-

wanego z rozmaitych perspektyw1. W poświęconych jej opracowaniach bardzo 
rzadko jednak zwracano uwagę na wyraźnie obecne w wielu listach poety różno-
rodne przykłady komizmu. W literaturze przedmiotu brak nie tylko osobnych 
studiów na ten temat, lecz także choćby obszerniejszych fragmentów poświęco-
nych temu zagadnieniu. Do odosobnionych wyjątków należy krótki podrozdział 
Ironia i żart w książce Pelagii Bojko o autotematyzmie w listach poety2. Szkic 
ten dotyczy jednak w dużej mierze charakterystycznej dla Norwida, często gorz-
kiej (a więc niekomicznej) ironii, a tylko w części – specyficznej żartobliwości 
kilkunastu listów do Marii Trębickiej, Konstancji Górskiej i Joanny Kuczyńskiej.  

Zarysowana sytuacja jest charakterystyczna ogólnie dla badań norwidolo-
gicznych, w których kategoria komizmu jest bardzo słabo obecna. Uderzające 
jest, że nawet w pracach o komediach poety problem ten, wyraźnie zdominowa-
ny przez zjawisko ironii, zwykle traktowany jest marginalnie. Dość przypom-
nieć, że w obszernej monografii O komediach Norwida Irena Sławińska  
humorowi i komizmowi poświęciła zaledwie kilka stron 10-stronicowego pod-
rozdziału pt. Śmiech, uśmiech, ironia…3 Można to wprawdzie wiązać z tym, że 
Norwidowska komedia zasadniczo rzeczywiście jest, jak stwierdza badaczka: 

                                                           
1
 Temat ten doczekał się nie tylko licznych mniej lub bardziej szczegółowych artykułów, 

lecz także osobnych publikacji książkowych. 
2
 Zob. P. B o j k o. Oblicze człowieka. Rysy autoportretu w listach Norwida. Piotrków 

Trybunalski 2004 s. 97-104. 
3
 Zob. I. S ł a w iń s k a. O komediach Norwida. Lublin 1953 s. 215-225.  
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„bardzo niekomiczna”4 w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, jednak tendencje 
do albo w ogóle niezauważania „lżejszego kalibru”5 poety, albo też marginali-
zowania go i podporządkowywania wszystkiego, co jest w twórczości Norwida 
nie-serio – ironii, mają długą tradycję6. Już w roku 1929 Stanisław Pigoń pisał:  

 
Na derwidowej harfie poetyckiej C. Norwida brakuje kilku strun; brak zwłaszcza struny we-
sela. Tak się już stało, że kategorie estetyczne komizmu i humoru dalekie, prawie że obce 
były jego organizacji artystycznej. […] Żart, jeśli się nawet przewinie przez któryś z utwo-
rów, to raczej w formie sarkazmu, ironii

7
.  

                                                           
4
 Tamże s. 218. Por. E. K a s p e r s k i. Rzeczy święte, rzeczy śmieszne. („Pierścień 

Wielkiej Damy”, „Aktor” Norwida). W: t e nż e. Dyskurs romantyków. Norwid i inni. War-
szawa 2003 s. 379-407. 

5
 Formuły Norwida „lżejszy kaliber” użył Juliusz Wiktor Gomulicki jako tytułu szkicu 

towarzyszącego publikacji humoreski Klary Nagnioszewskiej samobójstwo („Nowe Książki” 
1957 nr 9 s. 553).  

6
 Charakterystyczne jest, że podobna tendencja długi czas towarzyszyła odbiorowi wczes-

nych dzieł Mickiewicza: nie tylko okolicznościowych wierszy oraz tłumaczeń i parafraz  
z Woltera, odnalezionych w archiwum filomatów i opublikowanych przez Józefa Kallenbacha 
w roku 1910 oraz przez Jana Czubka w roku 1922, lecz także Zimy miejskiej (szerzej zob.  
P. K r a s o w s k a. Humor niechciany. Wczesna twórczość Mickiewicza w ujęciu dawnych 
badaczy. „Pamiętnik Literacki” 2009 z. 1 s. 27-47). Odbiorcy późniejszych utworów Mickie-
wicza próbowali niejako „wyprzeć ślady komizmu” (jw. s. 45) z jego juweniliów lub też po 
prostu pomijali je (zwłaszcza drobne wiersze okolicznościowe) w swoich opracowaniach. 
Krzysztof Trybuś z ironicznym dystansem rekonstruuje ten typ myślenia krytyków: „Jakoś to 
nie wypada, aby młodzi wiekiem Mickiewicz, Słowacki, Norwid, aby ci wielcy bawili się 
tylko słowem” (K. T r y b uś. Romantyczny duch klasycyzmu. Uwagi do lektury Mickiewicza 
i Miłosza. W: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. Pod red. E. Wie-
gandt, A. Czyżak, Z. Kopeć. Poznań 2003 s. 258 – cyt. za: K r a s o w s k a, jw. s. 42). Po-
dobna postawa dotyczyła także innych dzieł Mickiewicza, których elementy komiczne długo 
było przemilczane. Niewątpliwie na ten typ niejako wybiórczej lektury tekstów poety wpłynę-
ły przede wszystkim jego późniejsze utwory („Dziady wycisnęły piętno […] na recepcji Pana 
Tadeusza i pokładów śmieszności w nim istniejących” – K r a s o w s k a, jw. s. 30 przyp. 
13), ale też specyficzny stosunek do Mickiewicza – wszystko to „w cień wieszcza usunęło 
poetę uśmiechniętego” (jw. s. 43 przyp. 72). Warto jednak podkreślić, że w odróżnieniu od 
literatury norwidologicznej w późniejszych opracowaniach mickiewiczologicznych zagadnie-
nie komizmu pojawiało się niejednokrotnie, dość przypomnieć choćby studium Zygmunta 
Szweykowskiego „Pan Tadeusz” – poemat humorystyczny (Poznań 1949) czy artykuł Joanny 
Pieczonki Inspiracje antyczne jako źródło komizmu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. 
„Collectanea Philologica” 11: 2008 s. 163-175. 

7
 S. P i g oń. Żarty Cyprjana Norwida. „Głos Narodu” 25 XII 1929 s. 467. Blisko 80 lat 

później bardzo podobną tezę sformułowała Dorota Plucińska, która stwierdziła, że „humor  
u poety jawi się przede wszystkim jako ironia” (Norwida gra z odbiorcą – „Klary Nagnio-
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Dokładna lektura pism Norwida dowodzi, że zarysowane postawy badawcze  
i wynikające z nich tezy interpretacyjne są nazbyt uproszczone i zbyt daleko 
idące. Niewątpliwie, ironia w odniesieniu do twórczości autora Rzeczy o wolno-
ści słowa jest jedną z najważniejszych kategorii, poeta nie tylko często stosował 
ją w praktyce, lecz także uczynił ją przedmiotem licznych rozważań teoretycz-
nych oraz wypowiedzi artystycznych, jest więc ona kluczem do zrozumienia 
wielu jego tekstów, co pośrednio poświadcza też liczba poświęconych jej opra-
cowań8. Ironia jest jednak dla Norwida nie tylko swoistą strukturą językową (lub 
raczej tekstową), lecz także określonym zjawiskiem czy też wydarzeniem, zbie-
giem przypadków istniejącym w rzeczywistości pozajęzykowej i stale towarzy-
szącym życiu człowieka oraz dziejom świata. Tak rozumiana ironia nie ma jasno 
określonego podmiotu sprawczego, nie wiąże się też z intencją wprowadzenia 
elementów komicznych czy humorystycznych, nie wywołuje u odbiorcy śmie-
chu. Granice zakresowe pojęć komizmu i ironii nie pokrywają się: należy raczej 
mówić o ich odrębności przy częściowym nakładaniu się (istnieje z jednej strony 
ironia komiczna i ironia niekomiczna, z drugiej zaś komizm ironiczny i komizm 
nieironiczny). Mimo oczywistych trudności w wytyczeniu ostrych granic obu 
tych pojęć komizm trzeba w związku z tym rozpatrywać jako zjawisko w pew-
nych zakresach bliskie, ale jednak wyraźnie odmienne i osobne.  

Wśród dzieł, także nieliterackich9, Norwida można znaleźć zaskakująco wiele 
takich, w których istnieją, jak już wspomniano – zwykle niezauważane w opra-
                                                          

szewskiej samobójstwo”. W: Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwi-
da. Pod red. P. Chlebowskiego. Lublin 2007 s. 164).  

8
 Szczególnie istotne prace poświęcone Norwidowskiej ironii to przede wszystkim:  

S. K o ł a c z k o w s k i. Ironia Norwida. „Droga” 1933 nr 11: Pamięci Cypriana Norwida; 
B. W o s i e k. Ironia w liryce Norwida. „Roczniki Humanistyczne” 6: 1958 z. 1;  
S. Ś w i o n t e k. Ironiczna przypowieść Norwida. „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia 
Litteraria” 2: 1981; J. P u z y n i n a. Ironia jako element języka osobniczego. W: Język 
osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych. Pod red. J. Brzezińskiego. Zielona Góra 
1988; A. van N i e u k e r k e n. Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafi-
zyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1997 passim; W. R z oń c a. Pre-
modernizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku. Warszawa 
2013, zwł. s. 261-270; A. S e w e r y n. Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji 
literackiej. Lublin 2013 zwł. s. 271-304. 

9
 Na temat satyrycznej i żartobliwej twórczości plastycznej Norwida zob. J. S y z d ó ł. 

Karykatury Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” 9-10: 1991-1992 s. 65-93; A. M e l-
b e c h o w s k a - L u t y. Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana 
Norwida. Warszawa 2001 zwł. s. 203-208; E. C h l e b o w s k a. „Ipse ipsum”. O auto-
portretach Cypriana Norwida. Lublin 2004 zwł. s. 87-90; D. P n i e w s k i. Między obrazem 
i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida. Lublin 2005 zwł. 
s. 297-322; a także P l u c iń s k a, jw. 
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cowaniach – różnego typu elementy nie tylko ironiczne, lecz także wprost ko-
miczne, niejednokrotnie służące temu, aby wywołać śmiech czy przynajmniej 
uśmiech czytelnika. Niekiedy są one sfunkcjonalizowane i służą np. podkreśle-
niu krytycznego autorskiego stosunku do opisywanych postaci, zdarzeń czy zja-
wisk (także literackich i szerzej – językowych, np. puryzmu językowego,  
nazywanego przez poetę „purytanizmem”), bywają znakiem dystansu wobec 
rzeczywistości czy nieco paradoksalnym sposobem reagowania na trudne do-
świadczenia, ale miewają też charakter czysto ludyczny i są wówczas wyrazem 
stanu ducha autora lub też popisem jego sprawności myślowej i językowej,  
a czasem również rodzajem gry – także gry towarzyskiej, salonowej, jak np. 
niektóre wiersze okolicznościowe i sztambuchowe czy wczesne, berlińskie listy 
do Marii Trębickiej. Lektura pism autora Assunty, uwzględniająca kategorię  
komizmu, odsłania inne, dotychczas mało znane oblicze Norwida10. Jak się oka-
zuje, swojemu niewątpliwemu, a przy tym mającemu różne oblicza, zniuanso-
wanemu poczuciu humoru w bardzo rozmaity sposób daje on wyraz w zaskaku-
jąco wielu tekstach powstałych w ciągu całego życia – od juweniliów aż po  
nowele włoskie i ostatnie wiersze11. Rzecz jasna, w Norwidowskiej spuściźnie 
niewiele jest tekstów komicznych w ścisłym sensie, elementy komiczne – 
stosunkowo często przeplatające się z elementami serio, czasem nawet znamio-
nującymi tragedię12 są jednak rozproszone w niemałej jej części, w tym także  
w epistolografii. 

                                                           
10

 Szerzej zob. T. K o r p y s z. O potrzebie uwzględniania kategorii komizmu w bada-
niach nad twórczością Cypriana Norwida. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 5: 2005 [Lu-
blin–Radzyń Podlaski–Siedlce] s. 203-217. 

11
 Szerzej zob. t e nż e. Czy Cyprian Norwid miał poczucie humoru? Kilka uwag o „ko-

micznej” antroponimii Norwida. „Prace Filologiczne”. T. 53. Warszawa 2007 s. 323-330; 
t e n ż e. Uwagi o komizmie stylistycznym w pismach Cypriana Norwida, „Poradnik Języko-
wy” 2008 z. 9. s. 7-17; t e nż e. Komizm rymów w pismach Cypriana Norwida. W: Humor. 
Teorie – praktyka – zastosowania. Vol. 2/1: Zrozumieć humor. Pod red. S. Dżereń-Głowackiej, 
A. Kwiatkowskiej. Piotrków Trybunalski 2009 s. 215-226; t e nż e. Komizm językowy  
w pismach Cypriana Norwida. Zarys problematyki. W: Język pisarzy jako problem lingwistyki. 
Pod red. T. Korpysza, A. Kozłowskiej, Warszawa 2009 s. 245-264; t e nż e. Komizm i śmiech 
w „Quidamie”. Uwagi. W: „Quidam”. Studia o poemacie. Pod red. P. Chlebowskiego. Lublin 
2011 s. 477-505; t e nż e. Uwagi o komizmie onomastycznym w pismach Cypriana Norwida. 
W: Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie 
Wolnicz-Pawłowskiej. Pod red. E. Dzięgiel, T. Korpysza. Warszawa 2013 s. 199-210; t e n -
ż e. Komizm metajęzykowy i metatekstowy w pismach Cypriana Norwida. Uwagi wstępne. W: 
Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu. Pod red. T. Korpysza, A. Kozłowskiej  
(w druku). 

12
 W odniesieniu do utworów dramatycznych zjawisko to analizuje E. Kasperski (jw.). 

Autor zauważa m.in.: „Wydaje się, że ważniejsza od dylematu tragedia-komedia była dla Nor-
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II 
  
Norwid niejednokrotnie przywołuje w listach różnego rodzaju anegdoty,  

w których komizm postaci łączy się z komizmem sytuacji i komizmem języko-
wym, a niekiedy także z ironią. Oto kilka charakterystycznych przykładów. Do 
Henryka Merzbacha, skarżąc się na liczne błędy w wydawanych tekstach, poeta 
pisze o drukarzach:  

 
[…] tacy barbarzyńcy są, że ostatniej nigdy nie ma korekty, bo im czcionki wypadają i oni 
sobie inne, jak chcą, kładą. Raz – dawniej – w rymie, który brzmiał:  
Zrazu cię zapał porywa,   
A potem – smutki! –  
oni – przez halucynację zecera śpieszącego się na obiad – wydrukowali:  
Zrazów cię zapach porywa,  
A potem – wódki! (PWsz IX, 437)

13
.  

 
W innym liście, dystansując się wobec teorii Darwina, o której kilkakrotnie 

poeta wypowiadał się bardzo krytycznie i nie bez ironii, zauważa:  
 

Spółcześni wszelako tłumnie biegną do Ogrodu-aklimatacji, ażeby widzieć ich (wedle Dar-
wina) przodka orangutana, a nie pojmuję u tych osób podzielających system naturalisty an-
gielskiego, dlaczego one antenata w klatce z małpami osadziły i parasolami przez kraty do 
niego bodzą?... Obyczaj, którego żaden ze współwyznawców moich nie dopuściłby się 
względem portretu dziada swego!... Orangutan też z politowaniem i newralgią na tę  
z d z i c z a łą - c y w i l i z a c j ą  rzeszę pogląda... (PWsz X, 131).  

 
Joannie Kuczyńskiej z kolei opisuje następującą historię:  
 

Przypominam sobie wszelako szlachcica, którego zapoznałem, kiedy podróżowałem po Pol-
sce (bo podróżowałem po Polsce, kiedy jeszcze nie było kolei żelaznych). Ten, widząc  
u mnie książki, lubo nie lubił książek, mawiając o nich: „T o  c h l e b a  n i e  d a j e, 
M o ś c i  D o b r o d z i e j u ”  – otóż ten wszelako przychodził do mnie, w szlafroku żółtym 
w piwonie popstrzonym (coś zupełnie chińskiego!) i z fajką na długim kiju dziurawym,  
i mówił mi: „Niechże mi też Pan Dobrodziej da jaką książkę z brzega, bo idę spać do ogro-
du”. I dawałem mu książkę z brzega ostrożnie, tak jak w kwarantannie podaje się gościom 
przedmioty, a on brał, i widziałem tylko tył osoby jego i malowane piwonie na szlafroku,  

                                                          

wida właśnie intymna bliskość tragizmu i komizmu. Jej wyrazem było ambiwalentne zmaganie 
się i przenikanie pierwiastków serio z pierwiastkami, które komunikowały «spospolitowanie», 
«zgminnienie» lub komiczne «zniżenie» spraw poważnych lub kardynalnych (jw. s. 389). 

13
 Wszystkie cytaty z pism Norwida i odwołania do nich za: C. N o r w i d. Pisma 

wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki.  
T. 1-11. Warszawa 1971-1976.  
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a potem toż samo przedstawiało się z dala na zielonym trawniku ogrodowym, gdzie wkrótce 
usypiał” (PWsz IX, 337-338)

14
. 

 
Podobnych anegdot, ujawniających Norwidowski zmysł obserwacji, jego kry-

tycyzm, ale też niewątpliwe poczucie humoru, jest w listach poety niemało.  
W jego epistolografii znaleźć można ponadto liczne rozproszone drobniejsze 
żartobliwe uwagi, np.:  

 
I przyjechałem tu do Rzymu pod koniec karnawału, podróż morzem odbywszy, więc przez 
Civita-vecchia, skąd dyliżans wychodzi tylko wtedy, kiedy się zbierze towarzystwo, a obiad 
je się tylko wtedy, kiedy się zbierze towarzystwo, i gdzie jest teatr tylko wtedy, kiedy się 
zbierze towarzystwo (PWsz VIII, 15)

15
. 

 
Niekiedy odnoszą się one do samego autora, jak np. we wczesnym liście do 

Marii Trębickiej: 
 

Jak to dobrze, że ludzie nie mogą w innych serca spojrzeć i widzieć szczerze, jakie e c h o  
rozmowy ich wzbudzają – byłbym często okropnie z towarzystw wielu usuwanym. Musiał-
bym strzelać się o każde sprofanowanie słów i uczuć, a piersi moje tak by były, jak owa tarcz 
Gorgony (PWsz VIII, 23); 

 
w liście z 1867 roku do Konstancji Górskiej:  
 

Przyznam się Pani, że wszelka piękna osoba, która idzie za mąż, a nie idzie za mnie, robi mi 
najsmutniejsze wrażenie. Sam, gdybym był piękną panną, zaraz bym rękę mnie ofiarował  
i byłbym szczęśliwym (PWsz IX, 305). 

 
czy też w późnym liście do Mieczysława Geniusza, pisanym w grudniu 1879 

roku: 
 

za istotną Waszą uważam delikatność, że nie prosiliście mię na szlub, bo doprawdy iż serce 
Lapończyka trzeba by mieć, aby 24 stopnie zimna […] lekceważyć (PWsz X, 138).  

 
Pelagia Bojko, pisząc o humorze obecnym w listach Norwida, stwierdza: 

„Taka tonacja jego wypowiedzi o sobie pojawiała się o wiele częściej w jego 

                                                           
14

 To samo zdarzenie opisał poeta również w innym miejscu – zob. PWsz VI, 211-212. 
Szerzej na ten temat zob. Z. D a m b e k. Kariera szlafroka, czyli wokół karykatur szlachci-
ców Norwida. W: Norwid – artysta. W 125. rocznicę śmierci poety. Pod red. K. Trybusia,  
W. Ratajczaka, Z. Dambek. Poznań 2008 s. 101-111. 

15
 Niewątpliwy komizm tego fragmentu dodatkowo wzmacnia wykorzystanie mechani-

zmu powtórzeń struktur językowych.  
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listach niż tonacja ironiczna”16. Zważywszy na różnorodność Norwidowskiej 
ironii, stwierdzenie to wydaje się co najmniej dyskusyjne, wiele jest bowiem 
autoironicznych, często przy tym bardzo gorzkich fragmentów listów, w których 
poeta pisze o sobie, swoich relacjach z innymi, swojej twórczości, odbiorze swo-
ich dzieł itp. Przykłady „tonacji humorystycznej” w autotematycznych fragmen-
tach listów są z kolei dość nieliczne, co zresztą zdaje się potwierdzać ich lista 
sporządzona przez autorkę i przywołana w aneksie do książki17. Również cyto-
wane wyżej przykłady z listów do Marii Trębickiej, Konstancji Górskiej i Mie-
czysława Geniusza wskazują na to, że w wypadku epistolarnych wypowiedzi  
o sobie Norwidowski humor jest mniej wyrazisty, słabszy, zwykle zdominowany 
przez niekiedy gorzką ironię. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że różnego rodzaju komizm występuje w li-
stach powstałych we wszystkich okresach życia autora Quidama. Już w jednym  
z pierwszych zachowanych listów, z grudnia 1841 roku, towarzyszącym wier-
szowi Burza, poeta żartobliwie, a przy tym autoironicznie pisze do Józefa Igna-
cego Kraszewskiego:  

 
Wiem ja dobrze, że niepospolitej ku temu potrzeba by śmiałości, ażeby kilka wierszy kil-

koma związanych końcówkami do tak znakomitego pisma aż z Warszawy (!) narzucać – 
sądzę wszelako, iż wyrozumiałość krytyczna autora Poety i świat dozwoli łaskawie spojrzeć 
na młodego, który z właściwym wiekowi swemu zaślepieniem może tylko chorobę wierszo-
wania przebywa… (PWsz VIII, 9). 

 
Komizm ściśle językowy pojawia się w dziewiątym zachowanym liście Nor-

wida (z listopada 1844 roku), skierowanym do Antoniego Zaleskiego: „Kuzy-
nowskie całusy dla pięknych rączek pani O. oddałem (w  s ł o w a c h), jak 
kazałeś” (PWsz VIII, 12). Podłożem komizmu, który ze względu na wykorzysta-
nie parentezy można nazwać metatekstowym, jest żartobliwa aluzja do frazeolo-
gizmu, a jednocześnie interesująca gra z konwencją epistolarną. 

Przykłady komizmu, w tym także komizmu językowego, znaleźć można  
również w ostatnich listach poety. W 1881 roku do Konstancji Górskiej Norwid  
pisze: 

 
Pamiętam sam, jak młody O s ł a w s k i  starał się o córkę posła Ś w i n i a r s k i e g o,   
i jak G ą s i o r o w s k i  starał się o  K a c z k o w s ką,  i  B ł o t n i c k i   
o  P i a s e c ką  (PWsz X, 158). 

 

                                                           
16

 B o j k o, jw. s. 100. 
17

 Zob. tamże s. 399-400. 
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Prawdopodobnie z roku 1882 pochodzi zaś notatka towarzysząca znanemu 
wierszowi Małe dzieci. Poeta wyjaśnia tam: „Słynny chiński poeta Fo-To-Glaf 
(Chińczycy litery r nie wymawiają i zastępują ją l) udzielił mi chińskiej ballady, 
powyżej w tłumaczeniu moim umieszczonej” (PWsz X, 177). Rzecz jasna,  
mamy tu do czynienia z fikcją literacką: poeta doraźnie tworzy tu pseudonazwi-
sko wyimaginowanego poety z Chin, aluzyjnie przywołując brzmienie języka 
chińskiego.  

Jak widać, w obu cytowanych fragmentach późnych listów Norwid posługuje 
się komizmem opartym na różnorodnych grach z nazwami własnymi18, w pierw-
szym z nich dodatkowo wykorzystuje ogólnokomiczną zasadę nagromadzenia19 
oraz negatywne konotacje wartościujące, związane z wyrazami pospolitymi, 
motywującymi nazwy własne. 

Wśród listów Norwida są takie, w których różnorodnych przykładów komi-
zmu jest stosunkowo dużo, np. wspomniane już berlińskie listy do Marii Trębic-
kiej, są też jednak całe bloki, w których komizm praktycznie się nie pojawia, np. 
listy z trudnych dla poety lat 1849-1852, poprzedzających jego wyjazd do Ame-
ryki. Ogólnie rzecz biorąc, należy zauważyć, że w epistolografii Norwida znacz-
nie liczniejsze są przykłady opisów zdarzeń, sytuacji, spotkań, rozmów itp.,  
w których poeta wykorzystuje różnorakie typy mechanizmów ogólnokomicznych 
(np. kontrast czy nagromadzenie) niż komizmu czysto językowego. Jednakże 
analiza językowa żartobliwych fragmentów Norwidowskich listów potwierdza 
poczynione już w innym miejscu spostrzeżenia, że do osiągnięcia efektów ko-

                                                           
18

 Szerzej zob. K o r p y s z. Czy Cyprian Norwid miał poczucie humoru?...; t e nż e. 
Uwagi o komizmie onomastycznym... 

19
 Norwid jeszcze kilkakrotnie wykorzystuje mechanizm nagromadzenia znaczących nazw 

własnych. W Estetycznych poglądach, używając bardzo podobnych nazwisk, zestawionych  
w wiele mówiące pary, gorzko pisze o postawie emigracji polskiej po śmierci Zygmunta Kra-
sińskiego: „[…] s k o r o  ś p.  Z y g m u n t  K r a s iń s k i  k o n a ł  w  P a -
r y ż u,  n i e  m o g l iś m y  z a t r z y m ać  b a l u  w  H o t e l u  L a m -
b e r t , bo już hrabina Gąsiorowska z Kaczkowskim tańczyła, i hrabia Błocikiewicz z Piasec-
ką, Jastrzębski z Kurowską, a z Jabłońską Gruszkowski… Pejzaż sprzeciwiał się tragedii!” 
(PWsz VI, 84-85). W innym miejscu, komentując etymologię nazwy Polanie, zauważa: „Na-
ród, w którym do dziś trzy części nazwisk rodzimych – ogromna ich większość – pochodzi od 
s i e l s k i c h  z n a c z eń , czyliż uśmiechać się godzi, że i nazwę «Polanów» zbiorową 
nie inaczej podjął? Gdzież jest tylu: Ziemia-ńskich, Las-ockich, Rzeczy-ckich, Jezier-skich, 
Piase-ckich, Błot-nickich, Demb-owskich, Brzoz-owskich, Lip-owskich, Topol-skich, Kaczk-
owskich, Gąsior-owskich, Ciele-ckich, Wol-ińskich, Radło-wskich, Grabiń-skich, Jastrzęb-
skich, Wilk-ońskich, Niedźwiedz-kich…” (PWsz VII, 385). W tym drugim przypadku nagro-
madzenie nie ma, rzecz jasna, charakteru komicznego.  



 ________________________________________________   KOMIZM  JĘZYKOWY 
 

91 
 

micznych poeta wykorzystywał bardzo różnorodne środki językowe i tekstowe20. 
W dalszej części tekstu zaprezentowanych zostanie kilka ich typów zilustrowa-
nych przykładami wybranymi z listów. 

 
III 

 
1. Komizm fleksyjny 
 
Rzadkie są przypadki, gdy do osiągnięcia efektu komicznego wykorzystuje 

poeta formę fleksyjną istniejącego wyrazu. Tak jest w jednym z listów pisa-
nych w Londynie niedługo po powrocie Norwida zza oceanu. Aby obnażyć czy-
sto merkantylny charakter relacji międzyludzkich w Ameryce, używa tu autor 
nienormatywnego, żartobliwego stopnia najwyższego od przymiotnika „amery-
kański”:  

 
[…] z jednym tylko panem Griswold stosunek tylko miałem, i to najamerykańściejszy – to 
jest: mówiłem z nim r a z  przez kwadrans – potem w razie nagłym pożyczył mi dziesięć 
dolarów – potem napisał do mnie z Londynu, że mię przeprasza, iż przed wyjezdnem u mnie 
nie był (PWsz VIII, 221). 

 
2. Komizm leksykalny  
 
2.1. Kilkakrotnie Norwid tworzy żartobliwe neologizmy. Są wśród nich wy-

razy pospolite, np. „mościumbdziej” (zob. PWsz IX, 292) w liście, w którym 
poeta naśladuje prymitywny, niechlujny język typowego polskiego szlachcica 
czy „s a m o - w i e r z g n ię c i e” jako hipotetyczny odpowiednik francus-
kiego „s p o n t a n é i t e” oraz rodzimy „postronek” zamiast zapożyczonego 
„marginesu” w przenikniętej puryzmem językowym prasie poznańskiej (zob. 
PWsz X, 15). Są też neologiczne nazwy własne, np. przywoływany już  
„Fo-To-Glaf” czy „Koniec-Błockiego-Ogrodu” (zob. IX, 383) jako hipotetyczna 
nazwa ulicy w jakimś polskim mieście21. W jednym z listów efekt komiczny 
wywołuje zestawienie autentycznych i neologicznych imion staropolskich  
i pseudostaropolskich, które pewien szlachcic nadał swoim córkom: „jedną córkę 
nazwał Brzmisława, drugą Grzmisława, trzecią Zdzisława, a czwartą Lecha” 
(PWsz IX, 319). 

                                                           
20

 Por. K o r p y s z. Komizm językowy w pismach Cypriana Norwida...  
21

 W przywoływanym fragmencie Norwid krytykuje fakt, że polscy bohaterowie narodowi 
zbyt rzadko są honorowani poprzez nadawanie ich imion placom czy ulicom, które często 
noszą bardzo pospolite nazwy. 
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2.2. Gry językowe wykorzystujące zjawisko polisemii są jednym z najczęst-
szych typów żartów słownych, wiele ich też w pismach Norwida. Wyrazisty 
przykład pochodzi z listu, w którym poeta odnosi rzeczownik „grzyb” dosłownie 
do świata przyrody i przenośnie do pewnego typu ludzi: 

 
[…] podobny jestem do człowieka, który by do biblioteki Richelieu chodził z koszem i no-
żem szukać grzybów – spostrzegam się, że nietrafne porównanie, z powodu iż w bibliotekach 
często grzyby bywają! I jakie grzyby! (PWsz IX, 55).  

 
Kolejny przykład związany jest z wieloznacznością niektórych przymiotni-

ków nazywających zarówno cechy przedmiotów materialnych, jak też ludzkie 
cechy charakteru. W liście do Józefa Ignacego Kraszewskiego poeta nie bez zło-
śliwości pisze:  

 
Koźmiana słusznie nazwałeś ż e l a z n y m  człowiekiem… Zaiste, zaleta to wielka noży-
czek, ćwieków lub innego narzędzia – ale człowiek powinien być l u d z k i , nie ż e l a -
z n y  (PWsz VIII, 365). 

 
W innym miejscu podstawą żartobliwej gry językowej stał się rzeczownik 

„pojęcie”, użyty m.in. w znaczeniu ‘rozumienie, pojmowanie’: „myślę, iż pojęcie 
kobiety mam zupełniejsze, ale p o ję c i e  nie chodzi, i nie żyje, i nie zaręcza 
się, i nie ma własności żony. Z abstrakcji nic nie jest w dzień i nocy” (PWsz 
VIII, 346). 

W kolejnym liście, krytycznie pisząc o emigracyjnych salonach, wykorzystu-
je poeta wieloznaczność rzeczownika „karta”, odnosząc go nie tylko do nośnika 
tekstu, lecz także do rekwizytu stosowanego w grach: „Przez k i l k a d z ie -
s i ą t  lat w Emigracji bywa, że dwa razy przeczytał kto k a r t kę  w salonie 
polskim – częściej są nie k a r t k i  w zdrobniałym sensie tego rzeczownika, ale 
karty…” (PWsz IX, 444).  

 
2.3. Komizm oparty na homonimii jest również dość powszechnie wykorzy-

stywany, jednak w Norwidowskiej epistolografii jego przykłady są niezwykle 
rzadkie. Oto jeden z nich: kalambur oparty na dwuznaczności słowa „ranny”.  
W liście do Joanny Kuczyńskiej, opisując skutki przesłania kilkorgu znajomym 
swojej fotografii w konfederatce, poeta pisze:  

 
Proszę Pani – jakąż mi scenę zrobiła dama szanowna, rozumna i mitrę mająca książęcą,  

a scenę za to, iż fotograf mój w  c z a p c e  – […] w czapce, o której gdyby mi przyszło 
wyrazić się skromnie, nazwałbym [ją] c z a p ką - r a n ną .   

Alboż nieprzyzwoita rzecz jest rannym być? – tu przerywam, spostrzegam się albowiem, 
że mógłbym popełniać kalambury (PWsz IX, 9). 
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Szczególnym przypadkiem homonimii (a ściślej rzecz biorąc: homofonii, 
elementem różnicującym jest tu bowiem pisownia wielką lub małą literą) jest 
formalna tożsamość wyrazu pospolitego użytego w jego podstawowej funkcji 
oraz w funkcji nazwy własnej. W jednym z listów do Joanny Kuczyńskiej poeta 
pisze: „zajęty jestem […] Ukrzyżowaniem, Snem uczniów w Ogrójcu, Magów 
iściem za gwiazdą i jedną Damą. Damą malowaną – na inną mi nie stać!” (PWsz 
IX, 38). 

 
2.4. Norwid wykorzystuje też podobieństwo brzmieniowe wyrazów do stwo-

rzenia paronomazji, czego przykład znaleźć można chociażby w liście z 1845 
roku do Marii Trębickiej:  

 
[…] gdyby (o czym wątpię) gorzej było z mym zdrowiem, natychmiast jechałbym do  

kraju – gdzie ten czas rekonwalescencji obróciłbym na zajęcia się mechaniczne mecha-
nizmem tych mechanicznych interesów, które mi paraliżują artystyczne moje powołanie  
(PWsz VIII, 25). 

 
3. Komizm frazeologiczny polega na wykorzystaniu w tekście żartobliwego 

frazeologizmu, jego żartobliwej modyfikacji, nietypowym kontekstowym odnie-
sieniu bądź też na deleksykalizacji związku. Przykładem tego ostatniego zjawi-
ska może być następujący fragment listu do Konstancji Górskiej, w którym poeta 
po raz kolejny w szczególny sposób stosuje utrwaloną formułę epistolarną:  

 
Mogę Pani powiedzieć (jeżeli Jej to nie obrazi), że onegdaj miałem przyjemność pół go-

dziny o Pani mówić, wszystkie wiadome Jej i niewiadome zalety opiewając – a że mi to po-
trzebne było z racji toku ogólnej rozmowy, musiałem nawet wzmiankować o piękności nóżek 
Pani, do których upadam (PWsz VIII, 326).  

 
Z kolei w pierwszym liście do Marii Trębickiej, pisanym z Ameryki, poeta 

żartobliwie gra z konwencją gatunkową i modyfikuje tradycyjny frazeologizm: 
„List pisany podobno 14 listopada, kiedy w Europie był jeszcze niżej nie podpi-
sany, odebrałem w innej części świata” (PWsz VIII, 191). 

Już nie formułę charakterystyczną dla epistolografii, ale frazeologizm „złote 
wesele” żartobliwie wykorzystuje Norwid w liście do Marii Trębickiej z 1846 
roku:  

 
Liszt ożenił się w Pradze z córką złotnika i ze złotem. Zawsze coś nadzwyczajnego  

ten człowiek musi zrobić – złote wesele w jego wieku jest niezawodnie nadzwyczajnym 
(PWsz VIII, 45). 
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4. Komizm stylistyczny 
 
4.1. Efekt komiczny niekiedy wywoływany jest przez kontrastowe zesta-

wienia słów i wyrażeń, w których zderza się elementy należące do różnych, 
często dalekich rejestrów stylistycznych czy odmian języka22. Mogą do tego być 
wykorzystywane np. wyrazy dźwiękonaśladowcze, które rozbijają poważny ton 
wypowiedzi. Jeden z Norwidowskich przykładów tego zjawiska pochodzi z listu, 
w którym poeta nie bez gorzkiej ironii poddaje krytyce polskich czytelników, 
oczekujących jedynie sztuki dobrze im znanej, a przy tym łatwej w odbiorze:  

 
Ani Polacy, ani język polski nie mają pojęcia o liryce – to, co Polacy nazywają liryką, jest 

zawsze mazurkiem i tętnem pańszczyźnianych cepów na klepisku – to zawsze młockarnia 
i pańszczyzna – […] oni by radzi lirykę Ezechiela na nutę Trzeciego maja mazurkiem podry-
giwać w butach palonych – ram tam tam! ram tam tam! (PWsz IX, 331).  

 
Podobny mechanizm Norwid wykorzystuje w jednym z listów do Zofii Rad-

wanowej. Opisuje tu dwóch przedstawicieli polskiej szlachty, którzy będąc na 
emigracji w Ameryce, „ułożyli się demokratycznie, że będą żyć w braterstwie-
świętym i że skoro jeden będzie pracował na mieście, to drugi ugotuje jemu 
obiad” (PWsz IX, 334). Braterstwo to przetrwało jednak tylko kilka godzin,  
a testem okazał się pierwszy wspólny posiłek. Kiedy jeden ze szlachciców wrócił 
z pracy, miała miejsce następująca scenka:  

 
Siada – towarzysz, brat, kapitan podaje zupę… Ten, który siadł do stołu, zaledwo łyżką do-
tknął zupy i wargami jej chłypnął, odwraca się do kolegi swego i mówi: // „….Cóż to?? przy-
dymiona?!” // Na to kapitan-kucharz p a f f !  go w policzek… i  t a k  s k oń c z y ł 
s i ę  p i e r w s z y  i  o s t a t n i  o b i a d  tych dwóch obywateli, którzy na końcu 
świata zapomnieć pierwej nie umieli, iż każdy z nich miał był kiedyś kucharza (PWsz IX, 
334-335).  

 
Żartobliwość całej scenki dobrze podkreśla kolokwialne „paff!”, wyraźnie 

skontrastowane m.in. z „braterstwem-świętym” oraz określeniami odnoszącymi 
się do obu mężczyzn („towarzysz, brat, kapitan”).  

 
4.2. Często wykorzystywanym stylistycznym mechanizmem ogólnokomicz-

nym jest przerost, nagromadzenie „przekraczające codzienną, znaną z do-
świadczenia powtarzalność zjawisk”23.W jednym z listów Norwid, wzmacniając 

                                                           
22

 Szerzej zob. K o r p y s z. Uwagi o komizmie stylistycznym w pismach Cypriana 
Norwida... 

23
 D. B u t l e r. Polski dowcip językowy. Warszawa 1974 s. 69. 
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komizm nagromadzenia kontrastem semantycznym i stylistycznym zestawianych 
nazw, pisze:  

 
Jać wiem, że dla publiczności polskiej trzeba tak, jak dla niektórych romantycznych sta-

rych panien, które życzą sobie bardzo uprzejmie, aby ów przyszły szczęśliwy (nieszczęśli-
wy!) był niesłychanie piękny, i niesłychanie dobrze urodzony, i genialny, i doskonałego 
zdrowia, i wielkiego doświadczenia, i rozsądku, i aby był jak S o l o n, i jak P l a t o, i jak  
F i d i a s, i jak R a f a e l, i jak H e r k u l e s, i jak B e e t h o ve n, i jak A l e k -
s a n d e r  M a c e d oń s k i, i jak p a s t e r z  z  f l e t e m  w i e r z b o w y m, i jak 
S a v o n a r o l a, i jak p a n n a  T a g l i o n i, i jak b a r o n  J a m e s R o t -
s c h i l d  i Spółka – amen (PWsz IX, 343).  

 
IV 

 
Dokonany wyżej przegląd komizmu językowego występującego w listach 

Norwida ma charakter jedynie rozpoznania zjawiska. Nie obejmuje on, rzecz 
jasna, wszystkich jego realizacji ani nawet wszystkich możliwych typów. Już 
jednak powyższa wstępna typologia i ilustrujące ją przykłady dowodzą, że rów-
nież w epistolografii autora Assunty znaleźć można niemało konstrukcji języko-
wych, których celem – czy raczej jednym z celów – jest wywołanie efektu ko-
micznego. Każe to, jak się zdaje, zmodyfikować dość powszechne stereotypowe 
wyobrażenie o Norwidzie jako autorze jedynie bardzo poważnych, ewentualnie 
ironicznych, ale raczej gorzkich listów dotykających ważkich ludzkich proble-
mów. Jak widać, poecie nie brakowało poczucia humoru i umiejętności różno-
rodnego wykorzystania go w korespondencji.  

Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że Norwidowski komizm jest bardzo 
różnorodny nie tylko ze względu na stosowane przez autora środki językowe, 
lecz także ze względu na związane z nim wartościowanie i postawę wobec świa-
ta. Niektóre z takich fraz są powiązane z ironią, inne z satyrą, parodią, jeszcze 
inne – po prostu z konwencją salonowego żartu czy afirmacją opisywanej sytu-
acji. Niektóre są subtelne, nieoczywiste, inne – wyraziste, proste, niekiedy wręcz 
rubaszne, jak następująca uwaga z listu do nieznanego adresata:  

 
P r a w d a  nigdy u starożytnych nie przegląda się w zwierciadle, a l e  s ię  s p ó ł -

- p o z i e r a  z  w i d z e m  i  s tą d  j e s t  P r a w dą  –  gdyby się prawda 
„przeglądała”, to widz galicyjski widziałby tylko lewą stronę zwierciadła i lewy cycek Praw-
dy lub cały tył onejże Prawdy (PWsz X, 134). 

 
Niektóre negatywnie wartościują jakieś postaci, ośmieszają racje interlokutora, 
inne są przykładami konwencjonalnych żartów, swego rodzaju popisów erudy-
cyjnych, wypowiadanych dla zabawy, niekiedy związanych z salonową sytuacją 
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towarzyską. Niektóre wzbudzają w czytelniku autentyczną wesołość, inne wy-
wołują jedynie delikatny uśmiech, jeszcze inne zaś – po prostu szczególnego 
typu refleksję nad pełną kontrastów i sprzeczności rzeczywistością. W tym 
ostatnim przypadku komizm jest wyrazem postawy poety wobec świata – posta-
wy zaangażowanego obserwatora czy też świadka, który z pewnego krytycznego 
dystansu dąży do zobaczenia całości, stara się dostrzec wszystkie aspekty rze-
czywistości, także te, które z pewnej perspektywy wydają się śmieszne. Niekiedy 
komizm bywa też dla Norwida jedynym obok milczenia sposobem reakcji na 
trudne doświadczenia, których nie można przezwyciężyć i nie sposób opisać; 
sposobem pozwalającym zachować godność w sytuacji granicznej. W 1867 roku 
w liście do Konstancji Górskiej poeta pisze:  

 
Co się tyczy osoby mojej, tyle Pani powiedzieć umiem, że jestem tak wielorocznie nie-

szczęsny i utrapiony, że mogę tylko m i l c z e ć  albo  ż a r t o w ać  – mógłbym jeszcze  
i  p i ć , ale to szkodzi i następstwa pociąga niedobre (PWsz IX, 305).  

 
W innym liście wyznaje: 
 
Mój humor obowiązuje mnie, abym był skłonny zrobić żart, kiedy mogę nie mieć z u -

p e ł n e g o  śniadania lub z u p e ł n y c h  rękawiczek, albo kiedy na ulicach miasta mogę 
być […] rozstrzelanym (PWsz X, 58). 

 
Tego typu uwagi pojawiają się w listach jeszcze kilkakrotnie, komizm wystę-

pujący w tekstach Norwida bywa bowiem związany nie tylko ze swoistym spo-
sobem opisywania i wartościowania świata, lecz także ze specyficznym sposo-
bem jego widzenia. Nie służy on po prostu wywołaniu wesołości, ubawieniu, jak 
pisze poeta w jednym z listów: „murzyńskim śmiechem jednego grubego czytel-
nika” (X, 168), stosunkowo często jego funkcją jest poruszenie odbiorcy, uświa-
domienie mu złożoności otaczającego go świata; miewa zatem charakter po-
znawczy i aksjologiczny, a nie tylko ludyczny. Co więcej, jak podkreśla Norwid 
„humor prawdziwy musi mieć łzę na dnie” (PWsz X, 50). Zdaniem poety humor 
musi być więc oparty na pogłębionej i zobiektywizowanej wiedzy o rzeczywisto-
ści, wiedzy, która obejmuje także to, co trudne, a nawet tragiczne, musi wręcz 
mieć takie elementy rzeczywistości ludzkiego bycia-w-świecie jako swoistą pod-
stawę. Bez tego, bez świadomości, że życie ludzkie nierozerwalnie związane jest 
z trudem i cierpieniem, autentyczny humor nie jest możliwy. W przypadku czło-
wieka dojrzałego, osoby o dużej (samo)świadomości, humor powinien być swo-
istym wyrazem czy też dowodem umiejętności wzniesienia się ponad to, co złe, 
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przezwyciężenia naturalnych odruchów ciągłego rozpamiętywania negatywnej 
przeszłości, zniechęcenia, smutku czy wręcz rozpaczy24.  

Na zakończenie należy zaznaczyć, że niemało przejawów również takiego 
właśnie humoru – rozumianego jako specyficzna postawa poety wobec świata25 – 
znaleźć można w analizowanej epistolografii. Być może właśnie występowanie 
tego typu komizmu, w sposób nieoczywisty budzącego wesołość, jest – obok 
częstego splatania się komizmu z ironią – główną przyczyną tego, że opisywany 
w niniejszym szkicu aspekt Norwidowskiej epistolografii nie był dotąd podda-
wany dokładniejszemu oglądowi. Wydaje się jednak, że choćby cytowane wyżej 
fragmenty wyraziście dowodzą, że poeta bywał nie tylko ironistą, lecz także 
humorystą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 Takie – jedno z kilku – oblicze humoru Norwida bliskie jest temu, które w odniesieniu 
do Pana Tadeusza opisywał Zygmunt Szweykowski. W charakterystycznym stylu stwierdzał 
on, że humor Mickiewicza „wynika z tej mądrości życiowej, która odczuwa równowagę zja-
wisk, która dlatego, że wzniosła się ponad nie, widzi ich harmonię, widzi rytm fal wznoszenia 
się i opadania, harmonię dobra i zła, prowadzącą mimo wszystkich zgrzytów, zahamowań  
i minusów do potęgowania całości bytu. W tej fali tkwi piękno i wartość – wartość nie krań-
cowych, ostatecznych zdobyczy każdego fenomenu życia, lecz zdobyczy całości istnienia. Dla 
humorysty poszczególne zjawisko ma zwykle względną wartość; można na nie patrzeć z tej  
i tamtej strony, obok aprobaty widzieć negację, obok wielkich perspektyw – ciasne horyzonty, 
natomiast w całości bytu dostrzega się jakiś jedyny w swej twórczej wymowie nurt życia, 
dający krzepiąca, otuchę, wywołujący przeświadczenie o rehabilitacji win i zgrzytów, wnoszą-
cy jako ostateczny osąd życia wzniosłą pogodę” (jw. s. 6). W przypadku Norwida szczególnie 
istotny wydaje się w tym kontekście chrześcijański, personalistyczny sposób widzenia świata  
i drugiego człowieka.  

25
 Szerzej zob. T. K o r p y s z. „Humor” w pismach Cypriana Norwida. W: Cyprian 

Norwid. Słowo – tekst – interpretacja. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedy-
kowane Profesor Jadwidze Puzyninie. Pod red. T. Korpysza, M.E. Rogowskiej (w druku). 
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REMARKS ABOUT THE LINGUISTIC HUMOR  
IN NORWID’S LETTERS 

 
 

S u m m a r y 
 
Humor, especially linguistic humor present in Norwid’s numerous texts, has not yet been 

the subject of meticulous study in the works on Norwid. What is more, in many studies it is 
emphasized that the categories of humor and comedy are almost absent from Norwid’s works. 
However, reading the poet’s writings with special attention paid to these two categories, re-
veals Norwid’s new image, as in many texts written throughout his life he expressed his un-
doubted sense of humor many times and in various ways. Also in his letters numerous exam-
ples may be found of the humorous side of people joined with situational and linguistic humor. 
His linguistic humor uses a lot of various mechanisms; in the poet’s letters inflectional, lexical 
(humorous neologisms, the use of polysemy, homonymy and paronomasia), phraseological and 
stylistic (based mainly on contrast and concentration) humor may be found. It should also be 
added that Norwid’s humor not only has the ludic, but cognitive and axiological character as 
well. 
 
 
Słowa kluczowe: Cyprian Norwid, epistolografia, list, komizm, humor, ironia.  
 
Key words: Cyprian Norwid, epistolography, letter, linguistic humor, humor, irony. 
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STUDIA NORWIDIANA 
32:2014 

MAGDALENA KARAMUCKA  

RZYMSKIE KORESPONDENCJE NORWIDA 
 
 
Temat niniejszych rozważań może stanowić zapowiedź analizy kilku różnych 

zagadnień, które łączy odniesienie do kategorii geograficzno-kulturowej, jaką 
jest Rzym. Pod pojęciem rzymskie korespondencje Norwida mogą się kryć listy 
pisane przez poetę podczas jego czterech pobytów w Wiecznym Mieście na 
przestrzeni lat 1844-1849, zawierające między innymi świadectwo wrażeń, jakie 
wywarło na Norwidzie miasto i jego ówczesna atmosfera. Może to być również 
odwołanie do listów zawierających odniesienia do Rzymu, a pisanych przez  
poetę już w latach późniejszych. Ciekawą kategorię stanowią tu listy z drugiej  
połowy lat 70. XIX wieku, w których Norwid dał szczególny wyraz swojego 
przywiązania do Rzymu i nostalgii z nim związanej. Są to korespondencje na-
wiązujące do nieudanej próby wydostania się poety z Paryża i powrotu, po raz 
piąty w życiu, do Rzymu, w czym dopatrywał się on między innymi szansy na 
podreperowanie zdrowia i poprawę swych warunków materialno-bytowych. 
Wspomniane listy zawierają też świadectwo tęsknoty za miastem jako stolicą 
chrześcijaństwa oraz za papieżem Piusem IX, którego Norwid darzył szczególną 
estymą i przywiązaniem. W liście do Antoniego Zaleskiego z 9 lutego 1877 roku 
poeta pisał: 

 
Ja nie miałem zostać we Florencji, ale przystanek zrobić, jadąc ku Rzymowi

1
, gdzie być 

powinienem po raz p ią t y, i gdzie rad bym jeszcze z-destytuowanego dziś Monarchę  
widzieć, który w pokorze swej raczył pisać do mnie. Okazało się to jednak na teraz […]  
niepodobnym. 

                                                           
1
 Taki początek listu wskazuje na jakąś wątpliwość Antoniego Zaleskiego co do celu po-

dróży Norwida. Warto zauważyć, że około miesiąca wcześniej Norwid rzeczywiście pisał do 
Zaleskiego: ,,Jestem na wyjezdnem z Paryża do Florencji i może Rzymu […].” (PWsz X, 87; 
wyróżn. – M.K.). Adresy bibliograficzne do tekstów i cytaty według wydania: C. N o r w i d. 
Pisma wszystkie. T. 1-11. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył  
J.W. Gomulicki. Warszawa 1971-1976 (dalej podaję skrót PWsz, liczba rzymska określa nu-
mer tomu, liczby arabskie numery stron). 



MAGDALENA  KARAMUCKA   _________________________________________      

 

100 

 

Kazałem cofnąć paki moje, bo zostawam we Francji – sporo zapłacę za to, że książki  
i płótna moje przywiezą mi nieco powietrza Italii (PWsz X, 95). 

 
We wcześniejszym o kilka dni liście do Ludwika Nabielaka, w którym 

wspominał, że przyśniło mu się, iż dotarł znów po latach do Rzymu, Norwid 
zamieścił następującą uwagę: 

 
Przedwieczny jest tak łaskaw, że wysłał na moje spotkanie Italię – bo taki czas piękny, ale 

ja powinienem być dziś w Rzymie – nie moja wina (PWsz X, 94). 
 
Wzmiankowany w tym liście sen Norwida również związany był z postacią 

Piusa IX, a więc Rzym był tam silnie utożsamiony z Watykanem. Trzeba tu bo-
wiem pamiętać o wieloznaczności Rzymu w twórczości autora Quidama2. W to 
semantyczne bogactwo pojęcia Norwidowego Rzymu wpisuje się też kategoria 
antycznej Romy, z którą w sposób szczególny wiążą się kolejne grupy listów, 
mogące być określane mianem rzymskich korespondencji Norwida.  

Korespondencja Norwida, która jest rzymska ze względu na swe nawiązania 
do antycznej Romy, stanowi główny przedmiot mojego zainteresowania w ni-
niejszym artykule. Chodzi tutaj o listy, w których Norwid-nadawca stylizował 
się niejako na antycznego Rzymianina. Warto zwrócić uwagę na korespondencje, 
w których poeta zamieszczał łacińskie formuły epistolarne, zwłaszcza pożegnal-
ne: Vale (bądź zdrów), a także na listy, w których pojawiają się podpisy w języ-
ku łacińskim lub nawiązujące do kultury antycznej Romy. Śladem związków 
korespondencji Norwida ze starożytnym Rzymem są ponadto listy poetyckie, 
wykazujące już, choćby ze względu na swą gatunkową naturę, łączność z dzie-
łami Horacego czy Owidiusza. Twórczość wymienionych poetów uważa się za 
główne źródło wzorców dla listu poetyckiego w czasach późniejszych3. Warto 
dodać, że Norwid znał i cenił zarówno Horacego, jak i Owidiusza. Stąd w jego 
korespondencji możemy dopatrywać się także głębszych odniesień do listów 
poetyckich wymienionych twórców rzymskich. Bardzo interesujące są nawiąza-
nia w listach Norwida do zbiorów Epistulae ex Ponto i, także zaliczanych do 
gatunku listu poetyckiego, Tristia Owidiusza oraz do biografii tego poety. Zwró-
cę tu uwagę na list poetycki Norwida zatytułowany Do Bronisława Z., gdzie 
związki z epistolarną twórczością Owidiusza są szczególnie wyraźne. Zanim 
                                                           

2
 Kwestię wieloznaczności pojęcia Rzymu u Norwida analizuję dokładniej w mojej pracy 

doktorskiej pt. Antyczny Rzym Norwida (praca w repozytorium UAM) – https://repozytorium. 
amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10985). 

3
 Por. E.  N o w i c k a. Postylion niesie pisanie… Szkice o romantycznym liście poetyc-

kim. Poznań 1993 s. 5; A.M. W a s y l. Rzymski list poetycki. Próba opisania gatunku.  
Kraków 2002 s. 5-6. 
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jednak się na niej skoncentruję, chciałabym też poczynić kilka luźnych uwag 
odnośnie do listów z czasu rzeczywistych pobytów poety w Rzymie. Uwagi te 
postaram się też wykorzystać do wykazania pewnej ewolucji w relacji Norwida 
wobec Romy.  

Listy pisane przez autora Quidama w czasie jego bytności w Rzymie, a więc 
w biograficznej młodości poety4, zawierają wątki, poprzez które Norwid jawi się 
jako typowy romantyk, który udał się do Wiecznego Miasta w ramach swej Ita-
lienische Reise, następnie współtworzył środowisko XIX-wiecznego Rzymu 
artystów i emigrantów, angażował się w wydarzenia roku 1848, opowiadając się 
jednak przeciw działalności Mickiewicza. Warto tu między innymi zwrócić 
uwagę na pierwszy list z Rzymu, jaki odnajdujemy wśród Norwidowej kores-
pondencji zgromadzonej przez Gomulickiego w Pismach Wszystkich. Chodzi 
tutaj o list do Antoniego Zaleskiego, opatrzony nagłówkiem: Rzym, 24 [-25] luty 
1845 r./ Via Quattro Fontane N° 17, który w zasadzie z kilku względów wpisuje 
się w cieszący się dużą popularnością w dobie romantyzmu nurt tzw. podróży 
włoskiej5. Norwid przybliżył tam przyjacielowi między innymi swoją podróż do 
Rzymu oraz uczucia towarzyszące mu podczas wjazdu do Wiecznego Miasta: 

 
I przyjechałem tu do Rzymu pod koniec karnawału, podróż morzem odbywszy, więc 

przez Civita-vecchia […]. 
 
Gdy wjeżdżałem do Rzymu przez P o r t a  d e i  C a v a l l i e r i, nieraz o Tobie 

wspominałem – wjazd ten dziwnie uderza: pierwszą bowiem budową, jaką się napotyka, jest 
sobie sam Piotr Święty, jakby na ustroniu, więc jakby do Niego, a nie do Rzymu się jechało 
(PWsz VIII, 14-15). 

                                                           
4
 Świadomie dookreśliłam tutaj młodość Norwida przymiotnikiem: biograficzna, bowiem 

poeta już w wieku 27 lat pisał w jednym ze swych, nadanych nota bene właśnie w Rzymie, 
listów: ,,Z wielu względów stary jestem …” (PWsz VIII, 64; list do Jana Skrzyneckiego  
z 1 lipca 1848 roku). Krzysztof Trybuś, który zauważył, że Norwid już w młodości współtwo-
rzył los ,,starego poety”, pisał: ,,Już w pierwszych wierszach, tych, które powstały jeszcze  
w kraju, oblicze tego poety spowite jest w starość, niknie gdzieś w świecie pajęczyn i rdza-
wych krat oplecionych powojem. […] Powiedzmy wprost: nie odnajdziemy Norwida, który nie 
byłby stary”. (K.  T r y b uś. Stary poeta. Studia o Norwidzie. Poznań 2000 s. 53). Wydaje 
się zresztą, że taka postawa Norwida nie była wówczas odosobniona. Marta Piwińska, pisząc  
o obecności starców w literaturze romantycznej, w której z czasem słabł początkowy charakte-
rystyczny entuzjazm wobec młodości (por. T r y b uś, tamże s. 52), zauważyła: ,,Sami ro-
mantycy też się długo uważali za ostatnich, żyli na końcu świata i łączyły ich ze starcami 
dwuznaczne związki. Byli starsi od starców, zanim poczuli się młodzi”. (M.  P i w i ń s k a, 
Rozpaczający starzec. ,,Teksty” 1979 z. 1 s. 70).  

5
 Na temat podróży włoskich zob. m.in. O.  P ł a s z c z e w s k a, Wizja Włoch w pol-

skiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu. Kraków 2003 s. 40-49. 
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Norwid założył sobie zresztą jeszcze bardziej szczegółowy opis od tego, któ-
ry zamieścił w liście, ale okoliczności wpłynęły na zmianę tego planu. Poeta 
stwierdził:  

 
Wczora zacząłem list wesoło, lecz odbieram wiadomość, że brat mój Ludwik zasłabł – 

dowiedziałem się również, że albo byłeś, albo jesteś równie mocno cierpiącym, chociaż mi  
o tym nic nie piszesz – odpisuję Ci przeto nie, jakem sobie był ułożył, o wielu drobnych 
rzeczach mówiąc i opisując całą podróż [wyróżn. – M.K.], lecz pokrótce, do-rzeczy, ażeby 
nie być zbyt rozwlekłym i drobnostkami Cię nie nudzić (PWsz VIII, 15). 

 
Warto dodać, że w tym samym liście Norwid wspomniał też, jakich artystów 

,,wielkich zdolności” spotkał w Rzymie (wymienił Nowotnego6, Szlegla7, Zie-
lińskiego8), po czym zauważył: ,,Ja sam rzeźbą się zajmuję, lubo rysunku nie 
opuszczam”. Z tych wzmianek wyłania się już wspomniany XIX-wieczny Rzym 
artystów, który Norwid obserwował i do którego równocześnie przynależał. Jak-
że wymowny jest tutaj również wzór adresowania, który przesłał Cezaremu Pla-
terowi w liście z 23 stycznia 1847 roku: Rome – Via Condotti, Caffè di Constan-
za, à Mr Norwid, artiste9. Caffè di Constanza było jednym z miejsc, obok słynnej 
Caffè Greco, w którym gromadzili się przybyli do Rzymu artyści, tworzący mię-
dzy innymi ówczesną rzymską bohemę artystyczną. W samym Rzymie dopatry-
wał się Norwid stolicy sztuk. Po krótkim pobycie w Bains de Lucques pisał do 
Marii Trembickiej w sierpniu 1847 roku: 

 
[…] wracam do mego atelier w mieście, które przeszłością sztuki zasługiwać by mogło na 
nazwisko atelier świata, choć nie przeszłością sztuki swojej, bo nie wyrobili jej Rzymianie – 

                                                           
6
 Leopold Nowotny (1818-1870), uczeń J. Overbecka. 

7
 Korneli Szlegel (1819-1870), polski malarz, pejzażysta. 

8
 Prawdopodobnie chodziło o malarza Aleksandra, ewentualnie Jana,  Zielińskiego. Ju-

liusz W. Gomulicki nie miał również pewności co do tego, o jakiego malarza o nazwisku Zie-
liński Norwidowi chodziło. Por. PWsz X, 454 oraz PWsz XI, 46. We wskazanym miejscu  
w tomie X jako bardziej prawdopodobne Gomulicki podał imię Aleksander, o którym nie 
wspomniał już jednak w odwołaniu zawartym w tomie XI, gdzie, starając się rozpoznać tę 
postać, podał jedynie imię Jan, które opatrzył jednak znakiem zapytania. Autorki Kalendarza 
życia i twórczości Cypriana Norwida uznały, iż chodziło za pewne o Aleksandra Zielińskiego 
(Por. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1: 1821-1860. Pod red. Z. Troja-
nowiczowej, Z. Dambek. Przy współudz. J. Czarnomorskiej. Poznań 2007 s. 172.  

9
 PWsz VIII, 47. W noweli Ad leones! Norwid wspomniał natomiast o zwyczaju goszczą-

cych w Rzymie artystów, by jako swój adres korespondencyjny podawać Caffè Greco: ,,[…] 
od mnóstwa lat jest przyjętym obyczajem posługiwać się ustalonym Kawiarni Greckiej adre-
sem i tam odbierać listy swoje […].” (PWsz VI, 136).  
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ale greckiej, egipskiej, etruskiej i północnej nawet – wszelkiej – ten dodatek załączam przez 
sumienność (PWsz VIII, 50). 

 
Warto jednak także zauważyć, że już w tych refleksjach ujawniała się rów-

nież głębsza, dojrzała myśl Norwida nad miejscem i znaczeniem Rzymu w dzie-
jach. Chodzi mi tutaj o ważną dla niego kwestię stopnia oryginalności kultury 
rzymskiej.  

Iście romantyczne rysy przenikają też z nadanego z Rzymu 30 sierpnia 1847 
roku listu do Marii Dowgiałłowej, w którym Norwid wyraził tęsknotę za tym, by 
posiadać wierzchowca, na którym mógłby w chwilach pogorszenia nastroju 
przemierzać Kampanię rzymską: 

 
[…] może jednej rzeczy mi brakuje do zupełnego szczęścia, to jest, ażebym w domu, gdzie 
atelier moje założyłem, mógł mieć i konia wierzchowego, ażeby w krótkich niewytłumaczal-
nego smutku chwilach po Kampanii rzymskiej się przejechać (PWsz VIII, 52). 

 
Romantyczne obrazowanie wypływa już z samej wizji samotnej, konnej prze-

jażdżki stroskanego ducha po podmiejskich pustkowiach. Nie można tu choćby 
zapomnieć o znaczeniu motywu rozpędzonego konia w literaturze romantyzmu, 
w której często motyw ów wiąże się z wizją ,,romantycznego indywidualisty, 
człowieka nieprzeciętnego, pełnego namiętności i pasji”10. Galop, w którym jeź-
dziec i rumak stają się niejako jednością, jest znakiem wolności, ucieczki od 
krępującej, naznaczonej nierzadko nieszczęściem i rozczarowaniem rzeczywisto-
ści11. Romantyczny efekt przywołanej wzmianki z listu Norwida dopełnia fakt, iż 
chodzi tutaj właśnie o Kampanię rzymską, o której Olga Płaszczewska pisała 
między innymi: 

 
Usiana ruinami, rozsławiona dzięki obrazom Claude’a Lorraina, przemawia do wyobraźni 

romantycznej nie tylko jako przestrzeń malownicza, ale jako miejsce, w którym możliwe jest 
obcowanie zarówno ze śladami przeszłości, ale i nieskończonością

12
. 

                                                           
10

 Ł.  G i n k o w a. Koń. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod red. J. Bachó-
rza, A. Kowalczykowej. Wrocław 20094 s. 429.  

11
 Tamże.  

12
 P ł a s z c z e w s k a, jw. s. 285. W przywołanej wizji Norwida brakuje odniesienia 

do ruin Kampanii. Samo pominięcie ruin w tej jednej wypowiedzi nic oczywiście nie znaczy. 
Warto jednak zauważyć, że Norwid ogólnie unikał krajobrazów ruinowych, choć sama szeroko 
pojmowana ruina, stanowi istotny motyw jego twórczości. Kazimierz Wyka pisał: ,,Norwid 
ruiny pragnie stale rekonstruować, ożywić, a nie pozostawić jako zjawisko malownicze przez 
to jedynie, że doszło nas w stanie zniszczenia. Taką poezję ruin dosyć powszechnie uprawiał 
romantyzm, zwłaszcza ten gorszy”. (K.  W y k a.  Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz. Kra-
ków 1948 s. 106). A Melbechowska-Luty dodała: ,,Poeta pragnął rozwikłać tajemnicę 



MAGDALENA  KARAMUCKA   _________________________________________      

 

104 

 

 Poprzez swe pragnienie, wyrażone w liście do Dowgiałłowej, Norwid wpisał 
się więc w ów romantyczny nurt. 

Warto też wspomnieć, że w kolejnym liście, zamieszczonym w Pismach 
Wszystkich, skierowanym do Stanisława Egberta Koźmiana z 16 września 1847 
roku, Norwid przy końcu napisał słowa z Boskiej komedii Dantego: ,,Vieni  
a veder la tua Roma…” (PWsz VIII, 53) Ta uwaga również przydała rzymskie-
mu listowi romantycznego charakteru. Oto korespondencja z Italii splata się  
z Dantem. Stanowił on bowiem obiekt szczególnego zainteresowania i uwielbie-
nia romantyków13. Norwid notabene w latach 40. XIX wieku tłumaczył fragmen-
ty Boskiej Komedii.  

Warto tu też od razu zwrócić uwagę na związki obrazów i wrażeń zawartych 
w korespondencji Norwida z Rzymu z jego utworami literackimi, a więc na do-
wody autobiograficznych inspiracji pewnych Norwidowych wątków literackich. 
Atmosfera wspomnianego XIX-wiecznego Rzymu artystów, którego pewne echa 
przeniknęły do listów Norwida z czasu jego pobytów w Wiecznym Mieście, 
znalazła oczywiście swe odbicie w noweli Ad leones. Przywołany natomiast 
wyżej opis wjazdu Norwida do Rzymu budzi pewne skojarzenia z przedstawie-
niem przybycia do tego miasta młodzieńca z Epiru w poemacie Quidam. Mło-
dzieniec ów, podobnie jak Norwid, który dotarł do Wiecznego Miasta dyliżan-
sem przez Porta dei Cavallieri14, wjeżdżał konną karawaną przez jedną z miej-
skich bram. Istotne są tutaj też wrażenia, które wywołał w młodzieńcu z Epiru 
Rzym. Z jednej strony to poczucie ogromu miasta (,,Wjeżdżałem obcy w to mia-
sto ogromne” PWsz III, 83), a z drugiej – wrażenie pewnego rustykalnego cha-
rakteru Romy (,,Ni wieś, ni miasto – tu cię woły miną,/ A tam wykwintna biga 
zastanowi…” PWsz III, 83). Trzeba zaznaczyć, że Rzym romantyczny, w którym 
przebywał Norwid, miał właśnie dużo rysów wiejskości. Zygmunt Kubiak  
w Brewiarzu Europejczyka zauważył: ,,Rzym ówczesny był przede wszystkim 

                                                          

,,załamków” i ,,zwalisk”, jednak nie traktował ich jako dekoracyjnego, sentymentalnego rek-
wizytu zdobiącego przestrzeń natury czy miast i budzącego dreszczyk emocji (co było tak 
częste w literaturze i malarstwie XIX wieku), nie ulegał romantycznemu nastrojowi decorum 
ruiny, ale plasował ją w kręgu filozofii historii i metafizycznych doznań, w kategoriach onto-
logicznych i transcendentnych […]”. (A.  M e l b e c h o w s ka - L u t y. Oprzeć głowę 
o mury klasztorne. Kronika bezdomności Cypriana Norwida. „Polska Sztuka Ludowa: Kontek-
sty: antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2004 nr 1-2 s. 54). Zagadnienie ruiny  
u Norwida jest bardzo obszerne.    

13
 Pisała o tym A. Kuciak (Dante romantyków. Recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, 

Słowackiego, Krasińskiego i Norwida. Poznań 2003).  
14

 Dokładniej: Porta Cavalleggieri (Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1 
s. 168). 
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miastem ruin antycznych i trawy”15. Badacz dodał, że tam, gdzie ,,zarośla wy-
trzebiono, krzewiło się życie raczej wiejskie niż miejskie”16. Obraz Rzymu za-
warty w Quidamie miał właśnie stanowić efekt przeniesienia nań owego XIX- 
-wiecznego wizerunku miasta. Zawarte w cytowanym wcześniej liście do Anto-
niego Zalewskiego wzmianki Norwida na temat jego pierwszego zetknięcia  
z Rzymem pozwalają przypuszczać, że poecie wjeżdżającemu do Rzymu towa-
rzyszyły właśnie wrażenia ogromu, a zarazem prowincjonalności. Norwid pisał 
przecież, że wjeżdżał wprost na Bazylikę Świętego Piotra, a więc budowlę mo-
numentalną, świadczącą niejako o ogromie całego miasta. Równocześnie jednak 
w cytowanym liście pojawiła się uwaga, że Bazylika stała na ustroniu. Rzym był 
bowiem wówczas, jak wspomniałam, słabo zabudowany w porównaniu z jego 
obecną topografią.  

Pozostając przy zagadnieniu związków listów Norwida z Rzymu z jego utwo-
rami literackimi, chciałabym także zwrócić uwagę na następujące słowa z listu 
do Marii Trembickiej z 8 kwietnia 1848 roku: 

 
[…] mam zamiar sztuk ojczyznę na jakiś czas opuścić – i sztuk-sferę może na czas jakiś – 
potrzebuję podróży od cyprysów do świerków – ku szaremu niebu i piaszczystym polom […] 
(PWsz VIII, 59)  

 
Jakże uderzające jest podobieństwo tego wyznania do sytuacji lirycznej i kon-

strukcji wypowiedzi w wierszu W Albumie, w części opatrzonej nagłówkiem:  
„W Rzymie”:  

 
– Żeby to zamiast cudnych tych cyprysów 
I słoneczności tej, co razi oczy, 
I Colosseum (rudych gniazda lisów!) 
Płaczącej wierzby dopatrzyć warkoczy, 
A zamiast ziemi popiołów i gruzów 
I połamanych waz etruskich – żeby 
Popodlewanych zagony arbuzów, 
I choćby trochę polskiej dotknąć gleby…  

PWsz I, 154 
 
Wspominane w liście do Trembickiej świerki zostały tu jedynie zamienione 

na wierzby, a cyprysy, tak częsty w literaturze symbol Italii, zostały zachowane 
jako znak rzymskiego krajobrazu, od którego myśl poety ucieka jednak ku Pol-
sce. Juliusz W. Gomulicki uznał, iż wiersz ten powstał najpóźniej w roku 1851. 

                                                           
15

 Z.  K u b i a k, Brewiarz Europejczyka, Warszawa 1996, s. 130. 
16

 Tamże. 
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Badacz zaliczył ten utwór jednak już do wierszy napisanych w czasie pierwszego 
pobytu Norwida w Paryżu, w latach 1849-1852 oraz stwierdził, że został on 
skonstruowany mniej więcej równocześnie z wierszem Do księgarza. Możliwe, 
że Norwid odwoływał się do swoich wspomnień, ożywił niejako odczucia, które 
dotykały go w czasie pobytu w Rzymie i wykorzystał je do odmalowania obrazu 
tęsknoty i rozdarcia. Wykazane głębokie podobieństwo między cytowaną 
wzmianką z listu do Trembickiej z 1848 roku a fragmentem wiersza W Albumie 
skłania mnie jednak do podejrzeń, że wiersz lub chociaż jego rzymska część,  
a przynajmniej jej szkic, mógł powstać już w Rzymie. Zdaję sobie jednak spra-
wę, że hipoteza ta wymaga pogłębionej analizy, na którą nie ma tutaj miejsca,  
a ponadto jestem świadoma tego, iż samo podobieństwo motywów jest niezwy-
kle ryzykowną przesłanką, jeśli chodzi o datowanie utworów17. Na tym kończę 
też moje, rzucone tu jedynie, uwagi na temat listów Norwida z Rzymu, do któ-
rych odwołam się jeszcze w konkluzji, i przechodzę do zasadniczej dla moich 
niniejszych rozważań kategorii listów rzymskich, ujawniających Norwidowe 
poczucie swej rzymskiej tożsamości.  

Na podstawie dostępnych listów Norwida, zawartych w Pismach Wszystkich 
pod. red. Gomulickiego, zauważyłam, że poeta w wybranych listach zaczął za-
mieszczać elementy typowe dla korespondencji łacińskiej lat 60. XIX wieku 
oraz, że najwięcej tego typu Norwidowych listów pochodzi z tej dekady. Wyją-
tek stanowi wprawdzie list do Marii Tremickiej z 28 sierpnia 1857 roku, gdzie 
pojawiła się już formułka: AVE

18, ale nie wiążę jej ze wspomnianą tendencją, 
której początki datuję – jak wskazałam – na kolejną dekadę, lecz z pojawiającym 
się tuż wyżej w liście odwołaniem do Matki Bożej i skojarzeniem ze słowami: 
Ave Maria. Nie wyklucza to oczywiście faktu, że mogły tu się nałożyć inspiracje 
związane z antyczną Romą, ale nie uważam ich za dominujące, stąd wyłączam 
ten list z interesującej mnie tutaj kategorii.  

Biorąc pod uwagę zachowane korespondencje, stwierdziłam, że rzymska li-
stowna formułka: vale, a w tym wypadku nawet dość ciekawe połączenie: salve 
– vale, pojawiła się po raz pierwszy w korespondencji do Mariana Sokołowskie-
go z 8 listopada 1866 roku. Warto podkreślić, że w liście tym Norwid ze sporym 
entuzjazmem dzielił się swoimi wrażeniami z lektury artykułu Ampère’a pt. Ro-
me sous Auguste d’après les poètes contemporains, zamieszczonego w bieżącym 
wówczas numerze ,,Revue des Deux Mondes”. Stwierdził między innymi: 

                                                           
17

 W ryzykowności datowania utworów jedynie na podstawie motywów utwierdziły mnie 
wnioski z dyskusji wynikłej na ten temat podczas Colloquia Norwidiana XII, pt. Listy, listy…, 
Kazimierz Dolny, 22-24 maja 2013.  

18
 PWsz VIII, 320.  
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Czytając te piękne i wierne karty, zadziwiony byłem – – zadziwiony byłem obrazem Ro-
my, kobiet, ludzi, towarzystwa, powietrza, obyczaju… zdawało mi się, że na grobie własnym 
usiadłszy przewracam karty mojego Quidam i pytam, c z y  s ię  g d z i e  n i e 
o m y l i ł e m? (PWsz IX, 263). 

 
Można przypuszczać, że to właśnie wpływ lektury Ampera, zanurzenie się  

w refleksję nad realiami starożytnego Rzymu, przyczyniło się do tego, że Nor-
wid zastosował w swym liście do Mariana Sokołowskiego wspomniane łacińskie 
formułki. Również około 8 listopada 1866 roku, tym razem w liście do Broni-
sława Zaleskiego, Norwid znów zastosował łacińskie pozdrowienie końcowe: 
Vale (PWsz IX, 266). Lata 60. XIX wieku były zresztą okresem dalszego wzma-
gania się Norwidowego zainteresowania antyczną, cesarską Romą, którego druga 
fala, jak wskazał J.W. Gomulicki19 nastąpiła około połowy lat 50., kiedy to za-
częła się wykluwać idea stworzenia poematu Quidam, wydanego po raz pierwszy 
w 1863 roku. Lata 60. to też między innymi czas szczególnego skoncentrowania 
się Norwida na twórczości Horacego. Z przełomu lat 1861/1862 pochodzą dwa 
Norwidowe przekłady z Horacego (ody Ad Pompeium i Non ebur neque au-
reum…). Od razu trzeba jednak podkreślić, że nie samo raczej zainteresowanie 
Norwida, fascynującego się zresztą różnymi starożytnymi kulturami, Rzymem 
było przyczyną interesujących mnie tutaj łacińskich rysów jego korespondencji.  

Wspomniane formułki czy wyrażone w języku łacińskim podpisy: Servus inu-
tilis (list do Karola Ruprechta pisany po 5 listopada 1863 roku, PWsz IX, 117), 
wskazują na swoiste poczucie rzymskiej tożsamości Norwida, które poeta chciał 
najwyraźniej w ten sposób podkreślić. W przypadku formuły: Servus inutilis, 
należy podkreślić także jej wyraźne echa chrześcijańskie. Będzie jeszcze dalej 
mowa o różnych, nakładających się często, aspektach interesującego mnie tutaj 
,,rzymskiego obywatelstwa” Norwida, z którego wypływają między innymi owe 
łacińskie formuły w jego listach. W tym miejscu chciałabym natomiast zauwa-
żyć, że Norwid dwukrotnie w swoich listach określił się mianem obywatela 
rzymskiego, czyniąc to ponadto również w języku łacińskim. Pod listem do Jo-
anny Kuczyńskiej z 1 grudnia 1862 roku zamieścił podpis: ,,Cyprianus Norwid / 
Polon[us] nat[us], civis Romanus / an[no] 1862 / Lutetiae Parisiorum.” (PWsz 
IX, 64) List do Bronisława Zaleskiego, pisany najprawdopodobniej w marcu 
1869 roku, rozpoczął natomiast od słów: 

 

                                                           
19

 Zob. PWsz III, 728-729. 
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Cypri[anu]s Camillus N., Civis Romanus, Bronisławowi Z., Sarmackich y Chersonezu-Litew-
skiego Starszych synowi y obywatelowi etc. pozdrowienie!

20
 (PWsz IX, 394). 

 
Poza kwestią przybranego rzymskiego obywatelstwa trzeba też zwrócić uwa-

gę na samą formułę tego wstępu. Stanowi ona wyraźnie kalkę pozdrowień (salu-
tatio) z listów rzymskich, które miały właśnie formę nagłówków, zwanych pre-
skryptami21, i rozpoczynały się od nazwiska nadawcy. Przywołajmy jako przy-
kład początek listu Cycerona do Appiusza Klaudiusza Pulchra: ,,CICERO 
APPIO IMP. S. D.”22 czy do konsula roku 44, a zarazem swego zięcia Publiusza 
Korneliusza Dolabelli: ,,CICERO DOLABELLAE CONSULI SUO S.”23 Skróty 
S. oraz S.D. pochodzą od zwrotów: Salutem (formuła eliptyczna) i salutem dicit, 
które należy tłumaczyć jako: pozdrawia, przesyła pozdrowienie. Pierwsze zatem 
z cytowanych pozdrowień to: Cicero Appio imperatori salutem dicit, tj. Cyceron 
pozdrawia wodza Appiusza, drugie natomiast – Cicero Dolabellae consuli suo 
salutem (dicit), co należy tłumaczyć jako: Cyceron pozdrawia swego konsula 
Dolabellę. Stefania Skwarczyńska pisała na temat listu antycznego:  

 
[…] początek listu – salutatio – skostniał szybko w stereotypową frazę, zawierającą nazwisko 
piszącego, zwrot imienny w formie celownika do adresata (zastąpiony przez dzisiejszy zwrot 
w formie inwokacyjnej) pozdrowienie, łączące dzisiejszą inwokację i podpis w jedno zdanie 
rozwinięte

24
. 

                                                           
20

 Z. Dambek uznała ten nagłówek za żartobliwy wyraz antysarmackiej autokreacji poety. 
(Kariera szlafroka, czyli wokół karykatur szlachciców Norwida. W: Norwid – artysta. W 125. 
rocznicę śmierci poety. Pod red. K. Trybusia, W. Ratajczaka, Z. Dambek. Poznań 2008 s. 111). 
Samo określenie się przez Norwida mianem: ,,Civis Romanus” stanowi jednak również od-
dzielną kwestię. Warto ponadto wspomnieć, że to powiązanie obywatelstwa rzymskiego  
z formułami sarmackimi nasuwa tu też skojarzenie z barokową legendą o Owidiuszu-
Sarmacie, czemu kolorytu przydaje jeszcze fakt, że Norwid utożsamiał się z Owidiuszem,  
o czym będzie jeszcze dalej mowa.  

21
 Zob. B.  D r e w n i e w s k a.  Wstępna formułka etykietalna w listach Cycerona i je-

go korespondencji. ,,Meander” 21:1966 s. 424-443. Artykuł poświęcony jest przede wszystkim 
problemowi użycia w listach starożytnych Rzymian formuły: ,,Si vales, bene est, ego valeo”  
i jej wariantów. Główny materiał badawczy stanowią korespondencje Cycerona.  

22
 C i c e r o, Ep. ad Familiares, III, 1; (numerację listów podaję według wydania:  

M. T u l l i  C i c e r o n i s. Epistulae. Vol. I: Epistulae ad Familiares. Recognovit brevi-
que adnotatione critica instruxit Ludovicus Claude Purser. Oxonii e Typographeo Clorendo-
niano 1952).   

23
 C i c e r o, Ep. ad Familiares, IX, 14. 

24
 S.  S k w a r c z yń s k a.  Teoria listu. Lwów 1937 s. 216. Na temat elementów 

kompozycyjnych listu antycznego zob. też Rzymska literatura wygnańcza. U schyłku republiki, 
początków pryncypatu i wczesnego cesarstwa. T. 1: E. W e s o ł o w s k a. Cyceron i Sene-
ka. Poznań 2003 s. 156-157. 
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Jerzy Schneyder, odnosząc się do wzorców listowych starożytnych Greków  
i Rzymian, dodał, że im dalej adresat stał osobiście od autora listu, tym dokład-
niej często wymieniało się jego tytuły urzędowe. Badacz zauważył: ,,Zwłaszcza 
u Rzymian taka tytulatura wypada niekiedy imponująco”25. Norwid dość blisko 
przyjaźnił się z Bronisławem Zaleskim, ale dla podkreślenia rzymskiej inspiracji 
analizowanego listu również zamieścił pewne zaszczytne miana adresata. Danuta 
Grzesiak w swoim artykule o strukturze listu romantycznego, w którym to liście 
salutatio miało,,postać wołacza imienia lub nazwania adresata (często mianow-
nika w funkcji wołacza), zwróciła uwagę na nawiązanie do formuły korespon-
dencji klasycznej, jakie zdarzało się Mickiewiczowi w pierwszych listach do 
przyjaciół. Autorka przywołała następujący przykład: ,,Adam Nowogródzki Jó-
zefowi z Humania zdrowia i dobrego powodzenia”26. Istotne, że Mickiewicz 
pozostawał wtedy jeszcze pod dość silnym wpływem klasyków rzymskich27.  

  Warto ponadto zauważyć, że Rzymianie w wypadku, niekiedy licznej, tytu-
latury stosowali w salutatio skróty (por. choćby w cytowanym Cyceronowym 
pozdrowieniu Appiusza Klaudiusza: IMP.). Norwid, być może także dla nadania 
rzymskiego kolorytu, w nagłówku z przywołanego listu do Zaleskiego również 
zastosował skróty: ,,Bronisławowi Z.”, ,,etc.”. Nie są to zresztą jedynie rzymskie 
rysy cytowanego listu, który okazuje się wyjątkowo barwnym przykładem epi-
stolarnych inspiracji poety czerpanych z antycznego Rzymu. Na końcu listu za-
mieścił on następujące formuły: 

 
Vale – Salve – Ave. 
                                                          N.  
W Lutecji Paryskiej, MDCCCLXIX   

PWsz IX, 395 
 

                                                           
25

 J .  Schnayder. Wstęp. W: Antologia listu antycznego. Oprac. J. Schnayder. Wrocław 
1959 s. VIII. Por. choćby dość rozbudowany, z uwagi na oficjalny ton listu, preskrypt z listu 
Cycerona do Gnejusza Pompejusza Wielkiego: M. TULLIUS M.F. CICERO S.D. CN. 
POMPEIO CN. F. MAGNO IMPERATORI (Ep. ad Familiares, V, 7).  

26
 D.  G r z e s i a k. Struktura listu romantycznego (na przykładzie epistolografii  

F. Chopina, A. Mickiewicza, J. Słowackiego i C.K. Norwida). W: Sztuka pisania. O liście 
polskim w wieku XIX. Pod red. J. Sztachelskiej, E. Dąbrowicz. Białystok 2000 s. 21. Grzesiak 
wspomniała, że Mickiewicz skonstruował przywołaną formułę na wzór grecki, ale wydaje się, 
że wzorce rzymskie (np. korespondencje Cycerona) mogły być istotniejsze w kształtowaniu się 
analizowanej formuły w listach polskich.  

27
 M.in. wpływ programów KEN. Zob. K.  Z i e m b a. Rzym Mickiewicza (Wokół listu 

Adama Mickiewicza do Marii Mickiewiczówny z 19 grudnia 1851 roku). W: Antyk romantyków 
– model europejski i wariant polski. Rekonesans. Toruń 2003.  
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Nie bez przyczyny rok został tu podany cyframi rzymskimi. Ponadto użycie 
przyimkowego wyrażenia: W Lutecji Paryskiej28, nie zaś po prostu: Lutecja Pa-
ryska, stanowi niewątpliwie aluzję do stosowanego w rzymskich listach w tym 
wypadku genetivu w funkcji lokatywnej, np. Romae, co należy właśnie tłuma-
czyć jako: w Rzymie29. Dość typowe dla formuły listu antycznego było też 
umieszczanie daty na końcu listu, a więc tak, jak uczynił to Norwid w analizo-
wanej korespondencji do Bronisława Zaleskiego. Nieco zaskakująca jest nato-
miast oczywiście, łacińska wprawdzie, zbitka: Vale – Salve – Ave. Starożytny 
Rzymianin w typowym liście poprzestałby na pożegnalnym: Vale. Nie zamie-
ściłby też najpewniej inicjału, jak uczynił to Norwid, bowiem według rzymskie-
go schematu listowego nadawca ujawniał się już w omówionym przed chwilą 
inicjalnym pozdrowieniu (preskrypcie). Stefania Skwarczyńska zauważyła: 
,,dzisiejsze ostatnie słowo listu dawniej było pierwszym, podpis dzisiejszy był 
dawniej ,,nadpisem”30.  

Wróćmy jednak do kwestii owej rzymskiej tożsamości Norwida, której świa-
dectwem są najwyraźniej analizowane tu przeze mnie listy. Który z Rzymów 
miał właściwie Norwid na myśli, gdy nazywał się obywatelem rzymskim?  
W liście do Bronisława Zaleskiego nie zostało to doprecyzowane. Z listu nato-
miast do Joanny Kuczyńskiej wynika, że zamieszczony tam podpis odnosi się do 
duchowej przynależności Norwida do Rzymu jako Watykanu. Władca Rzymu,  
o którym mowa w liście, to najprawdopodobniej papież Pius IX:  

  
Jak wiadomo Pani, jestem obywatelem rzymskim – civis romanus sum

31
 – Władca Rzymu 

jest moim monarchą – nie wiem przeto bynajmniej, jakie są urządzenia w Polsce, i nie wiem, 
jakie cenzury są prawa, ani wiedzieć tego nie mam obowiązku, będąc Rzymianinem, choć  
w Polsce urodzonym – tak jak niegdyś Paweł Apostoł Żydem z urodzenia był, a jednakże 
prawo obywatela rzymskiego obowiązywało go (PWsz IX, 64). 

 

                                                           
28

 Łacińska nazwa Paryża to Lutetia Parisiorum. ,,Parisiorum” to genetivu pluralis (funk-
cja: genetivus possesivus) od nazwy plemienia: Parisii.  

29
 W przywoływanym już wyżej liście do Joanny Kuczyńskiej z 1 grudnia 1862 roku 

Norwid użył łacińskiego zwrotu: Lutetiae Parisiorum (zob. wyżej oraz PWsz IX, 64). Pod odą 
Do Spółczesnych poeta zamieścił natomiast następującą informację: ,,1867 novembris. Parisio-
rum-Lutheciae” (PWsz II, 183). W tej przywołanej formule zaskakujący jest zapis: Lutheciae. 
Por. np. A.  Jougan.  Słownik kościelny łacińsko-polski. Warszawa 1992, gdzie odnotowana 
została jedynie forma: Lutetiae.  

30
 S k w a r c z yń s k a, jw. s. 216.  

31
 Zastanawia formuła zapisu słowa: romanus, które według ortografii łacińskiej winno 

rozpoczynać się wielką literą. Co również ciekawe, w przywołanym już wyżej podpisie pod 
tym samym listem  Norwid zapisał to słowo poprawnie.  
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Zwrot: civis romanus sum, używany kilkakrotnie – jak już wykazałam wyżej 
– przez Norwida, to najwyraźniej nawiązanie do słów, które miał wypowiedzieć 
św. Paweł, gdy bronił się przed setnikiem i trybunem32. Taką inspirację potwier-
dza zawarte w powyższym cytacie odwołanie do postaci Apostoła, poprzez któ-
re, co warto podkreślić, powyższa deklaracja Norwida nabiera jeszcze silniej 
charakteru wyznania wiary chrześcijańskiej. Niezwykle ciekawie więc w tej ko-
respondencji Norwida splatają się Romanitas i chrześcijańska Latinitas. Warto 
też wspomnieć tu kategorie Roma pagana i Roma Christina i relację między 
nimi, dla której jednym z ważnych symboli jest właśnie św. Paweł. Trzeba za-
uważyć, że podobny wątek, odnoszący się do kwestii rzymskiego obywatelstwa 
Norwida, pojawił się w wierszu Moja ojczyzna. Podmiot liryczny, który – co 
dość typowe dla twórczości Norwida – może być utożsamiany z samym poetą, 
stwierdza tam:  

 
Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył; 
Wieczność pamiętam przed wiekiem; 
Klucz Dawidowy usta mi otworzył, 

Rzym nazwał człekiem.  
PWsz I, 336 

 
Trudno orzec jednoznacznie, o jakie rozumienie Rzymu tutaj chodzi. Wydaje 

się jednak, że rację miał Gomulicki, iż chodzi tu najprawdopodobniej o Stolicę 
Apostolską, a nawet metaforycznie o samo, tak ważne dla Norwida, chrześcijań-
stwo33. Stosunek Norwida do Rzymu pogańskiego był natomiast ambiwalentny, 
niejednokrotnie nawet krytyczny. Jednak w pismach Norwida napotykamy także 
ślady zakorzenienia wyraźnie w Roma pagana. Jednoznaczne świadectwo tego 
faktu odnajdujemy wśród Norwidowej korespondencji. W liście do Marii Trem-
bickiej, nadanym z Nowego Jorku około 20 lutego 1854 roku, czytamy: 

  
Wszędzie albowiem indziej sieroce życie moje podpierałem przynajmniej fundamentami 
historii i gruzy Rzymu często mi familijne zastępowały uczucia – tu więc i w tym jeszcze 
zdradzony będąc, zatęskniłem był raz przynajmniej do jednego kilkunastowiecznego kamie-
nia i wziąłem w rękę machinalnie jeden z tomów Cycerona, który czytywać lubię, lubiłem: 
De natura deorum (Sur la nature des dieux) – filozoficzne pogańskie dzieło, ale wiele więce 
od większej połowy chrześcijańskiej-nowożytnej-filozofii warte, bo mniej frazeologiczne 
(PWsz VIII, 207-208). 

                                                           
32

 Zob. Dzieje Apostolskie 22, 22-29. W Wulgacie nie pojawia się jednak dokładny zwrot: 
Civis Romanus sum. 

33
 Por. C.  N o r w i d, Wiersze. Dodatek krytyczny, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 

1966, s. 616; PWsz IX, 542.  
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Niewątpliwie szczególne znaczenie miała dla Norwida literatura rzymska. Tu-
taj pisał o Cyceronie. Bardzo istotny był dla niego też między innymi Owidiusz, 
którego nie sposób tu nie wspomnieć, jeśli mowa jest o rzymskich koresponden-
cjach Norwida. Norwidowi zdarzało się bowiem – jak już zauważyłam – utoż-
samiać w swej korespondencji z Owidiuszem. 11 grudnia 1880 roku w liście do 
Seweryny Duchińskiej pisał:  

 
– – – Kończę, bo oto widzę Getów i Scytów zabierających się do śniadania. A nie zawsze 

leżąc nad Dunajem mogę myśleć swobodnie o siedmiopagórkowej okolicy i o cieniach oli-
wek i cyprysów, bo oto Scyty już do jadła siadają

 
– (PWsz X, 150). 

 
Jest to wyraźne nawiązanie do wygnańczej twórczości Owidiusza, tj. do Epi-

stulae ex Ponto i Tristia, utrzymanych w formule listów poetyckich. Naddunaj-
ska kraina34, zamieszkała przez barbarzyńskich Getów i Scytów, to Tomis (dziś 
Konstanza), do którego relegowany został Owidiusz. Siedmiopagórkowa kraina 
oliwek i cyprysów natomiast to Rzym, a więc ojczyzna, do której Owidiusz tęsk-
nił. Wykorzystując ten obraz, Norwid poczynił wyznanie na temat swojej osobi-
stej sytuacji, paralelnej w jego odczuciu do losu Owidiusza35. Jego Tomis to Ivry, 

                                                           
34

 Por.  ,,[…] nad Dunajem smętno-Owidowym”. Assunta, PWsz III, 290. 
35

 Krzysztof Gąsiorowski kategorycznie rozgraniczył to nawiązanie do Owidiusza od 
Norwidowej próby odnalezienia się w roli rzymskiego poety, tj. uznał, że Norwid ironizował 
jedynie, wskazując na podobieństwa swojej sytuacji z losem Owidiusza, a nie dopatrywał się  
w sobie niejako drugiego Owidiusza. Badacz pisał: ,,[…] trzeba doprawdy dużo dobrej woli  
i naiwności – lub uważać Norwida za całkowitego maniaka, aby ze znanego fragmentu listu  
o jego współtowarzyszach – «Scytach», którzy właśnie zasiadają do obiadu, i przeszkadzają 
poecie, wnosić, że on nadal stara się odnaleźć w roli Owidiusza, bo przecież cytatem z wygna-
nego Rzymianina kończy się także i list-poemat do Zaleskiego. Jeśli Norwid nie oszalał,  
a chyba nie – chociaż nie mogłoby to nikogo dziwić – ci «Scytowie» to był już tylko autosar-
kazm, autoironia. Owidiuszowskim «Vale» kończy Norwid także list do Lenartowicza (PWsz 
X, 179), w którym notuje: «mieszkam tu […] jak w arcytanim hoteliku z dodatkiem widoku 
świętych osób – ale mi to artystycznie i socjalnie bardzo zaczyna szkodzić!! – co dalej? – nie 
wiem»”; zaiste Owidiusz!! (K.  Gą s i o r o w s k i, W długim jak nicość korytarzu? 
,,Poezja” 1983 nr 10 s. 99). Mimo tej argumentacji Gąsiorowskiego odnoszę jednak wrażenie, 
że trudno tutaj dokonywać wspomnianego rozgraniczenia między nawiązaniem a pewną styli-
zacją na Owidiusza czy swoistym utożsamieniem się Norwida z rzymskim poetą. W liście do 
Duchińskiej, poza ironicznym odwołaniem do Getów i Scytów, jest też odniesienie do podob-
nej, jak Owidiuszowa, tęsknoty za ojczyzną. Ujawnia się tu niejako świadomość pokrewień-
stwa emocji, które wykracza według mnie poza autosarkazm i autoironię, o których pisał Gą-
siorowski. Odnoszę również wrażenie, że nawiązania do Owidiusza w poemacie-liście Do 
Bronisława Z. i ich charakter potwierdzają, że Norwid w pewnym sensie utożsamiał się jednak 
w tym wierszu oraz w liście do Duchińskiej z rzymskim poetą. Nie tylko motywy i atmosfera 
utworu do Bronisława Z., lecz także sama jego forma, tj. list poetycki, czy nawet wspomniane 
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gdzie czuł się wygnańcem. Geci i Scytowie, to mentalnie tak mu obcy współ-
mieszkańcy przytułku. Co do Rzymu natomiast, to kryje się pod nim rzeczywi-
stość, do której Norwid tęsknił. Kwestia ojczyzny poety jest – nieco skompliko-
wana. Może Norwid myślał tu wyłącznie o Polsce, może o Rzymie. Możliwe też, 
że chodziło mu po prostu o szczęśliwsze, młodsze lata czy o czas sprzed za-
mieszkania w przytułku św. Kazimierza.  

W kontekście moich rozważań ciekawy jest też podpis, jaki poeta zamieścił 
pod cytowanym listem do Duchińskiej, tj.: Nor vid. Elżbieta Wesołowska  
w swoim artykule Romanitas Norwida zauważyła, że w przywołanym podpisie 
,,delikatnie dźwięczało nazwisko rzymskiego poety, rzucone na tło surowej Pół-
nocy”36. Owidiusz to bowiem po łacinie Ovidius. Badaczka wspomniała też jed-
nak na marginesie, że podpis Nor vid może być również aluzją do znaczenia typu 
,,wieszcz północy” – jako zbitka germańskiego Nord i łacińskiego videre, tj. 
widzieć. Pewnym potwierdzeniem tej tezy mógłby może być zawarty w innym 
liście podpis: C. NorWID (w liście do Karola Zamoyskiego ze stycznia 1867 
roku, PWsz IX, 275) – wówczas WID od polskiego widzieć, Nor zaś analogicz-
nie do poprzedniego przypadku37. Biorąc jednak pod uwagę treść listu do Du-
chińskiej, hipoteza co do związku podpisu z Owidiuszem wydaje się bardziej 
prawdopodobna. Trzeba zauważyć, że nie są to wciąż jedyne domniemania co do 
odczytania wspomnianego podpisu.  

Nie sposób też nie wspomnieć tutaj listu poetyckiego Norwida Do Bronisła-
wa Z. Co warto od razu podkreślić, znów Bronisław Zalewski został adresatem 
listu stylizowanego na korespondencję rzymską. Godne zaznaczenia jest też, że 
ten poetycki list został rzeczywiście wysłany pocztą do adresata 21 stycznia 
1879 roku. Nie będę tu analizowała całego utworu. Chciałabym jedynie zwrócić 
uwagę na rysy pozwalające wpisać ten wiersz-list w kategorię Norwidowych 

                                                          

przez Gąsiorowskiego Vale, skłania mnie ku przeświadczeniu, że Norwid utożsamiał się tam 
jednak z Owidiuszem. Elżbieta Wesołowska pisała, że Norwid Owidiusza wręcz ,,zawłaszcza 
(Romanitas Norwida W: Norwid-artysta. Pod red. K. Trybusia, W. Ratajczaka, Z. Dambek. 
Poznań 2008 s. 181). Na temat odniesień do Owidiusza w przywołanych tekstach zob. ponad-
to: Z.  Szmydtowa, Listy poetyckie Norwida, ,,Przegląd Humanistyczny” 1964 z. 4 s. 3-18; 
N o r w i d. Wiersze. Dodatek krytyczny s. 947-955).   

36
 W e s o ł o w s k a, jw. s. 181.  

37
 Co ciekawe, etymologia nazwiska Norwid, jak wskazał Tomas Venclova, faktycznie 

konotuje postawę wieszcza. Venclowa zauważył, że nazwisko poety jest związane z litewskim 
słowem ,,nereti” (chcieć) oraz pierwiastkiem ,,widr” (widzieć). Norwid – to ,,ten, który chce 
widzieć […]. Nazwisko jest naprawdę bardzo «norwidowskie», chociaż poeta, zdaje się, nie 
wiedział o tym…” Badacz zaznaczył, iż jest to etymologia powszechnie przyjęta przez języ-
koznawców lituanistów. (Zob. Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin. Materiały konferencji  
naukowej 23-25 września 1971. Pod red. M. Żmigrodzkiej. Warszawa 1973 s. 237).  
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listów rzymskich. List pisany był, co Norwid wyraził wprost, ,,ze Świętego Ka-
zimierza murów po-zastołecznej krasy”. (PWsz II, 237) Poeta zakamuflował  
w nim swoje cierpienie związane z pobytem w Ivry. Kluczem do tej aluzji jest 
zakończenie listu, gdzie przywołał on słowa z Tristia IV, 1 Owidiusza: ,,Exsul 
eram, requiesque mihi, non fama!!...” (PWsz II, 240) Tutaj zatem, podobnie jak 
w cytowanym wyżej, nieco późniejszym liście do Duchińskiej, Norwid dał do 
zrozumienia, że czuł się w Ivry niczym wygnaniec, odcięty od swego dotychcza-
sowego życia. Niejako też utożsamił się z samym Owidiuszem, bowiem po przy-
toczonym cytacie zamieścił łacińską formułę: Vale. Istotny jest też sam fakt, iż 
jest to, podobnie jak wygnańcze korespondencje Owidiusza, list poetycki38.  

Analizowane przeze mnie listy Norwida, w których pojawiły się elementy ty-
powe dla korespondencji starożytnych Rzymian, są według mnie wyrazem ucie-
kania ich autora w nową, nadbudowaną, rzymską tożsamość. Przywołane bezpo-
średnie wyznania poety, a także analizowana specyfika owych listów w stylu 
rzymskim dowodzą, że Norwid od pewnego czasu konsekwentnie trwał przy 
poczuciu swego rzymskiego obywatelstwa, które splatało się niejako z obywatel-
stwem polskim. Ważny jest tu też między innymi fakt, że jeśli w listach pisanych 
po polsku pojawiały się jakieś obcojęzyczne formuły epistolarne, to – z tego co 
zauważyłam – były to jedynie formuły w języku łacińskim. Podkreśla to w moim 
odczuciu niejako wspomniane polsko-rzymskie obywatelstwo Norwida. Jako 
emigrant, wyobcowany coraz bardziej w środowisku polskich wychodźców, 
szukał niejako oparcia w tych dwóch filarach europejskiej kultury, jakie stanowi-
ły religia katolicka i tradycja antyczna, zwłaszcza zaś literatura. W pojęciu Rzy-
mu mieściły się równocześnie te dwie kategorie. Ponadto niewątpliwe także 
Rzym rzeczywisty budził w świadomości Norwida pozytywne konotacje. Anali-
za wieloletniej korespondencji daje – jak zauważyła Elżbieta Wesołowska – 
niewątpliwie nieocenione możliwości między innymi obserwacji zmian struktury 
psychicznej danego autora39. Pochodzące z drugiej połowy życia Norwida listy 

                                                           
38

 Warto też zwrócić uwagę na zapis nazwiska adresata. Zastosowanie inicjału nazwiska 
może budzić pewne skojarzenia z elegiami z księgi Tristiów, które nie miały swoich konkret-
nych adresatów – w przeciwieństwie do tego, jak miało to miejsce w przypadku Epistulae ex 
Ponto. Poemat-list Norwida jest pod tym względem niejednoznaczny. Z jednej strony dedyko-
wany Bronisławowi Zaleskiemu, z drugiej – użycie inicjału sprawia wrażenie, że nie chodzi tu 
o konkretnego adresata. Bardzo możliwe jednak, iż to kolejne, wskazane podobieństwo do 
Tristiów jest przypadkowe. Trzeba zauważyć, że Norwid stosował niekiedy inicjały w tytułach 
utworów dedykowanych komuś ze swego otoczenia, np. Do J.K. Na pamiątką Paryża, Do 
Tytusa M., Do Wielmożnej pani I. czy Do Z. K. Wyjątek z listu.  

39
 Por. Rzymska literatura wygnańcza. U schyłku republiki, początków pryncypatu i wczes-

nego cesarstwa. T. 1: E.  W e s o ł o w s k a, Cyceron i Seneka. Poznań 2003 s. 119.  
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stylizowane na korespondencję rzymską można, jak się wydaje, traktować jako 
dowód coraz silniejszego poczucia alienacji i ucieczki poety w świat lektur,  
z pasją odkrywanych starożytności, w przybraną rzymską tożsamość. Jakże od-
miennie jawi się sytuacja egzystencjalna tego klasycyzującego, wyobcowanego 
Norwida-Rzymianina od Norwida, który jako młodzieniec współtworzył roman-
tyczny Rzym artystów i którego ówczesne rzymskie korespondencje odsłaniały 
jego obraz jako typowego w zasadzie romantyka.  

 
 

ROMAN CORRESPONDENCE BY NORWID 

S u m m a r y 
 
The aim of the article is to investigate the Roman correspondence by Cyprian Norwid. As 

far as this author is concerned the term: Roman correspondence can imply some different 
issues, like the letters written during Norwid’s four visits  to the Eternal City within the space 
of the years 1844-1849, some later correspondence referring to Rome and expressing the au-
thor’s longing for this place, letters to the members of the Congregation of the Resurrection in 
Rome etc. There is also a category of correspondence in which Norwid poses as an ancient 
Roman using some Latin words or structures typical of Roman correspondence: such words as: 
Vale, Latin forms of expressing the date and place (ex. Lutetiae Parisiorum) or initial formulae 
including the greeting and the names of the addresser and addressee. There are also very inter-
esting letters in which Norwid exactly identifies himself with Ovidius. Such Norwid’s letters 
connected with the ancient Rome is the main subject of this article. Most of them Norwid 
wrote in 1860s, when he most probably began to write letters with the mentioned elements. 
These letters result from some Norwid’s special sense of Roman identity, which is emphasised 
by the expression: Civis Romanus that Norwid used with regard to himself in some of these 
letters. The article analyses the way in which Norwid understood his ,,Roman identity” and 
why he was defining himself as a ,,Roman citizen”. The general conclusion is that such refer-
ences in Norwid’s letters are connected with his sense of many-sided alienation. They are 
considerably different from the ,,Roman letters” written by Norwid, co-creating the romantic 
Rome of artists,  in the years 1844-1849.   

 
 

Słowa kluczowe: Norwid, Rzym, list, korespondencja, Rzym romantyczny, Rzym antyczny, 
Watykan, rzymska tożsamość, formuły epistolarne. 
 
Key words: Norwid, Rome, letters, correspondence, romantic Rome, ancient Rome, the Vati-
can, Roman identity, epistolary formulas. 
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INTERPRETACJE 
 

STUDIA NORWIDIANA 
32:2014 

ADAM FITAS 

MOJA OJCZYZNA CZYLI Z NORWIDEM  
O KULTURZE POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW 

 
 
Wiersz Moja ojczyzna jest interesującym przykładem poetyckiej próby defi-

nicji kraju rodzimego, w której aspekty znane, oswojone i tutejsze łączą się  
z wymiarami kultury ponadlokalnej, europejskiej i powszechnej, a nawet z pers-
pektywą transcendentną. Analiza wiersza może więc w tym wypadku stać się 
ciekawym metodycznie sposobem przedstawienia kultury polskiej komuś spoza 
naszego kraju. Wiadomo przecież nie od dziś, że w transgranicznym spotkaniu 
ludzi jednym z warunków sine qua non komunikacji i porozumienia jest prezen-
tacja własnego dziedzictwa na tle szerszych, bardziej znanych i rozpoznawal-
nych kontekstów przestrzennych, historycznych oraz kulturowych.  

Takie właśnie, bardziej metodyczne i utylitarne, niż typowo interpretacyjne, 
spojrzenie na ten wiersz proponuję tutaj odbiorcy. Nie prowadzi ono zatem do 
wyczerpującej analizy (utwór doczekał się już zresztą przed laty krótkiego, ale 
wnikliwego omówienia1), choć elementy klasycznej egzegezy w nim się pojawią. 
Eksponuje natomiast raczej zawartą w utworze Norwida taką poetycką wizję 
kultury polskiej, która z powodzeniem może stać się podstawą całego kursu wy-
kładów, studiów czy prezentacji i warsztatów dotyczących nauczania naszej tra-
dycji wśród cudzoziemców. Innymi słowy, jakkolwiek to zabrzmi w uszach 
norwidologów, wiersz Moja ojczyzna jest w moim przekonaniu po prostu ideal-
nym „konspektem” dla tego rodzaju zajęć. Oddajmy na początek głos poecie. 

 
Moja ojczyzna 

 
Kto mi powiada, że moja ojczyzna: 
Pola, zieloność, okopy, 
Chaty i kwiaty, i sioła – niech wyzna, 
               Że – to jej stopy. 

                                                           
1
 Zob. C. R o w iń s k i. Moja ojczyzna. W: Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. 

Analizy i interpretacje. Pod red. S. Makowskiego. Warszawa 1986 s. 91-99. 
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Dziecka – nikt z ramion matki nie odbiera; 
Pacholę – do kolan jej sięga; 
Syn – piersi dorósł i ramię podpiera: 
                To – praw mych księga. 
 
Ojczyzna moja n i e  s tą d  wstawa czołem; 
Ja ciałem zza Eufratu,  
A duchem sponad Chaosu się wziąłem: 
                 Czynsz płacę światu. 
 
Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył; 
Wieczność pamiętam przed wiekiem; 
Klucz Dawidowy usta mi otworzył, 
                 Rzym nazwał człekiem. 
 
Ojczyzny mojej stopy okrwawione  
Włosami otrzeć na piasku 
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę 
                 Słońca słońc blasku. 
 
Dziadowie moi nie znali też innéj; 
Ja nóg jej ręką tykałem; 
Sandału rzemień nieraz na nich gminny  
                  Ucałowałem. 
 
Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna, 
Bo pola, sioła, okopy 
I krew, i ciało, i ta jego blizna 
                  To ślad – lub – stopy. 
 

Paryż, styczeń 1861
2
 

 
Już pobieżny ogląd tekstu wskazuje, że uwzględniając wewnętrzną organiza-

cję monologu poety można objaśniać utwór na dwa zasadnicze sposoby. Po 
pierwsze, podążając w miarę linearnie za biegiem kolejnych strof i rekonstruując 
rozmaite nakładające się na siebie fizyczne i duchowe przestrzenie ojczyzny, 
począwszy od jej konkretnego miejsca na mapie, a skończywszy na cywilizacyj-
nych źródłach ludzkości. Po drugie, odsłaniając – szczątkową co prawda, ale 
jednak konsekwentnie rozwijaną w wierszu – personifikację (alegorię) kraju 
rodzinnego, na którą składają się wybrane przez poetę elementy ludzkiej fizjo-
nomii i cielesności (takie jak: stopy, czoło, twarz, nogi, krew, ciało, blizna) oraz 
                                                           

2
 Tekst wiersza cytuję za wydaniem: C. N o r w i d. Wiersze. Wybór, wstęp, komentarz  

S. Sawicki. Lublin 1991 s. 137-139. 
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stroju (sandał czy korona). Rzecz jasna, obydwa możliwe do wyboru porządki 
analityczno-interpretacyjne skrzyżują się niejednokrotnie w tekście, a logika tych 
spotkań polega głównie na tym, że o ile kolejne aspekty przestrzeni tego, co oj-
czyste, sumują się w jedną syntetyczną całość, o tyle poetycka personifikacja 
ustala aksjologiczną hierarchię wskazanych „wymiarów” i róznicuje, co w poję-
ciu ojczyzny jest najważniejsze, a co jest w nim sprawą mniej istotną. W naszej 
wykładni znaczeń wiersza spróbujemy pójść drogą łączącą obydwie właściwości 
artystycznej konstrukcji tekstu, ale skoncentrujemy się przede wszystkim na 
możliwych i funkcjonalnych dla czytelnika zagranicznego ekstrapolacjach wy-
kładników kulturowych, sygnalizowanych przez poetę. 

STOPY, CZYLI KRAINA 

Kto mi powiada, że moja ojczyzna: 
Pola, zieloność, okopy, 
Chaty i kwiaty, i sioła – niech wyzna, 
                Że – to jej stopy. 

 
Pierwszą pojawiającą się w wierszu przestrzenią, nazwaną przez Norwida 

„stopami” ojczyzny, jest najbardziej fizyczny, geograficzny jej obszar. Za pomo-
cą rzeczownikowego wyliczenia elementów krajobrazu rodzimego (pola, zielo-
ność, okopy, chaty, kwiaty, sioła) poeta wyraża charakterystyczne cechy tego 
pejzażu z wyraźnie dominującym w nim obrazem wiejskiej natury i kultury 
agrarnej. Najbardziej intrygującym w tym kontekście słowem, na pierwszy rzut 
oka mało pasującym do reszty rzeczowników, są „okopy”. Komentator wiersza, 
idąc za sugestią otoczenia słowa, uważa, że chodzi tutaj o „jakiś element wiej-
skiego krajobrazu”, choć zaznacza, że i asocjacje militarne w kontekście ostat-
niej strofy utworu nie są całkowicie wyciszone3. Wydaje mi się, że można nieco 
inaczej spojrzeć na norwidowskie „okopy”. Zarówno konkordancja użycia wyra-
zu, uwidoczniona przez badaczy zajmujących się słownikiem języka poety, jak  
i XIX-wieczne słowniki polszczyzny pozwalają domniemywać, że może tu cho-
dzić o wpisane w pejzaż wiejski elementy grodowe, miejskie. 

Okopywanie, choć naturalnie związane z celami obronnymi, militarnymi, sta-
nowiło wizytówkę bardziej rozbudowanych architektonicznie pejzaży miejskich. 
W Tyrteju mowa jest o „okopach Delf”, w tłumaczeniu Odysei o „okopach Troi”, 
w innym tekście wspomina się o „okopie parku” (Emil), a w Quidamie „okopy” 
                                                           

3
 Odwołuję się tu do objaśnień Stefana Sawickiego z przywołanego wydania wierszy 

Norwida, za którym cytuję Moją ojczyznę, s. 137. 
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występują w parze z „przedmurzami”. Z kolei w Assuncie „okop zdobyty” ozna-
cza ni mniej, ni więcej, tylko opanowanie miasta4. Słownik wileński poza zna-
czeniem związanym faktycznie z klimatem wiejskim („miejsce, na którym za 
sztakietami znajdują się owce, obwiedzione w koło rowem głębokim cembrowa-
nym i z wierzchu jak dół wilczy przykrytym, w które wilki chciwe zdobyczy 
wpadają”) podaje także znaczenie związane z obwodzeniem czegoś wałem, 
oszańcowaniem terenu5. Na pierwszym miejscu to obronne i związane z grodem 
czy miastem znaczenie okopu podaje natomiast słownik Lindego („fossa z wa-
łem na około czego idąca”), choć odnotowany jest tu także bardziej uniwersalny 
sens słowa, dotyczący okopywania zastępującego ogrodzenie i w mieście, i na 
wsi6. Wydaje się jednak, że owo okopywanie bywało w XIX wieku przede 
wszystkim wyróżnikiem większych grodów, zamków i ośrodków miejskich.  
W Konradzie Wallenrodzie „rwą się okopy, mur wali”, a bohater „już rankiem 
trafił na miejskie okopy”7.  

Idąc za sugestiami słowników, można przystać za „okopami” jako emblema-
tami wsi, ale bardziej przekonujące w mojej opinii jest postawienie hipotezy, że 
Norwid miał na myśli w pierwszej strofie Mojej ojczyzny całokształt pejzażu 
polskiego, w którym pozycja dominująca zarezerwowana jest dla krajobrazu 
wiejskiego (z etymologicznie nawiązującymi do nazwy państwa polami na 
pierwszym miejscu, a także sielskimi kwiatami, zielonością i chatami), ale zanu-
rzone są w nim także, mniej znaczące i obecne w pejzażu, ośrodki dworskie  
i miejskie.  

Rozwodzę się tak długo nad tym jednym słowem nie tylko z czystej ambicji 
polemicznej wobec dotychczasowych komentarzy wiersza, ale przede wszyst-
kim, aby pokazać możliwość namysłu nad strofą, który, wychodząc od detalu 
językowego, może zaprowadzić nas do wstępnej ogólnej charakterystyki kraju. 
W istocie bowiem pierwsza zwrotka Mojej ojczyzny stanowi doskonały punkt 
wyjścia do opisu krainy zamieszkiwanej przez Polaków oraz do charakterystyki 
jej agrarno-szlacheckiej kultury, w której obok dominującego pejzażu rolniczo- 
-sielskiego, wśród pól i zieloności, funkcjonują pojedyncze oazy kultury dwor-
skiej i miejskiej, czyli słabo jeszcze w połowie XIX wieku zurbanizowanej cywi-
lizacji ponadrolniczej.  

Dla cudzoziemców, jak udało mi się to sprawdzić na zajęciach praktycznych, 
bardzo komunikatywna jest metafora stóp, odsyłająca do konkretnej przestrzeni, 

                                                           
4
 Zob. www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl  

5
 Słownik języka polskiego. Wilno 1896 s. 896. 

6
 S.B. L i n d e. Słownik języka polskiego. T. 3: M-O. Warszawa 1994 s. 536. 

7
 Słownik języka Adama Mickiewicza. T. V: N-Ó. Wrocław 1967 s. 553. 
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po której stawia się swoje pierwsze kroki i która jest stałym, ale i bardzo kon-
kretnym miejscem naszego utwierdzenia i zakotwiczenia na Ziemi. Cała zaś 
strofa stanowi znakomity wstęp do przedstawienia warunków naturalnych Polski 
z jej położeniem geograficznym, klimatem, fauną i florą. Poza tym zwrotka ta 
może też stać się – po krótkim studium językowym – wstępnym sygnałem typu 
kultury, jaka zdominowała obszar Rzeczypospolitej od utworzenia na nim samo-
dzielnego państwa aż do końca XIX wieku. 

KSIĘGA PRAW, CZYLI RODZINA 

Dziecka – nikt z ramion matki nie odbiera; 
Pacholę – do kolan jej sięga; 
Syn – piersi dorósł i ramię podpiera: 
                To – praw mych księga. 

 
Druga strofa Norwidowego wiersza zmienia zupełnie perspektywę ujęcia oj-

czyzny, zarysowaną w poprzedniej zwrotce. Nie ma tu bezpośrednich odwołań 
do rozpoczętej przed chwilą personifikacji. Porzucamy przestrzenne aspekty 
opisu oraz metaforyczne odniesienia do ciała ludzkiego. Poeta w sposób dość 
radykalny przechodzi w spojrzeniu na kraj od opisu tego, co w pojęciu ojczyzny 
widoczne i stosunkowo łatwe, do bardziej enigmatycznej, ale dla niego niewąt-
pliwie fundamentalnej, perspektywy aksjologicznej. Odtąd ów horyzont wartości 
będzie się stale umacniał i rozszerzał w dalszej części wypowiedzi podmiotu.  

Cóż zatem jest „księgą praw”, czyli swoistą regułą czy kodeksem wszelkiego 
myślenia Norwida o ojczyźnie? Układ i semantyka strofy nie pozostawiają wąt-
pliwości, że za najważniejszą wspólnotę wspólnot, która stanowi model wszel-
kich większych społeczności, uważa poeta ufundowane na więzach krwi rodzinę 
i ród. W takim ujęciu ojczyzna to wspólnota oparta na więziach zaczynających 
się od rodziny, która przyjmuje życie i troszczy się o jego dalszy rozwój. Można 
by rzec, że ojczyzna staje się tu wielką rodziną rodzin, w której stale pamięta się 
o prawie naturalnym, stojącym u podstaw elementarnej i modelowej więzi dla 
każdej wspólnoty.  

Paralelnie zbudowane wersy, w których obserwujemy z linijki na linijkę 
stopniowy rozwój dziecka od niemowlęctwa po dojrzałość, nawiązują także do 
etymologii ojczyzny, szczególnie silnie obecnej w języku polskim i innych języ-
kach słowiańskich. Ojczyzna to scheda po rodzicach, dziedzictwo bezpośrednich 
przodków (staropolska „ojcowizna”), ale – w szerszej i późniejszej perspektywie 
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– także całe dziedzictwo narodowe, wyłaniające się z wcześniejszych, bardziej 
partykularnych wspólnot plemiennych.  

Nietrudno zauważyć, że strofa ta poddaje się wielostronnej ekstrapolacji. 
Uogólnienie może prowadzić w kierunku podkreślania znaczenia rodziny w kul-
turze polskiej, ale w mojej opinii lepszym rozszerzeniem znaczeń w kontekście 
nauczania cudzoziemców jest tu problematyka słowiańskiej genealogii Rzeczy-
pospolitej. Pytanie „skąd nasz ród?”, wywołane obrazem rodziny, skłania do 
wielostronnego opisu początków Słowian, ich rozmaitych wspólnot i migracji, aż 
po zadomowienie się poszczególnych plemion w średniowieczu na ziemiach 
Europy Wschodniej i Środkowej. Tak obok terytorium pojawia się rodowa gene-
alogia ojczyzny. A stąd już tylko krok do cywilizacyjnego punktu zwrotnego  
w naszej części Europy, czyli do chrystianizacji połączonej z okcydentalizacją 
lub bizantynizacją konkretnych wspólnot słowiańskich.  

Przy okazji zaś, w tzw. międzyczasie, można obcować ćwiczeniowo znów  
z językiem polskim i jego słownikami (a także słownikami innych języków sło-
wiańskich), zajmując się w sposób pouczający realnym, historycznym i etymolo-
gicznym znaczeniem słowa ‘ojczyzna’.  

CZOŁO, CZYLI CZŁOWIEK 

Ojczyzna moja  n i e  s tą d  wstawa czołem; 
Ja ciałem zza Eufratu,  
A duchem sponad Chaosu się wziąłem: 
                 Czynsz płacę światu. 

 
Perspektywę aksjologiczną w pojmowaniu ojczyzny dopełniają dwie następne 

strofy, w których jednak – w przeciwieństwie do zwrotki drugiej – pojawiają się 
wyraźne i ważne składniki postaci człowieka. Można powiedzieć, że w strofach 
tych dokonuje się „pionizacja” czy „wertykalizacja” sylwetki ojczyzny, która 
dotąd wyposażona była w ważne, ale jednak przyziemne i horyzontalne „stopy”. 
Do nich zapewne, czyli do pejzażu rodzimego, konkretnego terytorium życia, 
odnoszą się jedyne w wierszu podkreślone przez poetę słowa o tym, że „ojczyzna 
moja  n i e  s tą d   wstawa czołem”. Czasownik wyraźnie formowany jest tu 
tak, aby sugerować nie tyle samą pozycję pionową, ile źródło wywodzenia się 
najbardziej podstawowych dla pojęcia ojczyzny wartości (zarówno w sensie 
przestrzennym, jak i czasowym8). A że są one zupełnie pierwszorzędne i rudy-
                                                           

8
 Za zwrócenie uwagi w dyskusji nad moim studium na aspekt czasowy, obecny niewąt-

pliwie w semantyce norwidowskiego „wstawania”, dziękuję Piotrowi Chlebowskiemu. 
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mentarne, świadczy naturalnie odwołanie się i do związanej z najważniejszą  
w tradycyjnym przedstawianiu człowieka, i – bardziej szczegółowo – do kryją-
cego w sobie ludzką świadomość czoła (homo sapiens). Dalsza część strofy, 
wskazująca na geograficzne (ale także kulturowe) znaki cywilizacji ludzkiej oraz 
na jej mityczne kosmogonie, nie pozostawia wątpliwości, że idzie tu Norwidowi  
o człowieka jako swoisty gatunek stworzeń.  

Czołem ojczyzny jest więc uniwersalna kultura ludzka, a jej stopami miejsce, 
po którym od urodzenia zwykł konkretny człowiek chodzić codziennie po ziemi. 
W tej samej strofie pojawia się też bezpośrednie odwołanie do psychofizycznej 
kondycji ludzkiej, implicite obecne już w dwu pierwszych zwrotkach wiersza, 
gdzie najpierw dostrzegaliśmy obraz konkretnej krainy, a następnie – figurę ro-
dowej, ale także duchowej, uczuciowej więzi i wspólnoty. Kto zna nieco Norwi-
da, wie, że tej ogólnoludzkiej perspektywy nie mogło w jego wizji ojczyzny 
zabraknąć. Ileż u niego troski o człowieka w Polaku, ileż utyskiwania, że właśnie 
często nie „wstawa on czołem” ze źródła wartości ogólnohumanistycznych, że 
„Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł” etc., ileż podnoszenia nie 
tylko tego, co ludowe, ale i tego, co polskie – do ludzkości. Wspomnienie jedne-
go Fortepianu Szopena w tym miejscu wystarczy (przy okazji: jest to poemat, 
który myślowo równie znakomicie co Moja ojczyzna, a poetycko znacznie silniej 
– ale i przez to z większymi wymaganiami wstępnymi – wprowadza cudzoziem-
ców w arkana kultury polskiej).  

Uogólnienie wyrażone jest tutaj niemal expressis verbis. Kultura ludzka, wy-
wiedziona ze swoich psychofizycznych źródeł, z duszy i z ciała, obejmująca 
łącznie obydwie wymienione sfery kondycji człowieka – to swego rodzaju dzie-
dzictwo gatunku, do którego trzeba wciąż na nowo „wstawać” w takim czy in-
nym kolorze skóry, stąpając gdziekolwiek na ziemi, będąc członkiem konkretnej, 
nawet najmniejszej społeczności i konkretnego narodu. Słowem, to wspólny 
mianownik umożliwiający w ogóle porozumienie międzyludzkie, naturalna pod-
stawa każdej kultury. W tym sensie strofa trzecia rozwija sensy zasygnalizowane 
w zwrotce poprzedniej – odwołuje się do podstawowych pojęć, takich jak rodzi-
na czy człowiek, aby uświadomić, na jakim zupełnie elementarnym i podstawo-
wym fundamencie powstają w historii kolejne gmachy kultur narodowych.  

W pracy z członkami innych narodów i społeczności, a czasem nawet innych 
kręgów kulturowych, znakomicie sprawdzają się w tym kontekście wszelkiego 
rodzaju odwołania do prapoczątków człowieka, pierwszych mitologii i kano-
nicznych tekstów religijnych, a także historyczne wiadomości o kolebkach cywi-
lizacji ludzkiej, a więc kwestie zawarte w wielkim pytaniu: skąd jesteśmy? 
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GŁOS, CZYLI EUROPEJCZYK 

Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył; 
Wieczność pamiętam przed wiekiem; 
Klucz Dawidowy usta mi otworzył, 
                 Rzym nazwał człekiem. 

 
Czwarta strofa, wyposażona w „skrzydlate”, gnomiczne zakończenie, często 

powtarzane przy okazji mówienia o źródłach cywilizacji europejskiej („Klucz 
Dawidowy usta mi otworzył / Rzym nazwał człekiem”), jednoznacznie wskazuje 
na kolejną warstwę znaczeniową, podkreślaną przez Norwida w jego poetyckiej 
definicji ojczyzny. Warto jednak jeszcze na chwilę wrócić do słabiej znanego 
początku tej zwrotki, ponieważ, po pierwsze, wybrzmiewa ona zdecydowanie 
antynacjonalistycznie („Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył”), po drugie, 
wskazuje na bezczasowe, pozahistoryczne zakorzenienie wartości ogólnoludz-
kich, o których była mowa. I prawa wspólnoty, i uposażenie gatunku, są czymś, 
co pojawiło się – co prawda – w czasie, ale bytowo istniało „przed wiekiem”. 
Człowiekowi wartości te zostały dane, gdy został stworzony lub – w bardziej 
świeckim języku – gdy „wziął się” i pojawił na ziemi.  

Dla formuły Norwidowej ojczyzny to jednak za mało. Odwołanie się do Da-
wida, a za jego pośrednictwem do Psalmów, otwiera całe dziedzictwo biblijne 
(psalmy uchodzą wszak za najdoskonalszą poetycką wizytówkę całej Księgi 
ksiąg) i pozostającą w jej promieniowaniu cywilizację śródziemnomorską. To 
ono dopiero wyposaża mieszkańca ojczyzny Norwida w głos, pozwala mówić 
swoim własnym językiem (kulturą), a przez to zaczyna odróżniać od mieszkań-
ców wyposażonych w inne głosy (zakorzenionych w innych kulturach). Drugim 
elementem tego swoistego aparatu artykulacyjnego Polski jest dla poety cywili-
zacja łacińska, która funkcjonuje tu jako ucieleśnienie głosu. Jak w Norwido-
wym anagramie z innego utworu (Promethidion): Roma i Amor, pojęty jako 
miłość chrześcijańska, to awers i rewers jednej ojczyzny kulturowej. Siląc się na 
dość odważną metaforę, można by powiedzieć, że chrześcijańskie powietrze 
(tchnienie) uderza o grecko-łacińskie struny i powstaje w ten sposób swoisty 
europejski głos, rozbrzmiewający najgłośniej w dojrzałym i późnym średniowie-
czu, dzisiaj wyraźnie przyciszony i nieświadomie bądź, niestety, częściej z roz-
mysłem – wymazywany z pamięci. 

W pracy z cudzoziemcami sprawdza się szczególnie semantyczna analiza 
gnomicznego zakończenia strofy, lapidarnie łączącego główne źródła naszej 
kultury. Rozważania i refleksje na temat głosu (chrześcijaństwa) i nazwy (trady-
cji grecko-rzymskiej) dobrze poprowadzone, wskazują na kulturowe aspekty 
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duchowej i cielesnej kondycji całej Europy, a zwłaszcza jej części wywodzącej 
się z tradycji łacińskiej. 

STOPY OKRWAWIONE, CZYLI DZIEDZICTWO HISTORYCZNE 

Ojczyzny mojej stopy okrwawione  
Włosami otrzeć na piasku 
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę 
                 Słońca słońc blasku. 

 
Pojawiające się w kolejnej strofie, znane nam już z początku wiersza, „stopy” 

tym razem wyrażają nie tyle terytorium, ile jego burzliwą historię. Przedstawiona 
na nich krew, choć stanowi z pewnością aluzję do martyrologii narodu polskiego 
w wieku XIX, może funkcjonować – w szerszym ujęciu – jako przywołanie ca-
łych dziejów Polski. Każdy z młodych adeptów kultury polskiej, który obejrzał 
choć niespełna 10-minutowy film Tomasza Bagińskiego o naszej historii9, zwró-
cił od razu uwagę na jej dramatyczne losy, w których metaforycznie rozumiane 
stopy ulegały wielokrotnie przycięciu bądź powiększeniu. Szczególne miejsce 
zajmuje w tej historii doświadczenie zniewolenia, nazwane przez Marię Janion 
paradygmatem romantycznym naszego losu, a poetycko zasygnalizowane przez 
Norwida sformułowaniem „stopy okrwawione”. Nie trzeba dodawać, że jest ono 
znakomitym punktem wyjścia do zwrócenia uwagi na dzieje jako kolejny, po 
terytorium, rodowodzie, kulturze ludzkiej i europejskiej, element znaczący w po-
jęciu ojczyzny; element – dodajmy – tym razem nie łączący wspólnoty, ale od-
różniający Polaka od innych ludzi, Europejczyków i Słowian.  

Jako materiał pomocniczy warto tu wykorzystać grafiki dotyczące zmian gra-
nic Polski w dziejach (polecam zwłaszcza wiele dostępnych w internecie anima-
cji bądź ilustracje do Bożego Igrzyska Normana Daviesa). Szczególnie interesu-
jące i pouczające jest też wykreślenie na linii czasu dziejów Polski (stylizowane 
à la sinusoida Juliana Krzyżanowskiego). Na takim schemacie widać wyraźnie, 
jak po wielkiej górze I Rzeczypospolitej (od 966 do 1795 roku) następuje zna-
cząca przewaga sporych zagłębień (lata 1795-1918 i 1939-1989), obok których 
małe pagórki dwudziestolecia międzywojennego i czasów najnowszych obrazują 
nie tylko wskazany paradygmat romantyczny naszej historii, ale i jego pierwszo-
planowe miejsce we współczesnym obrazie narodu. 

 
                                                           

9
 Film dostępny w internecie między innymi pod adresem: http://www.youtube.com/ 

watch?v=vuRRLHtZhas 
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NOGI, CZYLI OBYCZAJE 

Dziadowie moi nie znali też innéj; 
Ja nóg jej ręką tykałem; 
Sandału rzemień nieraz na nich gminny  
                  Ucałowałem. 

 
Nim powiemy nieco więcej o towarzyszącym „stopom okrwawionym” takim 

ważnym składnikom norwidowskiej personifikacji kraju rodzinnego, jak twarz  
i korona, poświęćmy jeszcze nieco uwagi strofie następnej, w której pojawiają 
się słowa o „nogach” ojczyzny. Są one powiązane semantycznie ze stopami, pod 
okiem czytelnika, przy pewnym naciągnięciu struny interpretacyjnej, mogą się 
wszakże stać symbolem jeszcze czegoś innego niż terytorium i jego burzliwe 
dzieje. Przy okazji wspomnienia nóg poeta mówi o ciągłości tradycji ustanawia-
nej przez przodków („dziadowie moi nie znali też innéj”) oraz o wielkim sza-
cunku i miłości do ziemi ojczystej. Pojawia się tu dość enigmatyczny gest uca-
łowania rzemienia u gminnego sandała, który można w tym sąsiedztwie pojmo-
wać jako hołd oddany przez poetę zarówno własnym ojcom, jak i wszystkim 
mieszkańcom jego ziemi oraz jej samej. I choć trudno odnaleźć w literaturze 
dotyczącej polskich tradycji zwyczaj ucałowania rzemienia u sandała (bo już nie 
ucałowania nóg i stóp, wywodzący się z tradycji europejskiej, zarówno pogań-
skiej, jak i chrześcijańskiej), ten fragment wiersza Norwida można bardzo funk-
cjonalnie i nie bez racji powiązać semantycznie z obyczajami przekazywanymi z 
pokolenia na pokolenie jako kolejnym ważnym aspektem jakościowym, współ-
tworzącym pojęcie ojczyzny i budującym tożsamość jej mieszkańców.  

Dyskusja o rozmaitych zwyczajach polskich, na tle obyczajów sąsiadów 
i szerszych wspólnot, stanowi interesujące wprowadzenie w drugi po historii 
wyraźny element odróżniający naszą wspólnotę od nawet najbliższych sąsiadów. 
Dialog z cudzoziemcami można poprowadzić od podkreślania różnic („co kraj, 
to obyczaj”), poprzez pokazywanie wielorakich zbieżności, zarówno wynikają-
cych ze wspólnej tradycji słowiańskiej, europejskiej czy jeszcze bardziej uniwer-
salnej (na przykład pogańska sobótka czy chrześcijańska wigilia), jak i zapoży-
czonych współcześnie i prowadzących do uniformizacji, a często także do wyko-
rzeniania się kultur tradycyjnych (np. walentynki, halloween). Dobór przykła-
dów zależy wówczas głównie od pochodzenia partnerów naszego międzykultu-
rowego dialogu. 
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TWARZ I KORONA, CZYLI TRANSCENDENCJA 

Obok „stóp okrwawionych”, w drugiej części tej samej strofy pojawiają się 
bardzo znaczące dla budowanej przez Norwida postaci ojczyzny elementy fizjo-
nomii i stroju: twarz oraz korona. Można by naturalnie, ograniczając do mini-
mum aluzje religijne, powiedzieć, że idzie tu w istocie o przeciwwagę dla smut-
nych losów Polski poprzez przywołanie jej zwycięstw i chwały. Słowem, takie 
norwidowskie pokrzepianie serc. Jednak każdy jako tako umiejący czytać poezje 
od razu powie, że lektura podobna zdradza jawne niedointerpretowanie utworu,  
i, naturalnie, będzie miał rację. Już aluzja do gestu z Ewangelii („stopy okrwa-
wione / włosami otrzeć na piasku”) podsuwa nam sensy biblijne, a rozwija je 
hiperbolizowana symbolika twarzy i korony ojczyzny odsyłających do „słońca 
słońc blasku”. Tautologicznie wzmocniona światłość wyraźnie sugeruje trans-
cendentny wymiar rzeczywistości, o której się mówi, odsyła poza ojczyznę 
ziemską10. Odwołując się do jeszcze jednego wiersza Norwida, również bardzo 
przydatnego w nauce kultury polskiej cudzoziemców, czyli do Mojej piosnki II, 
można zauważyć, że w obydwu utworach mamy do czynienia z bardzo wyraź-
nym prześwitywaniem przez ojczyznę pojmowaną w kategoriach ludzkich – 
ojczyzny doskonałej, wskazywanej – bardziej konkretnie – przez wiarę chrześci-
jańską, a bardziej ogólnie – przez wartości idealne11. W tej perspektywie prze-
rzutniowo zaznaczone przez poetę padanie przed Polską i jej historią oraz uca-
łowanie rzemienia u jej sandała jest zasygnalizowaniem hołdu i szacunku nie 
tylko dla ojczyzny widzialnej, ale i dla jej niebiańskiej imienniczki.  

Abstrahując zaś od religijnego wykorzystania wskazanych sensów, choć Moja 
ojczyzna aż prosi się o interpretację kerygmatyczną12, a wzmocniony chrześci-
jański kontekst dodatkowo odsłania kulturotwórczą rolę katolicyzmu w tradycji 
polskiej, w pracy z cudzoziemcami warto wykorzystać zasygnalizowane tu wy-
raźnie znaczenie kultury jako transcendowania tego, co ziemskie, ludzkie, ciele-
sne. Każdorazowo jest to inaczej uformowany historycznie i cywilizacyjnie trakt; 
znajdują się jednak na nim zawsze ludzie, którzy – choć różnią się między sobą –  
w istocie stanowią jedną wspólnotę osób chcących wciąż i na nowo przekraczać 
siebie i własną istotę, pragnących „zachwycać się” (poprzez własną ziemię  
ojczystą, naród, obyczaje i historię oraz dzięki nim) „w tak czy inaczej rozumia-
                                                           

10
 W swoim komentarzu Sawicki, powołując się na polską tradycję sformułowania „słońce 

słońc”, mówi wprost o symbolice Chrystusa. N o r w i d, jw. s. 138. 
11

 Por. uwagi na ten temat W. Torunia w książce Norwid o Niepodległej (Lublin 2013  
s. 196-199). 

12
 Zob. M. M a c i e j e w s k i. „a żeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycz-

nej interpretacji literatury. Lublin 1991.  
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ne niebo”. Jeśli tak spojrzymy na semantykę twarzy i korony, rozjaśni się nieco 
dość zagadkowe zakończenie wiersza Norwida, w którym powtórzone zostają 
niemal wszystkie wymienione aspekty ojczyzny i zbiorczo nazwane jedynie 
„stopami” czy „śladami” innej, idealnej rzeczywistości: 

 
Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna, 
Bo pola, sioła, okopy 
I krew, i ciało, i ta jego blizna 
                  To ślad – lub – stopy. 

 
* 

 
Reasumując próbę opisu wiersza, powiedzmy jednoznacznie, że jest on  

trudnym do przecenienia wprowadzeniem w rozmaite aspekty kulturowego upo-
sażenia naszego kraju, począwszy od jego terytorium i rodowodu, poprzez bar-
dziej i mniej lokalne kulturowe wizytówki każdej ojczyzny, a skończywszy na 
rodzimej historii i obyczajach. Dodatkowo, w próbie eksplikacji tych aspektów 
cały czas uruchamiamy jeszcze jeden niezwykle istotny składnik tożsamości 
narodowej, czyli język (od studiów semantycznych i etymologicznych po 
„skrzydlate słowa” oraz tradycyjną metaforykę). Obcując zatem z wierszem Mo-
ja ojczyzna, nie tylko wchodzimy w europejskie i nadwiślańskie uposażenie kul-
turowe naszego kraju, nie tylko zdajemy sobie sprawę z uniwersalnych aspektów 
kultury oraz z jej kluczowej funkcji, ale także zadomowiamy się w ojczyźnie-
polszczyźnie.  

Są to cele główne w nauce każdej kultury, tym bardziej cenne w dydaktyce 
przybliżającej polską tradycję i tożsamość cudzoziemcom. Zważmy, że wszyst-
kie zawarte są w tekście krótkim i stosunkowo łatwym do językowego studiowa-
nia przez obcokrajowców (a w razie potrzeby mającym też dobre tłumaczenie  
na język angielski pióra Adama Czerniawskiego13). W tym bogactwie odniesień  
i potencjalnych ekstrapolacji, których tu zaledwie dotknęliśmy, widziałbym 
główną wartość samego utworu, z pewnością bardziej dyskursywnego i słabsze-
go poetycko od takich Norwidowych ewokacji polskości, jak przywołany wcześ-
niej Fortepian Szopena czy Moja piosnka II. 

 
 
 
 

                                                           
13

 C.K. N o r w i d. Selected poems. Second edition. Translated by A. Czerniawski, with 
an introduction by B. Czaykowski. London 2011 s. 41-42. 
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MY HOMELAND, OR WITH NORWID  
ABOUT POLISH CULTURE FOR FOREIGNERS 

 

S u m m a r y 

 
Cyprian Norwid’s poem My Homeland is a poetical definition of the home country, in 

which well-known and familiar aspects meet broader cultural dimensions: European and uni-
versal ones. The article is an attempt to present such an interpretation of the poem that can be 
a perfect point of departure for more profound presentations of Polish culture, especially to 
foreign recipients, or even may become the basis for the whole course comprising introduction 
into the history of our nation and the nation’s identity. 

Following the stanzas of the poem the author of the article points to various dimensions of 
Polish culture indicated by Norwid’s metaphors and phrases that are rich in connotations, 
starting with the home landscape, through the descent of the nation, its history and customs, 
and ending with the values lying at the foundations of European culture and of the whole hu-
man civilisation. As a result an analytical-interpretative description is formed, which reveals 
the image of Poland that is contained in Norwid’s poem, is interesting as a poetical work and 
has many cultural aspects.  
 
 
Słowa kluczowe: ojczyzna, Polska, człowiek, tradycja grecko-rzymska, chrześcijaństwo. 
 
Key words: homeland, Poland, man, Greco-Roman tradition, Christianity. 
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STUDIA NORWIDIANA 
32:2014 

PIOTR CHLEBOWSKI 

NORWID DO „POETY-RUIN” – BEZ LISTU 
O TEKŚCIE DO Z. K. 

 

1. IDEM PER IDEM, CZYLI MAŁE DÉJÀ-VU 

Komentarz Juliusza Wiktora Gomulickiego, dotyczący prozatorskiego wstępu 
do poematu Quidam, który Norwid zatytułował Do Z. K. Wyjątek z listu, wskazu-
je niedwuznacznie, w jaki sposób edytor Pism wszystkich traktował ten fragment 
utworu: po prostu jak rzeczywisty list. W tomie III przy metryce i objaśnieniach, 
roztrząsając kwestię genezy rzymskiego utworu, wskazał: 

 
Ostatecznie Quidam ukazał się w całości w owym „pierwszym wydaniu zbiorowym” po-

przedzony […] listem do Krasińskiego (napisanym, jak można się domyślać, na początku 
1859 r.) […]

1
. 

 
Trzeba przyznać, że Gomulicki był konsekwentny i w ten sposób potraktowa-

ny wstęp, czyli jako list, opublikował w dziale: Listy, w tomie VIII, pomiędzy 
listem do Mikołaja Kamieńskiego, pisanym na przełomie 1858/1859, a listem do 
Teofila Lenartowicza ze stycznia 18592. Tu dał jeszcze obszerniejszy komentarz: 

 
Fragment to listu, w którym Norwid nawiązał do swojej ostatniej rozmowy z Krasińskim 

– przeprowadzonej w listopadzie 1858 r., w mieszkaniu Norwida – podczas której starszy 
poeta wypowiedział m.in. kilka „uwag” dotyczących poematu Quidam. 

List został napisany najpóźniej w lutym (Krasiński zmarł bowiem 23 lutego 1859), naj-
prawdopodobniej jednak jeszcze w styczniu, w kontekście korespondencji noworocznej. 
(PWsz VIII, 553) 

                                                           
1
 C. N o r w i d. Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi 

opatrzył J. W. Gomulicki. T. 3: Poematy. Warszawa 1971 s. 730 (Dalej cyt: PWsz; liczba 
rzymska oznacza numer tomu, arabska numer strony). 

2
 Zob. PWsz VIII, 371-372. 
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A zatem wstęp trafił do listów. Stał się listem pisanym przez Norwida do 
Krasińskiego. Więcej jeszcze: ponieważ – wchodząc w skład tekstu literackiego 
– ma on podtytuł: Wyjątek z listu, Gomulicki – znów dosłownie – uznał, że jest 
to w istocie fragment większej całości, stąd drukując go w tomie VIII, na po-
czątku umieścił charakterystyczny nawias z trzema kropkami, bo w końcu, jak 
urywek, to urywek. Taki sam znak wprowadził przed sygnaturą poety, przy czym 
w metrykach wyjaśnił, że w tym miejscu widniał zapis: „pisałem 1859” (zob. 
PWsz VIII, 553). Dość znamienne, że żaden z wydawców przedwojennych, dru-
kujących i omawiających Norwidową korespondencję, nie umieszczał owego 
„wyj ątku z listu” w korpusie korespondencyjnym poety. Gdy sięgniemy do  
listów Norwida wydanych przez Przesmyckiego w edycji Pisma do dziś odszu-
kane tom ósmy. Listów część pierwsza3, interesującego nas tekstu – jako listu 
rzecz jasna – brak. Gomulicki zatem wprowadził, a z biegiem lat dość skutecznie 
utrwalił ten niecodzienny „pomysł” w kolejnych edycjach i wyborach pism 
Norwida: przede wszystkim w dwu wydaniach Pism wybranych (Warszawa 1983 
i 1985 t. 2: Poematy), gdzie w Objaśnieniach znajdziemy poszerzoną wersję 
komentarza z Pism wszystkich: 

 
„Wyj ątek z listu” do Zygmunta Krasińskiego, napisany, sądząc z daty rocznej, w styczniu 

albo w lutym 1859 r. (Krasiński umarł 23 II t. r.) i zawierający w sobie echa ostatniej rozmo-
wy obu poetów z listopada 1858 r., podczas której Krasiński przekazał młodszemu koledze 
jakieś bliżej nie znane uwagi na temat przeczytanego przez siebie Quidama. 

Krasiński nb., któremu Norwid przesłał autorski rękopis Quidama na początku 1858 r., 
prosząc go o pomoc albo przy sprzedaży (za 300 fr.), albo przy wydaniu tego poematu, nie 
tylko nie uczynił tego, ale nawet wyśmiał dzieło Norwida w rozmowach z salonowymi plot-
karzami w rodzaju A. E. Koźmiana, twierdząc, że ani on, ani nikt inny nie zrozumiał cho-
ciażby jednego wiersza z tego utworu. (Norwid oczywiście nic o tym wszystkim nie wiedział, 
biorąc za dobrą monetę zdawkowe odpowiedzi dawnego przyjaciela)

4
. 

 
Czy Norwid nic o tym nie wiedział? Wątpliwe domniemanie. Tym bardziej – 

i tu Gomulicki się nie myli – wszystko, co przechodziło przez usta Andrzeja 
Egberta Koźmiana, nader szybko trafiało na salonowy ruszt. To, że Norwid nie-
wielu wówczas obchodził, nie było aż tak ważne: każdy bowiem temat wart był 
zainteresowania, jeśli tylko odpowiednio został podany. Do Koźmianów wypad-
nie jeszcze powrócić. W tym miejscu dość powiedzieć, że Gomulicki utrwalił 
status interesującego nas tekstu: ze wstępu ujętego w ramy listu przekształcił go 
w list Norwida do Krasińskiego, który został wykorzystany jako wstęp do po-

                                                           
3
 Warszawa 1937. 

4
 J.W. G o m u l i c k i. Objaśnienia. W: C. N o r w i d. Pisma wybrane. T. 2: Poema-

ty. Warszawa 1985 s. 415-416. 
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ematu. Zmiana ta nie dotyczyła tylko korpusu Norwidowskiego, ale w sposób 
naturalny musiała – nieszczęściem akceptowana przez filologów – pośrednio 
także wkroczyć w świat spuścizny Krasińskiego. Aliści w ciągu dekady stała się 
częścią korespondencji twórcy Irydiona. W jej części Listy do różnych adresa-
tów Zbigniew Sudolski przedrukował interesujący nas tekst jako… nietrudno 
zgadnąć: list Norwida do Krasińskiego. Oczywiście z komentarzem – a jakże – 
brzmiącym w tonacji narzuconej przez Gomulickiego: 

 
Fragment listu, w którym Norwid nawiązuje do swej ostatniej rozmowy z Krasińskim, odby-
tej w swoim mieszkaniu w listopadzie 1858, kiedy to padło kilka uwag o poemacie Quidam. 
Tekst ten został umieszczony jako list dedykacyjny do poematu, który był wydany w Lipsku 
1863 r. w tomiku Poezje: „Do Z. K. Wyjątek z listu”

5
. 

 
Wróćmy jednak do edycji Norwidowskich. Poczynaniom Gomulickiego  

w sukurs – niestety – przychodzi nowa edycja Dzieł wszystkich poety. Przygoto-
wane w jej ramach przez Adama Cedrę wydanie poematu, skądinąd bardzo rze-
telne, jeśli chodzi zwłaszcza o sam tekst utworu i warstwę objaśnień rzeczo-
wych, utrwala dotychczasową praktykę. Co prawda edytor nie pozwala sobie  
w komentarzu (w objaśnieniach czy uwagach ogólnych) na tak otwarte i jedno-
znaczne wskazania gatunkowej i faktograficznej przynależności Do Z. K. jak 
Gomulicki, ale jego milczenie w tym zakresie wydaje się bardzo wymowne; tak, 
jakby kwestia wstępu do utworu w ogóle nie istniała, nie była edytorskim pro-
blemem. Badacz – który w przypadku interesującego nas tekstu ogranicza się do 
jednozdaniowej, dość zdawkowej uwagi: „Data 1859 zamieszczona pod kiero-
wanym do Krasińskiego listem dedykacyjnym odnosi się jedynie do tego okresu, 
pisanego najprawdopodobniej na krótko przed śmiercią adresata dedykacji”6 
(DWsz III, 458), w pewnym sensie dość dwuznacznej, nieodwołującej się prze-

                                                           
5
 Z. S u d o l s k i. [Objaśnienie]. W: Z. K r a s i ń s k i. Listy do różnych adresatów. 

T. 2. Zebrał, opracował, wstępem poprzedził Z. Sudolski. Warszawa 1991 s. 510. 
6
 C. N o r w i d. Dzieła wszystkie. T. 3: Poematy 1. Oprac. S. Sawicki, A. Cedro. Lublin 

2009 s. 458. (Dalej cyt.: DWsz; liczba rzymska oznacza numer tomu, liczby arabskie – numer 
strony). Na marginesie tych rozważań trzeba przywołać umieszczony, co prawda, w przypisie 
artykułu poświęconego poematowi Norwida, ale jednoznacznie brzmiący, sąd na temat geno-
logicznej proweniencji owego „listu”: „Wypada się również zastanowić nad tym – konstatuje 
Cedro – czy Do Z. K. Wyjątek z listu słusznie został zaliczony w poczet epistolografii Norwida 
(PWsz VIII, 371-372), gdyż stylistyczne ukształtowanie tego tekstu wskazuje, iż mamy tu 
raczej do czynienia z konsekwentnie konstruowaną przedmową” (A. C e d r o. Przypowieść, 
historia. O kierunkach lektury „Quidama”. „Studia Norwidiana” 7: 1989 s. 94). O ile, być 
może, słusznie ten fragment w artykule autor umieścił na marginesie swoich rozważań  
„o kierunkach lektury”, o tyle w komentarzu edytorskim niesłusznie go zabrakło. 
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cież do Gomulickiego, choć wskazującej, że tekst został napisany niedługo przed 
śmiercią Krasińskiego – staje po stronie argumentacji edytora Pism wszystkich. 
Zresztą piszący te słowa nie jest tu także bez winy – jako recenzent wydawniczy 
tomu III Dzieł wszystkich poety (ze wspomnianym wydaniem i komentarzem) 
zupełnie nie dostrzegł całego problemu. Mea culpa. O ile względem moich 
uchybień trudno znaleźć usprawiedliwienie, o tyle bierną postawę Cedry broni 
fakt, że zasadniczym źródłem problemu edycji jest dział Listów. Jednakże nie 
zapominajmy, że sprawa wstępu ściśle wiąże się z genezą poematu, a ta przecież 
była jedną z zasadniczych kwestii dla przygotowującego tekst poematu do druku 
– to po pierwsze. Po drugie – gdy sięgniemy do Listów w edycji Dzieł wszystkich  
w opracowaniu Jadwigi Rudnickiej, zauważymy, że wprawdzie szczęśliwie wy-
łączono interesujący nas tekst z zespołu listów poety, ale rzecz całą skwitowano 
dość suchym stwierdzeniem: „Trzecią usuniętą pozycją [z działu listów – przyp. 
P. Ch.] jest Przedmowa do Quidama w formie listu do Krasińskiego” (DWsz X, 
12-13), bez podania motywu, bez zarysowania problemu, bez jakiegoś szerszego 
wytłumaczenia, tej podstawowej i zasadniczej decyzji edytorskiej. W DWsz 
kwestia „Wyjątku z listu” wpadła zatem jakby w „czarną dziurę” badawczego 
milczenia. Na tym jednak nie kończy się problem. 

Opisane wyżej tekstowe gry gatunkiem nie ograniczają się wyłącznie do sfery 
aktywności edytorskiej, ale wkraczają także na inne pola badawcze, przede 
wszystkim związane z biografią Norwida. Dokonana przez Gomulickiego zmia-
na kwalifikacji genologicznej tekstu wstępu do Quidama wprowadziła nowy 
fakt, a nawet zbiór faktów. Oto bowiem w zamieszczonym w tomie XI Pism 
wszystkich Kalendarzu biograficznym Gomulicki przy dacie rocznej 1859  
podaje: 

 
Na początku roku pisze [Norwid] do Zygmunta Krasińskiego, charakteryzując swój po-

emat Quidam i tłumacząc się, że definitywnie opracowując jego rękopis uwzględnił tylko 
niektóre uwagi przyjaciela, „inne za niebyłe uważając”. (PWsz XI, 86).  

 
Odnotujmy, że ta końcowa uwaga odnosi się wprost do słów wstępu: 
 

Daruj mi więc, wielki Poeto, że z niektórych tylko korzystałem uwag Twoich co do kształto-
wania się tej mojej przypowieści, inne za niebyłe uważając. (DWsz III, 120). 

 
Licząc na weryfikację owego faktograficznego „znaleziska” sięgnąłem po 

obowiązujący poznański Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. Moje 
nadzieje szybko jednak okazały się płonne, gdy w tomie I tego wydawnictwa,  
w części: 1859 przy dziennej dacie – powtórzonej za Gomulickim – odnalazłem 
zapis: 
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*przed 23 lutego 
Paryż. List Norwida do Zygmunta Krasińskiego z interpretacją Quidama. PWsz VIII, 
371-372 (288). 
List nawiązuje do rozmowy o Quidamie (zob. 25 czerwca 1858 A); w wydaniu z 1863 r. 
Poezji Norwid nadał mu tytuł Do Z[ygmunta] K[rasińskiego]. Wyjątek z listu i umieścił go 
jako rodzaj dedykacji poprzedzającej poemat Quidam. 

 
zaś niżej jeszcze dopisek:  
 

Data od Norwida: pisałem 1859. List powstał zapewne przed śmiercią Krasińskiego (zob. 
zapis następny)

7
. 

 
Ten „zapis następny” dotyczy śmierci Krasińskiego. Autorki odnotowują 

skrzętnie datę – 23 lutego, w środę o godz. 23.30”, choć już co do miejsca są 
mniej precyzyjne, podają jedynie: Paryż, adresu brak – ale to tylko drobna uwaga 
na marginesie. Ważniejsza z punktu widzenia tekstu wstępnego do Quidama 
wydaje się data: 25 czerwca 1858. Sięgam zatem pod wskazany adres, czytam 
obszerną notę i doznaję dość osobliwego déjà-vu: nie odnajduję bowiem ani 
słowa w przytoczonych dokumentach (listach) o rozmowie obu poetów na temat 
utworu Norwida. Wiadomo jedynie, że Krasiński wypominał twórcy Promethi-
diona ciemność mowy – który to już raz – i dorzucał przy tym z grubsza ciętą 
uwagę (relacjonując spotkanie Delfinie dzień później): „Otoczony bohomazami, 
ale tak obrzydliwymi, że aż strach! Jakżeż, mając estetyczne wykształcenie 
 znakomite, sam nie spostrzega, że to szkaradziejstwa”8. Norwid prócz ogólni-
ków, mówiących o łzach i pojednaniu, utrwala w dwóch swoich listach fragmen-
ty czy też strzępy tej ostatniej rozmowy. Pierwszy pojawia się w liście do Teofila 
Lenartowicza ze stycznia 1859 roku, a zatem na miesiąc przed śmiercią  
Krasińskiego: 

 
[…] kiedy był u mnie parę miesięcy temu Zygmunt Krasiński, mówiłem mu, iż mniemam, że 
k a ż d y,  k t o  s e r i o  k i l k a n aś c i e  k r o k ó w  w  ż y c i e  p o l -
s k i e  p o s t a w i, znajdzie się w takiej samej samotności. I kiedy wyrzucał mi, że 
„k o c h a n o  C ię,  w s z y s c y  k o c h a l i  C ię  w i e l k ą  m i ł o -
ś c i ą,  a  T y  t o  w s z y s t k o  o d s u ną ł e ś ” – powiedziałem mu: „Niepraw-
da… nie wiesz, albo zapominasz w tej chwili, co jest miłość i przyjaźń. Nieprawda – żyłem 

                                                           
7
 Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k, przy współpracy J. C za r n o -

m o r s k i e j. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. Tom I / 1821-1861. Poznań 
2007 s. 736. 

8
 Z. K r a s i ń s k i. Listy do plenipotenta i oficjalistów. Oprac. Z. Sudolski. Warszawa 

1994 s. 659. 
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innym życiem, życiem, które w y w o ł y w a  te oznaki – i tak żyć może osiemnastoletni chło-
piec – i nazywa się to:  b y ć  m i ł y m  c h ł o p c e m.” 

I dodałem mu: „Jutro, jeśli chcesz, to Ci potrafię taką sztukę – jutro toż samo zagram  
i wywołam, ale widzisz, kiedy się jest miłym chłopcem, to to wolno – kiedy zaś człowiek tak 
żyje, to on już nie jest miły chłopiec, ale  p ł a s k i - c z ł o w i e k! 

To nie jest miłość – bo miłość nie jest e c h o : ja skończę wołać – echo zamilknie. 
I mówię Ci, że byłem o kilkanaście tysięcy mil stąd, napoleona jednego w kieszeni ma-

jąc, i nikt nie napisał do mnie słowa, okrom szewca pewnego, który przed emigracją służył 
kiedyś pod Ojcem moim, i dowiedziawszy się, że odpływam od brzegu Anglii i Europy, 
przyszedł we fraku czarnym pożegnać mię! Czy ja byłbym tak, jak jestem w każdej osobie 
mojej, czy to człowieka, czy pisarza, czy sztukmistrza, żeby mię kto kochał? – nieprawda”. 

To mówiłem Zygmuntowi, kiedy żegnaliśmy się – i nie wiem, kiedy się zobaczymy! – on 
jest w Paryżu – (PWsz VIII, 372-373). 

 
Odnosi się on przede wszystkim do czasu poróżnienia się obu poetów i wy-

jazdu Norwida do Ameryki. I fragment drugi, znacznie krótszy, pisany po kilku 
latach, w liście do Józefa Ignacego Kraszewskiego (z maja 1866 r.): 

 
[…] poprzednicy moi byli ludzie genialni, ale ł g a r ze, tak jak każdy patrycjusz w trud-
nych chwilach Rzeczypospolitej jest ł g a r z e m . Byli to szanowni i kochani ł g a r z e, 
którzy safandułom schlebiali, aby czas zyskać do poprawienia rzeczy ogólnej i wychowania 
czegoś znośniejszego – nie mogli inaczej począć – ł g a l i  – bo  c z e k a l i!... 

Mówiłem to Zygmuntowi Krasińskiemu przed śmiercią Jego, gdy przyszedł do mnie, do 
tego kąta, gdzie byłeś pod moją nieobecność. Mówiłem mu: „Ł ż e c i e,  n i e  u f a -
c i e  n a s tę p s t w o m  p r a w d y  i mistrzostwu wszechprzytomnego Boga!... to zaś 
u f a n i e  w  k o n s e k w e n c j e  p r a w d y  z w i e  s ię  NADZIEJĄ  

( c n o t ą ).” (PWsz IX, 221-222) 
 
W dokumentach zatem ani słowa o Quidamie, ani słowa o lekturze tekstu, ale 

znów autorki Kalendarza, pod powyższymi wypisami, uparcie swoje: 
 

Krasiński wypowiedział swoje uwagi o Quidamie, którego czytał i „dawał do czytania in-
nym” [ten cytat pochodzi z Do Z. K.!]. Do tej części rozmowy zdaje się nawiązywać list 
dedykacyjny Norwida Do Z[ygmunta] K[rasińskiego], dołączony później jako przedmowa do 
poematu (zob. PWsz VIII, 371)

9
.  

 
 
 

                                                           
9

 T r o j a n o w i c z o w a, D a m b e k, przy współpracy C z a r n o m o r -
s k i e j, jw. s. 707. 
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2. DANTEJSKIE CHMURY, ARIOSTYCZNE OBŁOKI  
I „JAKI Ś TAM CZŁOWIEK” 

Argumentów na rzecz literackiego – podkreślmy: wyłącznie literackiego ro-
dowodu poematowego wstępu dostarcza po pierwsze sam tekst, po drugie – lite-
racki kontekst, podsuwany zresztą przez samego Norwida.  

Zacznijmy od tego drugiego – argumentu komparatystycznego. W badaniach 
zwracano uwagę na zastosowaną przez Norwida, za pośrednictwem Słowackiego 
pseudonimiczną formułę: „Poeta-Ruin”, odnoszącą się do Krasińskiego. Ta 
imienna kwalifikacja, w zestawieniu z wyrażoną deklaracją o braku „arków po-
łamanych i rozrzuconych kolumn” w tekście Quidama, wzbudza polemiczne 
napięcie, kierując naszą uwagę w stronę Irydiona, gdzie już w pierwszych sło-
wach zarysowana wizja rzeczywistości ma apokaliptyczny rozmach: „Już się ma 
pod koniec starożytnemu światu – wszystko, co w nim żyło, psuje się, rozprzęga, 
szaleje – Bogi i ludzie szaleją”10. Polemiczny ton Norwida jest filtrowany po-
przez polemiczny ton słów Słowackiego: chodzi oczywiście o dedykacyjny list 
poprzedzający zasadniczy tekst Balladyny, zaczynający się od słów: „Kochany 
Poeto Ruin!”11. W kontekście rozważań nad statusem gatunkowym wstępu Qui-
dama należy zwrócić chyba baczniejszą uwagę na dedykacje Słowackiego – 
dedykacje, bo po formułę listu twórca Beniowskiego sięgnął po raz drugi przy 
Lilli Wenedzie (adresat pozostał zresztą ten sam: Krasiński)12. W obu tekstach 
poprzedzających dramaty zostały zarysowane sylwetki bohaterów i wyłonione 
zarysy głównych intryg – to jeden wątek. I wątek drugi – polemiczny, skupiony 
na historii, przywołujący motyw romantycznej ruiny. Słowacki poszukuje sensu 
dziejów przez pryzmat legendowych i bajecznych podań „z Polski dawnej”, sil-
nie podkreślając odmienność tego ujęcia w stosunku do wulkanicznych wizji 
Krasińskiego: 

 
Tak więc kiedy ty, dawne posągowe Rzymian postaci napełniasz wulkaniczną duszą wieku 
naszego; ja z Polski dawnéj tworzę fantastyczną legendę, z ciszy wiekowéj wydobywam 
chóry prorockie – i na spotkanie twojéj czarnéj, piorunowéj, Dantejskiéj chmury, prowadzę 
lekkie, tęczowe i Ariostyczne obłoki, pewny, że spotkanie się nasze w wyższéj krainie, nie 
będzie walką, ale tylko grą kolorów i cieni, z tym smutnym dla mnie końcem, że twoja chmu-

                                                           
10

 Z. K r a s i ń s k i. Pisma. Wydanie jubileuszowe. T. 3: Nie-Boska komedia – Irydion 
– Modlitwy. Kraków–Warszawa 1912 s. 109. 

11
 Zob. J. S ł o w a c k i. Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera. T. 6: Balladyna – Maze-

pa – Lilla Weneda (wraz z Listem do Aleksandra II. i Grobem Agamemnona). Oprac. W. Hahn. 
Wyd. 2. Wrocław 1953 s. 21. 

12
 Tamże s. 287-291. 
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ra większym wichrem gnana, i pełniejsza piorunowego ognia, moje wietrzne i różnobarwne 
obłoki roztrąci i pochłonie

13
. 

 
Te dwa zasadnicze wątki znajdziemy także w Do Z. K. Wyjątek z listu. Co 

ciekawe, Norwid, nadając swemu epistolarnemu wstępowi charakter polemiczny 
wobec Krasińskiego, określa swoje odmienne stanowisko także wobec Słowac-
kiego: bezimienność bohatera, brak intrygi i węzła dramatycznego – silnie uwy-
puklane słowami „wielce się tu wystrzegałem”, wreszcie wizja dziejów tak odle-
gła nie tylko od „dantejskiej chmury”, ale i od „ariostycznego obłoku” – wizja,  
w której najważniejsze staje się to, co „poboczne”, marginalne i ciche. W ten 
ciąg – jak można przypuszczać – wpisuje się także podtytułowy wyróżnik Wyją-
tek z listu, podkreślający na tle „pełnych” listów Słowackiego pewną peryferyj-
ność i fragmentowość wypowiedzi, jej wyimkowy charakter, ale także swoistą 
dwuznaczność. Ta „wyimkowość”, a może również i „wyj ątkowość” w kontek-
ście dedykacyjnego listu do Balladyny czy do Lilli Wenedy, stawia pod znakiem 
zapytania – wbrew opinii wielu norwidologów – dedykacyjność listu Do Z. K. – 
na co pośrednio zwracał już uwagę Marek Stanisz14. Nie chodzi przy tym o brak 
jednoznacznego dedykacyjnego adresu u Norwida, jak to jest w Balladynie, bo 
przecież adresu takiego przy Lilli Wenedzie także nie znajdziemy, choć ani przez 
chwilę czytelnik nie ma wątpliwości, że Słowacki dedykuje i ten dramat Krasiń-
skiemu. Norwid sytuuje się ze swoim listem wobec Poety Ruin dalece niejedno-
znacznie, dwubiegunowo, pomiędzy „tak” i „nie”, co bardzo przypomina świat 
przedstawiony samego poematu. 

Nawiązanie do dedykacyjnych listów Słowackiego ma zatem co najmniej dwa 
wymiary: ideowo-polemiczny i formalno-gatunkowy. Norwid włączył się w spór 

                                                           
13

 Tamże s. 22. 
14

 Zob. M. S t a n i s z. Wobec wielkiego dziedzictwa. Przedmowy Cypriana Norwida. 
W: t e n ż e. Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelni-
kiem. Kraków 2007 s. 285-293. Badacz uwypukla przede wszystkim różnice, jakie rysują się 
między wstępami Słowackiego, skierowanymi do Krasińskiego, a wstępem Norwida – jawnie 
polemicznym, więcej: w jego tekście wyraźnie widać ogromny dystans, pouczający ton i po-
trzebę zaznaczania własnej odrębności. Pisze Stanisz: „Wprawdzie autor Quidama nazwał go 
aż trzykrotnie «wielkim poetą», można jednak odnieść wrażenie, że za tą podniosłą, ale jakże 
oficjalną tytulaturą, kryło się coś zgoła innego. Rewerencja Norwida wobec adresata jego listu 
wydaje się maską, prawdziwe uczucia i myśli ukryte są zaś w głębokiej strukturze tekstu” (jw. 
s. 287). I dalej: „Było więc w przedmowie Norwida coś z rywalizacji z ustrojonym już w laur 
poetą, była też słabo skrywana polemika, w której pretendent bardzo był świadom własnej siły, 
a jeszcze bardziej – własnej odmienności. Zamiast bliskości Słowackiego – u Norwida widać 
intelektualny dystans, zamiast dowodów przyjaźni – tajony, lecz widoczny chłód oficjalności, 
zamiast «chmurnej jazdy» autora Balladyny – «mniej plastyczne sfery» Quidama” (s. 288). 
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na temat istoty i znaczenia dziejów, spór (dodajmy) z jego perspektywy przesu-
nięty w czasie, mało w istocie aktualny. Jednakże, gdy spojrzymy na ten gest 
poety z szerszej perspektywy, rzecz cała nabiera właściwego sensu. Wpisuje się 
on bowiem w znamienną tendencję dla Norwida – opisaną już w badaniach – „do 
traktowania romantyzmu polskiego jako zamkniętej już, zakończonej epoki i – 
konsekwentnie – do stawiania własnej osoby i własnego programu poza roman-
tyzmem”15. Z kolei odwołując się za pośrednictwem Słowackiego do literackiej 
formy wstępu jako listu czy też listu-dedykacyjnego, być może starał się jeszcze 
silniej podkreślić i uwypuklić odmienność swej koncepcji dziejów. Po pierwsze 
– tak jak to czynił twórca Balladyny, po drugie – stawał po stronie starożytności. 
O ile bowiem w okresie romantyzmu wstęp ujęty w formułę listu należał do 
rzadkości i przypadek Słowackiego – jak to ujmują Marian Bizan i Paweł Hertz 
– należy do chlubnych wyjątków16, o tyle już dla Norwida, programowo sięgają-
cego po formy literackie właściwe literaturom starożytnym czy nawiązującym do 
europejskiego humanizmu, ten sposób wprowadzania czytelnika w utwór wyda-
wał się naturalny i oczywisty. Był być może jeszcze inny powód: komplemen-
tarność w stosunku do antycznej tematyki Quidama oraz wykorzystywanych  
w jego strukturze form podawczych, jak list czy pamiętnik (czyli szeroko pojętej 
literatury dokumentu osobistego).  

Jeszcze przy okazji dedykacyjnych listów Słowackiego, które poprzedzają 
Balladynę i Lill ę Wenedę, dla porządku trzeba dodać, że żaden z wydawców 
epistolografii poety nie umieścił ich w korespondencyjnym korpusie: nie znaj-
dziemy ich zatem pośród listów w wydaniu Dzieł, opracowanych przez Krzyża-
nowskiego, czy w dwutomowej Korespondencji przygotowanej przez Eugeniu-
sza Sawrymowicza17. 

                                                           
15

 Z. S t e f a n o w s k a. Norwidowski romantyzm. W: t a ż. Strona romantyków. Stu-
dia o Norwidzie. Lublin 1993 s. 65. 

16
 Balladyna. Juliusz Słowacki. Glosy do „Balladyny”. M. Bizan, P. Hertz. Warszawa 

1970 s. 318. 
17

 Zob. i por. J. S ł o w a c k i. Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 11: Listy do 
matki. Oprac. Z. Krzyżanowska; T. 12: Listy do krewnych przyjaciół i znajomych (1820-1849). 
Oprac. J. Pelc. Wrocław 1949 (w wyd. Wrocław 1952 t. 13 i 14); t e nż e. Korespondencja. 
T. 1-2. Oprac. E. Sawrymowicz. Wrocław 1962-1963. Zob. także: t e nż e. Listy. T. 1-2.  
Z autografów wydał po raz pierwszy L. Méyet. Lwów 1899; t e n ż e. Pisma pośmiertne.  
T. 9-10: Listy wszystkie zebrane. Zebrał K.J. Kantak. Mikołów–Warszawa 1909-1910. To 
ostatnie wyd. też osobno: Korespondencja J. Słowackiego to jest listy do matki i wszystkie 
inne. T. 1-2. Zebrał K.J. Kantak. Mikołów–Warszawa  1910; t e n ż e. Listy. T. 1-3. Przygo-
tował do druku L. Piwiński. Warszawa 1932; t e nż e. Dzieła. Wydał i wstępem krytycznym 
poprzedził T. Pini. T. 3: Listy. Warszawa 1933; oraz t e nż e. Listy. Wydanie zupełne. Pisma 
prozą. Wyd. T. Pini. Warszawa 1937. 
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Zostawmy jednak Słowackiego. Przyjrzyjmy się teraz Krasińskiemu. Na te-
mat jego osoby w kontekście Quidama pisano dość obficie, zwłaszcza w ostat-
nich latach; np. obszerne artykuły temu tematowi poświęcili Elżbieta Dąbro-
wicz18 i Wiesław Rzońca oraz wspomniany już wcześniej Marek Stanisz. Nie 
będę zagłębiał się w tezy i argumentacje autorów, choć – zaznaczam – co do 
wielu pomysłów, zwłaszcza drugiego z wymienionych, zgłaszałbym zdania od-
rębne. W tym miejscu chciałbym natomiast zwrócić uwagę na element, który – 
jak mi się wydaje – umknął uwagi komentatorom i interpretatorom poematu,  
a który jest bardzo ważny w kontekście podjętego tu wywodu. Na ogół – i słusz-
nie – podkreślano polemiczny wymiar Quidama w stosunku do Irydiona, podej-
mując przy tym problematykę zasadniczą i ogólną: wizję dziejów, procesy prze-
mian kulturowych, rolę i znaczenie chrześcijaństwa, kwestię Polską etc. Nie 
zagłębiano się natomiast w tekst dramatu Krasińskiego. W relacji do przedmowy 
i do tego, co wyżej było powiedziane na temat wstępów Słowackiego, warto 
sięgnąć jeszcze do przypisku pierwszego, który Poeta-Ruin umieścił w części 
Przypiski do Irydiona. Peryferyjność tego fragmentu i jego uogólniający charak-
ter (nie bez przyczyny Jan Czubek w swoim wydaniu utworu Krasińskiego wy-
sunął go na czoło tekstu, czyniąc zeń rodzaj przedsłowia) – wychodzi naprzeciw 
Norwidowej wrażliwości na to, co – jak to ujmuje w Do Z. K. – jest poboczne, 
marginalne, nawiasowe. Krasiński, komentując pierwsze słowa Wstępu: „Już się 
ma pod koniec starożytnemu światu”19, odsłania przed nami zarysy monumental-
nego malowidła, ukazującego rozpadające się imperium rzymskie w III w. po 
Chrystusie, rozsadzane przez wewnętrzne i zewnętrzne konflikty rozmaitych 
żywiołów: barbarzyńców i ludów wschodnich kultur, pogan różnego autoramen-
tu, także chrześcijan, grup toczących walkę jawną z cesarstwem, a także spisku-
jących w ukryciu. Nad całym światem w Irydionie ciąży fatum destrukcji, roz-
przężenia, rozpadu i dezintegracji: 

 
Stan państwa rzymskiego w tych latach był stanem konania – rozwiązywania się – dezinte-
gracji. Wszystko, co niegdyś było życiem jego, co sprawiało ruch jego postępowy i byt, teraz 
wracało w nicość, słowem: umierało – przetwarzało się. Trzy systemata stały obok siebie: 
pogaństwo już bez życia, ale uzupełnione w Rzymie wszystkimi religiami przybyłymi ze 
Wschodu, jakby ciało we wszystkich częściach swoich, pysznie ubrane, leżące na marach – 

                                                           
18

 Zob. E. Dą b r o w i c z. Bezimienni. Krasiński – Norwid – „Quidam”. W:  
„Quidam”. Studia o poemacie. Pod red. P. Chlebowskiego. Lublin 2011 s. 413-435;  
W. R z o ń c a. Krasiński i Norwid – z perspektywy „jakiegoś tam” Rzymianina. Tamże  
s. 437-450. Nieco zmieniona i poszerzona wersja tego ostatniego artykułu: Cypriana Norwida 
„Do Z. K.”, czyli o zbędności przedmowy. W: Romantyczne przemowy i przedmowy. Pod red. 
J. Lyszczyny i M. Bąk. Katowice 2010 s. 127-136. 

19
 Z. K r a s i ń s k i. Irydion. W: t e nż e. Pisma. Wydanie jubileuszowe. T. 3 s. 109. 
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chrześcijaństwo dotąd bez ciała prawie, bez kształtu, prześladowane, rosnące między ludem, 
wyzywające wszystkie wiary symboliczne przeszłości do walki, z filozoficznymi zaś to ucie-
rające się, to godzące na przemian, podobne do ducha potężnego w pracy wcielania się swego 
– i barbarzyństwo rozmaite, dzikie, ruchome jak morze wśród burzy, mające także swoje 
mity, ale po większej części niepamiętne ich na łonie Rzymu, żyjące od dnia do dnia po le-
giach rzymskich, buntujące się przeciwko Rzymianom w północnych prowincjach, gwałtem 
jednak zewsząd cisnące się ku Włochom, czy zbrojną ręką, czy jako zaciężne żołnierstwo, 
pełne jakiejś niespokojności na wzór atomów, kiedy się zrosnąć i skupiać mają, ale bez po-
czucia się, bez wiedzy żadnej, bez conscientia sui, ślepe, straszne jak siły natury. Była to 
materia już wrząca, już gotowa stać się kształtem, przylgnąć jako ciało do ducha przechadza-
jącego się w katakumbach – do chrześcijaństwa! Milczenie, które poprzedziło tę wielką bu-
rzę, w której Rzym zniknął i przetworzył się na Europę chrześcijańską, były to ostatnie bie-
siady cezarów – była to nędza nieopisana ludu i niewolników we wszystkich częściach  
państwa

20
. 

 
Wobec tych słów oraz całej wizji w Irydionie Norwid dwukrotnie podnosi  

w swoim wstępie kwestię cywilizacji, której istotą jest budowanie i twórcze 
przekształcanie świata – stąd pojawia się obraz kościoła San Lorenzo in Miranda 
z Forum Romanum („co w kwadracie kolumn świątyni starożytnej jako gołąb  
w rozłamanej klatce przestawa”) oraz bardzo wyrazista teza, brzmiąca jak po-
uczenie, jawnie polemiczna wobec pomysłu Krasińskiego, z silnym akcentem 
położonym na czasowniku: „składa się”: 

 
Cywilizacja składa się z nabytków wiedzy i z r a e l s k i e j  –  g r e c k i e j  – 
r z y m s k i e j,  a łono Jej chrześcijańskie, czy myślisz, że w świadomej siebie rzeczywi-
stości już tryumfalnie rozbłysło? (PWsz III, 80)

21
 

 
Że interesujący nas przypis podobnie zresztą jak trzeci, odnoszący się do 

słów: „Motłoch i cezar oto Rzym cały”22 – tu pominięty) stał się w pewnym sen-
sie istotnym punktem odniesienia dla Norwida, świadczyć może również pierw-
sze jego zdanie: 

 
Niniejsza powieść pomyślaną jest w trzecim wieku po Chrystusie

23
. 

 

                                                           
20

 Tamże s. 107-108. 
21

 Cytat za wyd. Gomulickiego z uwagi na błędną, moim zdaniem, interpunkcję w tym 
miejscu wydania DWsz. 

22
 K r a s i ń s k i. Irydion s. 315-316. 

23
 Tamże s. 107. 
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A zwłaszcza padająca w nim gatunkowa kwalifikacja, która odnajduje swój  
i negatywny, i zarazem bliski odpowiednik nie tylko w podtytule Norwidowego 
utworu, ale także w zdaniu: 

 
Uważałeś zapewne [zwraca się wprost Norwid do Z. K.] że dziełu temu dałem nazwę przy-
powieści, nie zaś powieści, a to z przyczyny, że intrygi i węzła dramatycznego właściwego 
powieściom, wielce się tu wystrzegałem […] (DWsz III, 119). 

 
Ten komparatystyczny, a zatem zewnętrzny argument, związany zarówno ze 

Słowackim, jak i Krasińskim, można oczywiście rozszerzać na inne elementy 
świadczące o fikcjonalnym rodowodzie listu: użyty literonim czy znaczący pod-
tytuł „Wyj ątek z listu”, który kojarzy się z Menego, gdzie pojawia się bardzo 
podobny kwantyfikator: „Wyjątek z pamiętnika”. Na marginesie: nowelą Gomu-
licki posłużył się bardzo podobnie jak wstępem do Quidama – stała się ona źród-
łem biograficznej informacji, dokumentem poświadczającym fakt z życia po-
ety24. Po stronie literatury trzeba byłoby umieścić także przemyślaną i wyraźnie 
komponowaną wypowiedź, pozbawioną epistolograficznej swobody. To wszyst-
ko jednak, wraz z przytoczonymi wcześniej zestawieniami, polemicznym nasta-
wieniem tekstu, wyraźnie zaznaczającymi się elementami ironii i dystansu wo-
bec Krasińskiego, tworzy tylko przesłanki pośrednie – bez wątpienia ważne, 
choć nie rozstrzygające całej sprawy. 

3. NORWID ZUPEŁNIE ZWARIOWAŁ… 

Zastanówmy się teraz nad motywacją wstępu, zasadniczymi elementami za-
wartej w nim treści w kontekście znanych i bezspornych faktów biograficznych. 
Przez chwilę spróbujmy zaaprobować punkt widzenia narzucony interpretacją 
Gomulickiego. Oto Norwid wysyła list do Zygmunta Krasińskiego. Dokument 
opatrzony datą – powtórzmy: „Pisałem 1859”, wskazuje, w zestawieniu z datą 
śmierci twórcy Irydiona, że za terminus a quo należałoby przyjąć: 1 stycznia 
1859, a za terminus ad quem: 23 lutego 1859. Ze względu na zasadniczy przed-
miot interesującego nas „wycinka” trzeba przypomnieć jeszcze inny ważny fakt, 
potwierdzony czy też inicjowany listem Norwida do Krasińskiego z 3 marca 
1858 (data stempla pocztowego), gdy zwracał się do dawnego przyjaciela  
z prośbą o pomoc w wydaniu poematu. Dla porządku przytaczam ten tekst: 

 

                                                           
24

 Zob. PWsz VII, 546-547 oraz PWsz XI, 45. 



 ____________________________________  NORWID DO „POETY-RUIN” – BEZ LISTU 
 

143 
 

Szanowny i Wielmożny Panie Zygmuncie – 
Piszę dużymi literami, aby wzrokowi Twemu ulżyć. Mam do dodania, co następuje: 
Rad bym rękopism Quidam sprzedać albo wydać. Sprzedać wolałbym dlatego, iż sam 

wydawnictwem zatrudnić się nie mogę dla braku czasu. 
Nie sprzedam inaczej, j e n o  z  z a rę c z e n i e m  n a  p iś m i e, iż w ciągu 

dwóch miesięcy wyjdzie z druku. 
I sprzedając, i wydawcy powierzając pozwolę, a b y  –  j a k i e j  k t o  u z n a 

z a  s ł u s z n e  n a t u r y,  c h oć b y  p r z e c i w n y m i  m n i e  – wstępem 
lub przypiskami opatrzono tekst, z jednym warunkiem tylko, aby taki wstęp i takie przypiski 
miały za podpis: „W y d a w c a ”. 

Sprzedać mogę, ALE Z POWYŻSZYMI WARUNKAMI , za trzysta franków. 
Gdyby zaś kto wydać chciał, to oddam jedynie za to, abym się już tym nie zatrudniał, bo 

czasu mi brak, a zresztą zdając się na wolę wydawcy, j a k  m u  s u m i e n i e  k aż e. 
Także – dodam, że rad bym, aby powyższe warunki te lub owe przyjęte i dopełnione były, 

bo to utwierdza wagę stosunków. 
Myślę – że nabywca i wydawca nie straciłby, bo warunki powyższe nie są ciężkie,  

a  ż e  c a ł a  mą d r o ś ć  d z i s i e j s z a  s k ł a d ać  s i ę  j e s z c z e   
z  t r z e c h,  t o  j e s t  z  ż y d o w s k i e j  –  g r e c k i e j  –   
i  c h r z eś c i j a ń s k i e j  n a  t l e  r z y m s k i m, rękopism przeto Quidam 
może być potrzebny publiczności i w swym czasie jest – czytanie bowiem mądrości na sa-
mym druku, mimo t y p ó w  żywych, niecałe bywa. 

Poleciwszy rękopism, polecam i warunki, abym n i c  d o  d o d a n i a  n i e 
m i a ł. I nic nie mam do dodania – prócz tej prywatnej rzeczy, że którykolwiek z tych po-
mieszanych środków poleciłbyś S[szanown]y i W[ielmoż]ny Panie komu do z-realizowania, 
wystarczy mi, jeśli – na karcie swej napisawszy: „Postąpiłem, jak uznałem za słuszne” – kartę 
taką przesłać mi raczysz. A będę Ci Sz. i W. P. wdzięcznym. 

          
 C. N. 

 
Tylko ani sprzedam, ani wydawcy oddam (spuszczając się na rachunki jego), bez zarę-

czenia na piśmie, iż w ciągu dwóch miesięcy wyjdzie z druku (PWsz VIII, 334-335). 
  
Gomulicki sugeruje, że wówczas poeta – być może wraz z listem (tego edytor 

nie precyzuje), ale w każdym razie w marcu – przesłał rękopis Quidama, który 
nb. w końcu lutego odebrał od Józefa Bohdana Zaleskiego25. List jednakże jed-
noznacznie nie wskazuje czy Norwid dołączył do niego przesyłkę z tekstem 
utworu, czy może stało się to chwilę później? Trudno bezsprzecznie twierdzić. 
Wiemy jedynie, że przed 3 września 1858 roku Krasiński przeczytał rzymski 
poemat swego młodszego kolegi. Dlaczego akurat przed 3 września? Otóż dlate-
go, że w liście z 3 września tr. Andrzej Edward Koźmian donosił Stanisławowi 
Egbertowi Koźmianowi: 

                                                           
25

 Zob. PWsz VIII, 545. 
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[Zygmunt] Mówi, że Norwid zupełnie zwariował, napisał poemat o 2000 wierszy, które 
drukować mu kazał, a z którego ani wiersza ani on, ani nikt nie zrozumiał. Oczywiście dru-
kowany nie będzie

26
.  

 
Na szczęście co do druku nadawca wiadomości mylił się, choć faktycznie 

wśród polskich nakładców odzewu nie było, a rzecz wyszła – jak pamiętamy –  
w edycji Brockhausa pięć lat później. Ważniejsze dla naszych rozważań jest 
jednak to, że Krasiński – zanim Norwid napisał wstęp w formie listu, podkreśla-
jąc przy tym „Pisałem 1859” – utwór musiał już znać. Norwid był oczywiście 
tego w pełni świadomy, czego wyrazem jest jedno ze zdań końcowych wstępu: 

 
Daruj mi więc, wielki poeto, że z niektórych tylko korzystałem uwag Twoich co do kształto-
wania się tej mojej przypowieści, inne za niebyłe uważając. (DWsz III, 120), 

 
ale przede wszystkim wyjściowa fraza: 

 
Czytałeś i nawet, czego się nie spodziewałem się był, dawałeś do czytania ten rękopism przy-
powieści mojej, nazwany Quidam (DWsz III, 119). 

 
Oba te fragmenty pobrzmiewają zresztą ironicznym tonem, zwłaszcza  

w świetle negatywnej opinii Krasińskiego na temat poematu i tego, że owa opi-
nia – urabiana przez twórcę Irydiona na polskich salonach w Paryżu, a także  
w innych miejscach, czego dowodem jest korespondencja między Koźmianami – 
musiała bez wątpienia docierać do Norwida. 

Gdy przed chwilą poczynione ustalenia zestawimy z zawartością Do Z. K., 
gatunkowa wykładnia przyjęta przez Gomulickiego od czasów Pism wszystkich 
i obowiązująca do chwili obecnej (zob.: wydanie poematu w ramach Dzieł 
wszystkich oraz Kalendarz życia i twórczości) wydaje się wielce wątpliwa. Dla-
czego bowiem Norwid, wiedząc, że Krasiński dobrze zna jego utwór, tłumaczy 
mu kwestie dość elementarne i podstawowe: dotyczące bohaterów, akcji, ogól-
nego planu? O ile autokomentarz dotyczący syna Aleksandra jako pierwszego 
Quidama ściśle łączy się z potrzebą wyjaśnienia braku intrygi i węzła drama-
tycznego, o tyle już określenie: „Jest tam i drugi Quidam, któremu to nazwisko 
przeszło było w imię własne, ale i ten jest tylko jakiś ogrodnik, jeden z miliona 
chrześcijan!” (DWsz III, 119) – jest formułowane w trybie znaczeń pierwszych, 
podstawowych, tzn. takich, w których komunikat na temat określonego obiektu 

                                                           
26

 Z. K r a s i ń s k i. Listy do Koźmianów. Oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski. 
Warszawa 1977 s. 958. 
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zakłada, że odbiorca nie zna lub bardzo słabo zna tenże obiekt. W tym samym 
profilu logicznym należy także umieścić jedno ze zdań końcowych: 

 
Mag jest Żyd – Artemidor i Zofia są Grekowie – znajdziesz tam i Rzym, lubo Tobie, wielki 
poeto, inaczej i gdzie indziej, nie zaś w mniej plastycznych sferach, ruiny oglądać i sławić 
przyszło (Tamże). 

 
* 

 
Pora na wnioski. Moje zamierzenie było dość skromne: chodziło o określenie 

gatunkowej proweniencji epistolarnego wstępu do Quidama, zatytułowanego 
przez Norwida Do Z. K. Wyjątek z listu, funkcjonującego od chwili wydania 
Pism wszystkich aż do edycji ukazujących się właśnie Dzieł wszystkich poety 
jako rzeczywisty i realny list Norwida do Krasińskiego, napisany przez tego 
pierwszego tuż przed śmiercią autora Irydiona. Chodziło mi także o podanie  
w miarę pełnego uzasadnienia do słusznej decyzji edytora działu Listów w ra-
mach Dzieł wszystkich o wyłączeniu tekstu przedmowy Quidama z działu kore-
spondencyjnego poety. W świetle zatem przedstawionych dowodów – bezpo-
średnich i pośrednich – należy stwierdzić, że interesujący nas tekst ma wyłącznie 
literacki charakter, zaś elementy dokumentarne, włączone w jego strukturalną  
i semantyczną tkankę – adres i zwrot do Krasińskiego, polemiczny ton wypo-
wiedzi – pełnią przede wszystkim artystyczną funkcję. Nic zatem nie wskazuje 
na to, aby „Wyjątek z listu” był częścią, fragmentem listu lub całym listem, choć 
jest dość silnie osadzony w biografii poety. Norwid – nawiązując bezpośrednio 
do dedykacyjnych listów w Balladynie i Lilli Wenedzie – posłużył się, podobnie 
jak Słowacki, jedynie formą epistolarną. Jakie ma to konsekwencje dla tekstu  
i dla biograficznej wiedzy o poecie? Zasadnicze, choć ograniczone swą epizo-
dycznością. Wiadomo zatem, że w tym stanie rzeczy wstęp do poematu nie może 
być traktowany jako dokument, jako źródło faktograficzne: nie można go uznać 
za dokument-list. Stąd też nie możemy wykluczyć nawet takiej sytuacji – wobec 
braku stosownej dokumentacji – że Norwid napisał ów „wyjątek z listu” już po 
śmierci Krasińskiego, o czym np. mógłby świadczyć używany w przewadze czas 
przeszły: „czytałeś”, „uważałeś”, „umiałeś” etc., i zamykająca wypowiedź for-
muła: „Szczęśliwszym byłeś –”. Polemiczny wymiar tekstu wstępnego, z dość 
silnie zaznaczoną ironią i aluzją, wskazuje przy tym, że użyta za Poetą-Ruin 
epistolograficzna forma unika zarazem dedykacyjnej intencyjności, co  
z kolei odróżnia tekst Norwida od tekstów Słowackiego, ku czemu – choć rzecz 
nie jest podana explicite – skłania się przywoływany wcześniej Marek Stanisz27. 
                                                           

27
 S t a n i s z. Wobec wielkiego dziedzictwa... s. 285-293. 
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„Wyj ątek z listu” należałoby w istocie określić mianem anty-dedykacji, choć to 
już sprawa na osobny artykuł. 
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CZYLI ALBUM MARCELINY CZARTORYSKIEJ 

 
 
Jak podaje Juliusz Wiktor Gomulicki, Norwid prawdopodobnie poznał Mar-

celinę Czartoryską jesienią 1849 roku i przez kilka kolejnych miesięcy bywał jej 
częstym gościem w Hôtel Lambert1. Salon księżnej skupiał zarówno przedstawi-
cieli polskiej emigracji (Jerzy Lubomirski, Delfina Potocka Roger Raczyński, 
Władysław Zamoyski, Wojciech Grzymała, ks. Walerian Kalinka, Zygmunt Kra-
siński), jak i wybitne osobistości francuskich sfer artystyczno-naukowych  
(A. Scheffer, P.H. Delaroche, E. Delacroix, H. Vernet, D. Ingres, A. Franchom-
me, T. Tellefsen). Znamy niewiele szczegółów dotyczących przebiegu znajomo-
ści Norwida z księżną. Z całą pewnością Marcelina Czartoryska udzielała poecie 
finansowego wsparcia, skoro na początku 1852 roku ofiarowywał jej swój obraz 
przedstawiający Matkę Boską Bolesną, chcąc w ten sposób pokryć „czwartą” 
część zaciągniętego długu2. Okazało się, że księżna nie przyjęła obrazu, trafił on 
bowiem ostatecznie do rąk Ksawerego Branickiego (zakupiony za cenę 200 
franków)3. Na początku czerwca tego samego roku autor Promethidiona nama-
lował z kolei „jeden z przyobiecanych” Czartoryskiej obrazów, przedstawiający 
wieczorny pejzaż wiejski z postaciami chłopów wracających po pracy4. Warto 
odnotować, że w latach 1849-1852, uznawanych za okres najbardziej intensyw-
nych kontaktów Norwida i Marceliny Czartoryskiej, księżna mieszkała w Pary-

                                                           
1
 C. N o r w i d. Pisma wszystkie. Oprac. J.W. Gomulicki. T. X. Warszawa 1971 s. 366 

(dalej: PWsz; liczba rzymska oznacza numer tomu, arabska stronę). 
2
 List Norwida do Marceliny Czartoryskiej [sprzed 6 lutego 1852]. W: C. N o r w i d. 

Dzieła wszystkie. T. X. Listy I. 1839-1854. Oprac. J. Rudnicka. Lublin 2008 s. 417-418 (dalej: 
DWsz; liczba rzymska oznacza numer tomu, arabska – stronę). 

3
 List Norwida do J.B. Zaleskiego [między 20 sierpnia a 3 września 1854]. DWsz X, 519. 

4
 List S. Gałęzowskiego do J. B. Zaleskiego z 6 czerwca 1851, Z. T ro j a n o w i c z, 

Z. D a m b e k, przy współudziale J. C z a r n o m o r s k i e j. Kalendarz życia i twórczo-
ści Cypriana Norwida. T. 1: 1821-1860. Poznań 2007 s. 454. 



EDYTA  CHLEBOWSKA    _____________________________________________      

 

148 

 

żu, ale z przerwami, niekiedy nawet kilkumiesięcznymi. Od wiosny do zimy 
1850 roku przebywała w Petersburgu, w styczniu 1851 wróciła do Paryża,  
a następnie wyjechała w kolejną dłuższą podróż do Wiednia, Nizzy oraz Rzy-
mu5. Gomulicki twierdził, że w późniejszym okresie (od jesieni 1852 roku księż-
na mieszkała na stałe w Paryżu) jej relacje z Norwidem „nie ustały, ale nabrały 
większej ceremonialności, później zaś – po powrocie poety z Ameryki – zostały 
sprowadzone wyłącznie do spotkań okolicznościowych”6. Nie do końca wypada 
się zgodzić z opinią edytora, mając na uwadze choćby fakt wydatnej pomocy, 
jakiej księżna udzieliła poecie w związku z jego kłopotami z policją (bodajże  
w kwietniu 1855?)7. W 1858 roku odwiedziła także Norwida, aby dowiedzieć się 
o jego stan zdrowia (kłopoty ze wzrokiem)8, po czym prawdopodobnie wystarała 
się dla poety o zapomogę od Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich. Dzię-
ki uzyskanemu wsparciu Norwid mógł wyjechać na kurację oczu do Cette9.  
W 1859 roku poeta uczestniczył z kolei w charytatywnym koncercie Marceliny 
Czartoryskiej. Zachowały się zaledwie dwa listy Norwida do księżnej przecho-
wane przez Ludwika Kastorego (wychowawcę syna księżnej, Marcelego), nato-
miast pozostałe listy znajdujące się w archiwum Czartoryskiej zostały przez ad-
resatkę zniszczone wraz z całą jej korespondencją. Nie znamy również żadnych 
listów Czartoryskiej do Norwida. Wiele drobnych wzmianek na temat księżnej 
można wszakże odnaleźć w listach poety do różnych adresatów. Litograficzny 
portret Czartoryskiej, wykonany przez Augusta Sandoza w Paryżu w roku 1850, 
Norwid wkleił do swej Książki pamiątek wraz z biletem wizytowym z odręczną 
adnotacją portretowanej „pianistka (czynna) z przyjaciółką” (il. 1).  

Jedno z najbardziej interesujących, a zarazem nader enigmatyczne świadec-
two znajomości Norwida z Marceliną Czartoryską, stanowił należący do księżnej 
album wypełniony rysunkami poety. W jednym z przypisów do Kalendarza bio-
graficznego poety J. W. Gomulicki zamieścił na temat tego zbioru następującą 
informację: 

  
Odbicie […] kontaktów z księżną Marceliną oraz nowych znajomości zawartych w jej  

salonie zawierał album księżnej z 1850 r., gdzie kilkanaście plansz całkowicie pokrytych 
rysunkami N. i zawierających liczne informacje o zaprzątających go wtedy ludziach, dziełach  
i sprawach (album ocalał tylko w dziesięciu fragmentach sfotografowanych przez J. Kriegera 
ok. 1908 r.; pełny opis wszystkich rysunków N. w posiadaniu J. W. Gomulickiego)

10
.  

                                                           
5
 Zob. tamże s. 383-384. 

6
 Tamże. 

7
 List T. Lenartowicza do J. B. Zaleskiego. Tamże s. 581-582. 

8
 Zob. List Norwida do M. Kleczkowskiego z 10 czerwca 1858. PWsz VIII, 340. 

9
 Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1 s. 704, 709. 

10
 PWsz XI, 166 (Kalendarz biograficzny. Przypis nr 166). 
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W innym miejscu edytor wyjaśnił, w jaki sposób wszedł w posiadanie wspom-
nianych opisów:  

 
Stanisław Witold Balicki (Warszawa) ofiarował mi sporządzony przez swego ojca, Anto-

niego Euzebiusza, cenny rękopiśmienny opis wszystkich rysunków Norwida znajdujących się 
w nie istniejącym już albumie księżnej Marceliny Czartoryskiej (z ważnym rejestrem osób 
odrysowanych tam przez poetę, a zidentyfikowanych przez syna księżnej, Marcelego)

11
. 

 
 Powyższe wzmianki rodzą wiele pytań i wątpliwości. Po pierwsze – jaką 

formę miał interesujący nas album? Czy mieścił wyłącznie rysunki Norwida, czy 
też prace innych artystów? Po drugie – kiedy i w jakich okolicznościach został 
utracony? Po trzecie – czy poza odrysami kilkunastu szkiców, opublikowanymi 
przez Antoniego Euzebiusza Balickiego, znane są inne prace Norwida pochodzą-
ce z tego zbioru? Po czwarte wreszcie – co stało się z należącym do Gomulickie-
go rękopisem Balickiego, mieszczącym opisy wszystkich, jak podaje edytor, 
rysunków zamieszczonych w albumie?  

                                                           
11

 PWsz XI, 674 (Posłowie). 

 1. Karta z Książki pamiątek C. Norwida  
(A. S a n d o z, Marcelina Czartoryska, litografia, 1850, fr). Biblioteka Narodowa 
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Tym razem na pomoc nie przyjdzie nam niezastąpiony na ogół w tropieniu 
norwidianów Zenon Przesmycki. Jego archiwum, stanowiące skądinąd bezcenny 
zbiór informacji na temat biografii i twórczości poety, także tej plastycznej – 
całkowicie milczy na temat albumu Czartoryskiej. Aż trudno uwierzyć, by edytor 
Pism zebranych, poszukujący materiałów norwidowskich nie tylko w kraju, ale  
i za granicą, nie dotarł do syna księżnej, Marcelego Czartoryskiego, właściciela 
podkrakowskiej Woli Justowskiej, w którego rękach album znajdował się co 
najmniej do końca pierwszej dekady XX wieku. Luka informacyjna musi tym 
bardziej dziwić, że wspomniany wyżej Balicki w wydanym przez siebie w 1908 
roku studium Cyprian Kamil Norwid zamieścił reprodukcję kilkunastu rysunków 
z albumu Czartoryskiej, zestawionych (przerysowanych) na jednym arkuszu 
przez Mieczysława Jaklę (il. 20), opatrując ilustrację stosownym objaśnieniem, 
w którym obok informacji na temat pochodzenia szkiców zamieścił także uwagi 
dotyczące identyfikacji kilku sportretowanych przez Norwida postaci12. Mimo to, 
w archiwum Przesmyckiego pośród opisów kilkuset plastycznych norwidianów 
nie odnajdziemy najmniejszej wzmianki na temat interesujących nas szkiców. 
Oczywiście nie można wykluczyć, że materiały Miriama dotyczące albumu 
przepadły, zanim archiwum trafiło do zbiorów Biblioteki Narodowej.  

Szukając odpowiedzi na postawione pytania, trzeba zatem sięgnąć do ustaleń 
późniejszych, pochodzących od autora przytoczonych uprzednio fragmentów 
objaśnień, zamieszczonych w 11 tomie Pism wszystkich. Na uwagę zasługuje 
przede wszystkim artykuł Norwid i Chopin, opublikowany przez Gomulickiego 
w 1969 roku na łamach warszawskiego dwutygodnika „Współczesność” 13 .  
W tekście znajdziemy garść dodatkowych informacji na temat należącego do 
Czartoryskiej zbioru plastycznych norwidianów: 

 
Album księżnej Marceliny [był] całkowicie wypełniony jego [Norwida] rysunkami, które 

wykonywał albo w salonie (i wtedy bezpośrednio na kartach albumu), albo u siebie w domu  
(i wtedy na osobnych kartkach, wklejanych następnie do tegoż albumu), przy czym wszystkie 
daty umieszczone na tych rysunkach odnosiły się wyłącznie do roku 1850.  

Tematyka owych rysunków była nadzwyczaj różnorodna, co najmniej jedną trzecią jed-
nak stanowiły podobizny wspólnych znajomych Norwida i Czartoryskiej: tych przede 
wszystkim, których poeta spotykał wtedy w Hôtelu Lambert (a więc Czartoryskich, Walew-

                                                           
12

 A.E. B a l i c k i. Cyprian Kamil Norwid. W: Sprawozdanie dwudzieste piąte dyrekcji 
C. K. Gimnazjum III w Krakowie za rok 1908. Kraków 1908 s. 1-41. Publikacja została także 
wydana jako osobna odbitka (Kraków 1908). Ilustracja znajduje się na wkładce przed tekstem, 
natomiast objaśnienie do ilustracji na s. 41. 

13
 1969 nr 18 s. 7; nr 19 (tu sprostowanie mylnych podpisów do zamieszczonych w tekście 

ilustracji); Przedruk w: J.W. G o m u l i c k i. Zygzakiem. Szkice – wspomnienia – przekłady. 
Warszawa 1981 s. 513-528. 
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skich, Rzyszczewskich, Mickiewicza, Gałęzowskiego, pani Kisielew albo Delfiny Potockiej), 
ale również i tych, jak Chopin, których już tam nie mógł spotkać […]

14
. 

 
Dalej następowała znana nam już informacja o serii fotografii rysunków wy-

konanych przez zakład fotograficzny I. Kriegera15 oraz kolejna – o wykorzysta-
niu kilku fragmentów owych fotografii przez Ferdynanda Hoesicka w jego trzy-
tomowej monografii o Chopinie. Gomulicki wymienia wszystkie cztery repro-
dukcje norwidowskich szkiców, zamieszczone na kartach publikacji, a następnie 
analizuje tytuły nadane rysunkom przez Hoesicka, ze wskazaniem na zawarte  
w owych tytułach nieścisłości16.  

Zastrzeżenia edytora Pism wszystkich nie znalazły – jak się okazuje – nawią-
zań w późniejszej literaturze przedmiotu, pozwolę sobie zatem pokrótce je zrefe-
rować. Pierwsza uwaga dotyczy rysunku Wieczór u księżnej Marceliny Czartory-
skiej (il. 7)nader chętnie reprodukowanego, zwłaszcza na kartach publikacji cho-
pinologicznych, i z reguły opatrywanego identycznym bądź zbliżonym do po-
chodzącego od Hoesicka tytułem. Według edytora przedstawiona scena rozgry-
wa się nie w salonie księżnej, lecz w mieszkaniu Chopina, a zatem tytuł rysunku 
winien brzmieć U Chopina na Square d’Orléans17. Także i kwestia identyfikacji 
przedstawionych postaci nie jest całkowicie jasna. Gomulicki podaje, że przy 
fortepianie siedzi Thomas Tellefsen, za jego plecami stoją: Wojciech Grzymała  
i Leopold Szumlański, po prawej siedzi Fryderyk Chopin. Ten sam zestaw na-
zwisk pojawia się w objaśnieniach Balickiego18, natomiast Hoesick w miejsce 
Szumlańskiego wymienia Franchomme’a. W literaturze chopinologicznej nie 

                                                           
14

 Norwid i Chopin, „Współczesność” 1969 nr 18 s. 7.  
15

 Warto jedynie wprowadzić pewną drobną poprawkę do  informacji Gomulickiego na 
temat wspomnianych fotografii. Edytor podaje mianowicie, że rysunki „zostały sfotografowa-
ne przez krakowskiego fotografa J. Kriegera”, podczas gdy Ignacy Krieger zmarł w roku 1889. 
Ignacy (Izaak) Krieger (ur. 1817 lub 1820, zm. 1889) był jednym z pionierów fotografii  
w Polsce, specjalizował się zwłaszcza w fotografowaniu zabytków i pomników historycznych 
Krakowa. Założony przez niego zakład fotograficzny działał w latach 1860-1926; po śmierci 
właściciela dzieło kontynuowało dwoje jego najstarszych dzieci: Natan i Amalia. W dalszym 
ciągu sygnowali zdjęcia „I. Krieger”, stąd zapewne wynikła pomyłka Gomulickiego. 

16
 F. H o e s i c k. Chopin: życie i twórczość. Kraków 1911. Chodzi o rysunki: Apoteoza 

pani Sand jako „Aurory Chopina”. T. 2 s. 235; Fryderyk Chopin. T. 3 s. 51; Delfina Potocka 
w latach 1847-1849. T. 3 s. 52; Wieczór u księżnej Marceliny Czartoryskiej. T. 3 s. 101. 

17
 Za Gomulickim tytuł rysunku podaje, jak do tej pory, wyłącznie Kalendarz życia  

i twórczości Cypriana Norwida (t. 1 s. 417). 
18

 Cyprian Kamil Norwid s. 41. Balicki podaje drugie imię, jakiego używał Grzymała:  
Albert, nie wymienia natomiast imienia Szumlańskiego. 
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rozstrzygnięto tej wątpliwości i niekiedy podaje się obie możliwości19. Drugie 
zastrzeżenie Gomulickiego wobec ustaleń Hoesicka dotyczy identyfikacji jednej  
z postaci kobiecych. Mowa o rysunku Apoteoza pani Sand jako „Aurory” Cho-
pina (il. 8), który został przez edytora uznany za „podobiznę nieznanej śpie-
waczki (która miała zapewne przedstawiać panią Delfinę śpiewającą Chopinowi 
na krótko przed jego zgonem)”20. Na marginesie wypada odnotować, że o ile  
w omawianym artykule Gomulicki wyraził jedynie przypuszczenie, iż na rysun-
ku sportretowana została Delfina Potocka, o tyle nieco wcześniej, w komentarzu 
krytycznym do tomu wierszy wydanego w ramach Dzieł zebranych Norwida, 
potraktował Norwidowy szkic jako bezdyskusyjny portret Delfiny21. Idąc dalej 
wskazanym tropem, edytor nad wyraz krytycznie odniósł się do ustaleń B.E. 
Sydowa22, który w artykule z 1947 roku, sugerując się w głównej mierze pocho-
dzącym od Hoesicka tytułem rysunku, stwierdził „jakoby Norwid utrzymywał 
stosunki z George Sand i Chopinem już na początku 1847 roku albo nawet  
w roku 1846”23. 

Podsumowując: artykuł Gomulickiego przynosi kilka nowych ustaleń, nie po-
szerza wszakże w znaczącym stopniu wiedzy na temat Albumu Marceliny Czar-
toryskiej. Bodaj najważniejsze okazało się wskazanie na proweniencję rysunków 
Norwida opublikowanych na kartach chopinowskiej monografii Hoesicka. Zdo-
byliśmy także garść ogólnych informacji dotyczących zawartości albumu, miesz-
czącego – jak podaje edytor – wyłącznie szkice Norwida, wykonywane zarówno 
wprost na jego kartach, jak i umieszczane w formie wklejek, oraz tematyki ry-
sunków. Jeszcze tylko raz, po latach mogliśmy usłyszeć za sprawą Gomulickiego 
o albumie Czartoryskiej. Otóż w rocznicowym 2001 roku na XII Aukcji Książek 
i Grafiki, organizowanej przez warszawski antykwariat „Lamus”, edytor Pism 
wszystkich wystawił na sprzedaż spory zbiór norwidianów, a w nim m.in. trzy 
fotografie ze wspominanej wcześniej serii fotograficznej, wykonanej przez kra-
kowską firmę „I. Krieger”: Ostatnie pożegnanie (v. Ostatnie błogosławieństwo), 
Cztery sceny z życia i literatury oraz „Awantury arabskie” (mowa o znanej nam 

                                                           
19

 W serwisie internetowym Chopin.pl, prowadzonym pod patronatem Towarzystwa im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie, rysunek opatrzony został tytułem Chopin na wieczorze 
muzycznym. Wymieniono również sportretowane osoby: „Thomas Tellefsen, Wojciech Grzy-
mała, Sanisław Szumlański (lub Auguste Franchomme), Fryderyk Chopin”. Zob. http://www. 
chopin.pl/zycie_ilustracje_part6.pl.html (dostęp 19.11.2013)  

20
 Norwid i Chopin  s. 7.  

21
 C. N o r w i d, Dzieła zebrane, t. 2, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1966 s. 964. 

22
 B.E. S y d o w. Kiedy Norwid poznał Chopina. „Stolica” 1947 nr 7 s. 4-5. 

23
 Norwid i Chopin s. 7. Sydow uznał, że szkic Norwida musiał powstać nie później niż  

w roku 1847, bowiem latem 1847 doszło do zerwania związku Chopina z G. Sand. 
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już kompilacji odrysów norwidowskich szkiców pióra M. Jakli, il. 20). W kata-
logu aukcyjnym Gomulicki odnotował, iż seria fotograficzna miała „objąć 10 
plansz z rysunkami Norwida […], co jednak nie doszło do skutku i zakończyło 
się chyba na trzech tu opisanych”24. W żadnej z opublikowanych przez edytora 
wzmianek na temat krakowskiej serii fotograficznej nie znajdziemy niestety źró-
dła informacji dotyczących planowanej liczby plansz. Wystawione przez edytora 
na sprzedaż fotografie naklejone były na kartoniki oznaczone firmową pieczęcią 
„I. Krieger”25.  

Jeśli idzie o potencjalne możliwości poszerzenia stanu wiedzy o rysunkach 
ofiarowanych przez Norwida Marcelinie Czartoryskiej, opartego jak dotąd głów-
nie na opublikowanych przez Gomulickiego informacjach oraz kilku reproduk-
cjach, największe nadzieje budziło archiwum edytora Pism wszystkich, który 
dwukrotnie deklarował, że posiada pełen wykaz prac zgromadzonych w albumie 
księżnej26. W związku z tym, że wspomniane archiwum po śmierci Gomulickie-
go trafiło do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, posta-
nowiłam podjąć niezbędną kwerendę. Korzystanie z materiałów edytora Pism 
wszystkich jest utrudnione, ponieważ archiwalia nie zostały jeszcze w całości 
opracowane, a co za tym idzie, dostęp do nich jest ograniczony. Nie udało się 
wprawdzie, jak dotąd, odszukać autografu Balickiego, ale szczęśliwie dotarłam 
do kopii tego dokumentu w postaci ośmiostronicowego maszynopisu opatrzone-
go nagłówkiem: C. K. Norwid: Album z Woli Justowskiej27. Jak można wniosko-
wać po zaznaczonych wielokropkami nieodczytanych fragmentach spisu, ma-
szynopis stanowi wierny odpis oryginału. Co więcej – okazało się, że w archi-
wum Gomulickiego znajduje się również zbiór fotografii prezentujący wybór 
kart z albumu należącego do Marceliny Czartoryskiej, który co prawda nie jest 
tożsamy z oryginalną serią „I. Kriegera” (są to współczesne odbitki fotograficz-
ne), aczkolwiek wiele wskazuje na ich związek z tamtymi, archiwalnymi zdję-
ciami. Interesujące, że liczba obiektów nie jest zgodna: według Gomulickiego,  
o czym była już wcześniej mowa, krakowski zakład fotograficzny miał wykonać 
10 tablic, podczas gdy w archiwum edytora Pism wszystkich znajduje się ich 8. 
Zastanawiający jest też fakt, że Gomulicki – dość chętnie dzielący się przecież  

                                                           
24

 XII aukcja książek i grafiki, [LAMUS, antykwariaty warszawskie, A. i H. Osełko], 
Warszawa 2001 [1 grudnia] s. 91 poz. 354-356. Nie udało się jak dotąd dotrzeć do fotograficz-
nych reprodukcji interesujących nas rysunków Norwida, które edytor wystawił na wspomnia-
nej aukcji. 

25
 Zob. przypis 15. 

26
 Por. przypis 10 i 11. 

27
 Za pomoc w dotarciu do maszynopisu serdecznie dziękuję pani kustosz Małgorzacie 

Wichowskiej z Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. 
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z odbiorcami swymi zbiorami – nigdzie nie wspominał, że jest posiadaczem 
owych fotografii. A przecież już w 1968 roku opublikował jedną z nich, opatru-
jąc reprodukcję stosownym podpisem: „Cyprian Norwid – Kompozycja (rysu-
nek, dotychczas nie publikowany – oryginał nie istnieje). Kartka z albumu Mar-
celiny Czartoryskiej, 1850”28. Wypada odnotować, że interesujące nas fotogra-
fie z archiwum edytora oznaczone zostały na odwrocie ołówkową adnotacją  
(Gomulickiego), wskazującą na lokalizację norwidowskich rysunków w obrębie 
albumu, która została ustalona na podstawie spisu Balickiego (np. „k. VIII”,  
„k. XXI”).  

„Braki” w zestawie fotografii znajdujących się w zbiorach Gomulickiego 
skłoniły mnie do dalszych poszukiwań, prowadzących do złożonego w zbiorach 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa archiwum firmy fotograficznej  
„I. Krieger”, mieszczącego – jak się okazuje – 10 szklanych klisz (negatywów) 
Norwidowskich rysunków. Klisze mają wymiary 21 x 27 cm i opatrzone są nu-
merami inwentarzowymi od nr MHK_811-K do MHK_820-K. Poza ośmioma 
kartami z Albumu Marceliny Czartoryskiej, odszukanymi wcześniej w archiwum 
Gomulickiego, na negatywach widnieją: wspomniany wcześniej arkusz wypeł-
niony szkicami przerysowanymi przez M. Jaklę oraz kolejna (nieznana) albu-
mowa karta z oryginalnymi rysunkami Norwida, pochodząca z interesującego 
nas zbioru. W świetle przywołanych faktów nie ulega wątpliwości, iż odbitki 
fotograficzne, należące do Gomulickiego, zostały wykonane z archiwalnych kra-
kowskich klisz.  

Dla możliwie pełnego rozpoznania zawartości albumu ofiarowanego przez 
Norwida księżnej Marcelinie Czartoryskiej poniżej zaprezentowany zostanie  
w całości opis zbioru sporządzony przez Antoniego Euzebiusza Balickiego, 
przytoczony za jego kopią pochodzącą z archiwum Juliusza Wiktora Gomulic-
kiego. Dokument uzupełniony zostanie w odpowiednich partiach fotografiami 
albumowych kart (ew. fragmentów kart, jeśli brak fotografii całości). Fotografie 
dziewięciu kart pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; 
cztery fragmenty albumowych kart znamy z reprodukcji zamieszczonych przez 
Hoesicka na kartach jego monografii chopinowskiej; kolejnych pięć fragmentów 
udało się odszukać na wykonanej przez M. Jaklę kopii szkiców Norwida, którą 
opublikował A.E. Balicki. Kompilacja Jakli poza rysunkami przyporządkowa-
nymi poniżej do odpowiednich ustępów publikowanego spisu zawiera dodatko-
wo kilka drobnych szkiców, których nie udało się powiązać z konkretnym frag-
mentem spisu, choć bez wątpienia także i one mieściły się na kartach Albumu 
Marceliny Czartoryskiej. 

                                                           
28

 Rozmowa o Norwidzie z Juliuszem W. Gomulickim, „Kierunki” 1968 nr 51-52 s. 8. 
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Dla porządku odnotuję, iż poza jedną pozycją29, fotografie kart z Albumu 
Marceliny Czartoryskiej publikowane są w integralnej postaci po raz pierwszy. 
Wcześniej, w 1918 roku na łamach krakowskiego tygodnika literacko-artystycz-
nego „Maski” zamieszczono reprodukcje jedenastu pojedynczych szkiców wy-
dzielonych z poszczególnych albumowych kart, wszakże bez podania informacji 
o pochodzeniu rysunków30. Poniższe zestawienie kończy reprodukcja wspo-
mnianej kompilacji rysunków pochodzących z albumu autorstwa M. Jakli. 

 

 

 

Antoni Euzebiusz Balicki 
 
 

C. K. NORWID. ALBUM Z WOLI JUSTOWSKIEJ 
 
Długość kart 27 cm, szerokość (wysokość) 16,5 cm. Postać Albumu wydłu-

żona. Album oprawny w półskórek z złoconymi brzegami […] Wyciśnięte esy-
floresy. Na karcie należącej do oprawy znajduje się jeszcze niebieskawego kolo-
ru marka kupiecka „Pirmet, Sr de Mandar – Papeterie fine 14, Rue de la Paix, 
Paris”. Po niej zaczynają się rysunkowe. Ogółem rysunkowych kart album za-
wiera 28 (białych) + 11 (kolorowych: brunatnych, brązowych, sinych) + 6 (bia-
łych). Kończy karta należąca do oprawy. Pierwsze dwie karty rysunkowe białe 
wolne (A i B). Po nich następuje pierwsza karta zarysowana. (Przed nią była 
jeszcze inna, dziś wycięta). W ogóle w albumie wiele kart wycięto, głównie na 
podarunek dla tych osób, które na owych kartach portretowane lub karykaturo-
wane były. 

 
 
 
 

                                                           
29

 Zob. przypis 12.  
30

 „Maski” 1918 z. 28, s. 547 (dziecko wśród głazów – fragm. karty); z. 29 s. 563  
(W obozie wojskowym); z. 29 s. 571 (głowa Dionizosa); z. 30 s. 582 (scena w pejzażu), s. 589 
(Catilina); z. 31 s. 603 (trzy szkice z poz. 9); z. 32 s. 623 (Faust), s. 629 (Rybak); z. 35 s. 681 
(Pompeje). Wszystkie reprodukcje zostały wykonane na podstawie negatywów fotografii  
pochodzących z zakładu I. Kriegera. 
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I karta. Rysunki w dwóch połowach: górnej i dolnej. Górna: dwóch mężczyzn 
zamyślonych, chmurnych, o rysach szlachetnych; za nimi wyżej karta z asem 
trefl na wierzchu. – Pobieżny szkic dromadera niosącego na grzbiecie postać pod 
parasolem. – Głowa, a raczej popiersie z profilu zamyślonego młodego mężczy-
zny z napisem u góry: „I Homer sypiał”. – Karykatury dwóch dandysów. – Ka-
rykatura mężczyzny o oślej głowie. U dołu: Dwie głowy do siebie nachylone. – 
Popiersie X. Marceliny Czartoryskiej: śliczna główka z profilu z kropkowaną 
obwódką nad głową. – Postać Mickiewicza: głowa zamazana. – Głowa Mickie-
wicza. – Trzy postacie naszkicowane: pielgrzym, czytelnik, kobieta (zakonnica?). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II karta. (Przed nią też jedna wycięta). Partia wista (przy stole świeca, męż-
czyzn 5). – Pod nią biegnący może rybak z naczyniami w ręku (obrazek rodza-
jowy podpisany: „Napoli”). – Obok obu powyższych żebrak żebrzący o wspar-
cie, jakaś signora wyciąga mu z torebki przy lewym boku wiszącej grosze (obra-
zek rodzajowy); u niej zwłaszcza spokojny spadek fałdów. – Ilustracja do „Fau-
sta”: Faust młody, melancholijny, z wyrazem bolesnego zamyślenia, ubrany  
z hiszańska. Przypomina mocno rysunek „Rembrandt”. Przy nim postać Mefista, 
podług typu niemieckiego: z bródką w ryzie, ostrymi, do góry wskroś strzelają-
cymi wąsami. Kapelusz obszerny z piórem kogucim na […]. Napis u góry: 
„Faust” (FAUST). 

2. M. Jakla. Kopia szkiców Norwida  
(popiersie Marceliny Czartoryskiej i głowa Mickiewicza) (fragm. k. I) 
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III karta. Wiele rysuneczków drobnych rozmiarami. Z większych: na tle skały 
postać starca w długich szatach (kapłan z mitologii), podpisano: „Drujd”. – Obok 
głowa w zawoju, może Danta. – Szkic młodej dziewczynki. – Na dole, mniej 
więcej w środku, piękna kobieca z profilu główka o nosie greckim. – Za nią wy-
soki stary mężczyzna. – W rogu ledwo rzucona piórkiem półnaga postać męż-
czyzny: wygląda na akt. (Przed tą kartą wycięta karta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. C. Norwid. Karta II 

4. C. Norwid. Karta III  
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IV karta. (Przed nią wycięte dwie). Postać jak gdyby jakowejś łachmanami 
krytej wróżki-czarownicy. Stoi przed dwiema płonącymi świecami, paląc słom-
kę. Nad babą lata nietoperz. – Na koniu pędzi rycerz w zbroi: ilustracja to do 
„Erlköniga” (dopisano u góry: „plamy znaczą noc!”. – Poniżej pięknie naszki-
cowany młodziutki chłopiec. – U dołu głowa Turka w zawoju, padyszacha  
jakiego. 

 
V karta. Śliczny rysunek starca siedzącego na wzniesieniu i uczącego może 

małe dziecko rachować lub coś podobnego. Zamyślenie na twarzy dziecka, wy-
raz twarzy starca – piękna to rzecz. – Obok nich pies uciekający. – Obok wysoka 
postać mężczyzny w szaty powłóczyste odzianego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI karta. Zakonnica, a raczej może dama wysokiego rodu, odmawiająca róża-

niec pośród ogrodu … – Dwie głowy: jedna podpisana XVI (rozumie się wiek), 
przedstawia głowę człowieka tęgiego, marsowatego, z wąsem zawiesistym, wy-
datnym nosem, podczas gdy druga, podpisana XIX, głowę człowieka chuderla-
wego, zbliżoną nieco do Chrystusowej. 

 
VII karta. (Przed nią znów wycięta). Postać Hamleta (z napisem HAMLET), 

z rozwichrzoną czupryną; jedna ręka na sercu, druga, lewa, wzniesiona; wyraz 
twarzy niezbyt szczęśliwy. Wygląda ten rysunek raczej na delikatną karykaturę 
kogoś Hamleta może grającego lub deklamującego. – Na dole staranniej wykoń-

5. M. Jakla. Kopia szkicu Norwida (fragm 1) 
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czona główka kobieca o grubych rysach, ustach. – U góry w rogu jakowaś scena 
rodzajowa, ledwo piórkiem rzucona. 

 
VIII karta. Młody książę Marceli bawi się z Anfikiem za parawanem, na któ-

ry rzucają mgliste obrazy. – Obok ruiny starożytnego miasta, wśród nich wyso-
ka, pełna boleści postać starca. Napis: „Pompei”. (Zestawić to z Muzeum Naro-
dowym31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

IX karta. Grupa mężczyzn. Na fotelu, podparty, zamyślony siedzi Chopin, na 
fortepianie gra jego uczeń Telefsen, przy nim stoi z założonymi rękoma Albert 
Grzymała (największy przyjaciel Chopina), a w głębi Szumlański. – Obok nich, 
[jak]by na obłokach, postać kobieca w długiej powiewnej sukni, nad nią tęcza  
z pięciu linii nutowych, na nich oznaczone kluczem wiolinowym gwiazdy, mają-
ce być kryptogramem. 

 
 
 
 

                                                           
31

 Chodzi o rysunek Norwida ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, prezentują-
cy inną wersję tematu starca rozmyślającego pośród ruin w Pompejach. 

6. C. Norwid. Karta VIII 
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7. C. Norwid (fragm. k. IX)  

8. C. Norwid (fragm. k. IX)  
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X karta. Pierwszy szkic (doskonały) nosi napis: „Pula”. Jest to pan Wołod-
kowicz (wielki smakosz), stryj Konstantyna i Władysława Wołodkiewiczów 
[sic!]. – Obok doskonały rysunek, wykończony już staranniej, przedstawiający 
pochyloną głowę mężczyzny, bez czapki. Podpisano obok: „Woźny”. – Dalej 
rysunek psa z obwisłymi uszami. – Na dole szkic podpisany: „Marsz Bethowe-
ne’a”. Przedstawia pustkowie, na nim z kopyta rwie przerażony koń unoszący 
postać człowieczą nagą, z rozwianym zawojem nad głową, z wbitym mieczem  
w piersi. Obok nich wychudłe gończe psy, za nimi ptactwo szybuje w powietrzu. 
Ma to być ilustracja do muzyki. 

 
XI karta. Rysunek pierwszy zajmuje większą część karty. Przedstawia satyra 

z piszczałką w lewej ręce. Prawą na nie pokazuje, zwrócił się zaś twarzą do mło-
dej klęczącej kobiety, której coś tłumaczy. Ta dłonią przysłoniła oczy, włosy jej 
rozpuszczone, suknie długie. – Obok ledwo rzucony szkic jakowejś kobiety  
z wyciągniętymi rękoma przed siebie. 

 
XII karta. Pierwszy rysunek przedstawia może portret jakiej damy jako Cere-

ry: w prawej ręce trzyma użęte kłosy, w lewej sierp, suknia długa powłóczysta, 
włosy w grecki węzeł. – Obok u góry śliczna, delikatnym piórkiem wykończona, 
głowa Chrystusa. – Pod nią piórkiem, jakby grubszym, głowa, może Judasza,  
o tonie ponurym. – Obok Chrystusa grupa czterech Rzymian na tle budowli 
rzymskich. Podpisano: „Catilina”. – Pod tym trzy główki niewieście, z których 
pierwsza, z włosami rozpuszczonymi, z wieńcem kwiatów na głowie, i najpięk-
niejsza, i najmłodsza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9. C. Norwid. Karta XII  
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XIII karta. Prawie same karykatury, ledwo piórkiem naznaczone, drobne, ma-
łe, ale przepyszne – w wyrazie twarzy, w ruchu, w pozie, w uchwyceniu stron  
w danym osobniku najśmieszniejszych i najtypowszych. – Wśród tych karykatur 
postać prawie całej wysokości mężczyzny w czamarze, robiona pędzelkiem: 
bardzo twarz charakterystyczna. – Dobra i główka kobieca, także pędzelkiem 
robiona. 

 
XIV karta. Podpisana („Byron: Dreem”) ilustracja do słów: „Tu mnóstwo 

scen okropnych snuło się od razu” (aż do:) „Że ledwie co nie widać Pana Boga  
w niebie”. […] ilustracja dobra, na całą kartę. Na przedzie, po stronie lewej, ów 
młodzieniec, dziwacznie ubrany, na zwaliskach, w głębi karawana z wielbłą-
dami. (Przejść szczegółowo – musieli o „Śnie” rozmawiać lub może o Mick. 
tłumaczeniach.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV karta. „Burza” (podpisano). Objaśnić. Zamazana karykatura – maszt 

okrętu – Norwid z paletą. – Obok piękny rysunek Byrona, do pasa, siedzi profi-
lem do widza zwrócony, wpatrzony w dal, twarz pełna szlachetności  
i wdzięku. Obok ledwo rzucone szkice drobne, zda się że portrety. Pod środko-
wym, przedstawiającym [… …] Podpis CN CN 

 
 
 
 

10. C. Norwid. Karta XIV 
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XVI karta. Drobne szkice. Karykatury. Cała karta nalepiona główkami. Wię-
cej wykończony tylko rysunek pierwszy, wyobrażający zamyśloną, smutną po-
stać młodzieńca. – Obok karykatura damy z wstążkami. – Czwarta od początku 
głowa to syn księcia Adama, książę Władysław Czartoryski. – W środku Mic-
kiewicz. – Obok niego pani Kisielew z domu Potocka; wdowa, dziś jeszcze  
u Karmelitanek Bosych w Krakowie. Na dole książę Witold Czartoryski. 

 
XVII karta. Manfred na [… … …] w przepaść. Podpisano: „Manfred (By-

ron)”. (Przypatrzyć się do której sceny „Manfreda”. – Obok cała postać pięknej 
młodej kobiety: ręce wsunęła w rękawy, stoi zapatrzona w otwartą księgę (może 
[…]), leżącą na wiolonczeli. – Nad nią rysunek grubym piórkiem jakiegoś, może 
rzymskiego atlety lub gimnastyka. 

 
XVIII karta. Na całej karcie. – Trzy głowy, popiersia, mężczyzn o bardzo 

szlachetnych rysach twarzy. Z […] pochod. – Rysunek wygląda na studium do 
czegoś innego. Może to apostołowie. – Zwłaszcza pierwsza i druga głowa piękna 
i szlachetna.  

 

11. M. Jakla. Kopia szkicu Norwida: 
portret G. Byrona (fragm. k. XV) 
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XIX karta. Pędzelkiem robiona grupa osób grająca w karty (w wista). – Na-
przeciw twarz Tadeusza Walewskiego. – Reszta rysunków to karykatury (śmierć 
w cylindrze. – Dama przyprowadza szlachcica b. się lękającego do chorego  
Walewskiego). 

 
XX karta. Śliczna główka: pani Spada, Komarówna z domu, siostra Delfiny 

Potockiej. – Prócz tej główki całą niemal kartę zajmuje staranniej już wykończo-
ny rysunek przedstawiający stos płonący, na nim klęczy z krzyżem w ręku przy-
wiązana do słupa młoda niewiasta. Obok stosu widzowie. – Może to męczenni-
ca-chrześcijanka, może ilustracja czegoś. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
XXI karta. Rysunek zajmujący górną połowę karty: wsparte o kamień siedzi 

zamyślone młode pacholę. Ubrane w sukienkę długą. – Nad nim puste pole,  
w oddali krzyż. Na horyzoncie ledwo zaznaczone obłoki. (Może ilustracja jako-
wego poematu, może fantazja.) – Pod nim dość duża, grubym piórkiem głowa 
młodzieńca. Włosy spadają falując w kędziory. Oko duże, jasne i piękne. Czoło 
wyniosłe. Nos wydatny, z lekką górką pośrodku. – Obok niego wisi grono wino-
gron. – Przy nim rysunek ledwo szkicowany piórkiem: […] człowiek siedzi roz-
prawiając. Obok niego dwaj rycerze w starożytnej zbroi. Jeden trzyma tarczę, 
drugi oszczep, w hełmie żelaznym na głowie. Sygnowano: CN CN 1850. 

 
 
 

12. C. Norwid. Karta XX  
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XXII karta. Jakowaś postać wyglądu ascetycznego, bosa, w długą, powłóczy-
stą szatę ubrana, stoi nad łożem z wyciągniętą lewą ręką. Na łożu leży z przym-
kniętymi oczyma kobieta, może ciężko chora, a może już umarła. Obok pali się 
[…] kaganek. Jest to wskrzeszenie lub uzdrowienie. Kto to jednak, nie wiadomo. 
Może Chrystus przy córce Jaira, lecz zaznaczyć trzeba, że twarz wskrzeszające-
go w niczym do twarzy Chrystusa nie podobna. Nad głową ma krążkowaną au-
reolę. – Obok tego rysunku postać kobieca, tyłem prawie do widza zwrócona. 
Ręce nad głową załamane, włosy rozpuszczone, suknia szczelnie ciało opinająca. 
Może tytuł tego: Rozpacz? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13. C. Norwid. Karta XXI  

14. C. Norwid. Karta XXII 
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XXIII karta. Trzy rysunki z życia Sokratesa. Pierwszy, szczegółowo dość 
wykończony, przedstawia Sokratesa idącego. Podpiera się kosturem, […] się  
w dal. Twarz brzydka, krótka broda. Szaty końcami przerzucone przez ręce ład-
nie się drapuje. – Drugi Sokrates stoi na tle jakby framugi obszernej w gronie 
prawdopodobnie przyjaciół. Prawą rękę wyciągnął w […], w lewej ma czarę  
z trucizną. Podpisane: SOKRATES. [… … …] 7 (4 po prawej, 3 po lewej ręce). 
Na ziemi leżą kajdany. Chwila to zda się ta, w której Sokrates skończył dialog  
o śmierci, poleca idealniejsze myśli […] i ze spokojem truciznę wypija. – Trzeci 
Sokrates umarł, leży na wzniesieniu. Piersi nagie. Od piersi ciągnie się szata.  
U stóp stoją greckie naczynia, amfory itp. Nad jego głową unosi się owad. 

 
XXIV karta. Postać pierwsza: doktor Gałęzowski (ma być bardzo podobny), 

założyciel szkoły na Batignolles. – Obok piesek Księcia. – Pod Gałęzowskim hr. 
Ryszczewski Leon. W środku (piórkiem, dość szczegółowo wykończona) Tade-
uszowa Walewska. – Pod nią siedzi na krześle, paląc cygaro na długiej cygarni-
cy, Tadeusz Walewski. – Walewska głowę pochyliła na piersi, oczy przymknęła, 
ręce trzyma na piersiach, uczesana gładko, z przedziałką w środku, w czepeczku. 
– Prócz tego na tej karcie parę szkiców pomniejszych (pies – dwie postacie ko-
biece – główka mężczyzny). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. C. Norwid. Karta XXIV 
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XXV karta. Cała karta ma pięć rysunków o napisie: „Roma”. Zdaje się, że są 
to ilustracje do dawnego Rzymu. Największą jest postać […] siedzącego na ni-
skim rzymskim krześle, odrysowanego togą. Czyta, zda się, tabliczkę woskową. 
Siedzi w atrium ozdobnym. – Na lewo od niego […] postać kobieca w długich 
szatach. Na prawo stawa kobieta z kagankiem oliwnym. U dołu na lewo prawie 
[…] (pewnie niewolnik). Na prawo, przy zakratowanym oknie, postać kobieca. 
Ręce wzniosła w górę, załamując dłonie.  

 
XXVI karta. Prawie do kolan, z twarzą zwróconą do widza, z cylindrem i la-

ską w ręku, we fraku, hr. Ryszczewski, oparty o kolumnę. Obok chłopak francu-
ski, w perspektywie domek. Chłopak bosy, spodnie do kostek, kurtka długa do 
kolan, rękawy przydługie w kurtce, za dłonią zgięte. Zdejmuje kapelusz lewą 
ręką (prawa w kieszeni), spod którego widać strączkowate włosy. – Rysunek 
trzeci wydaje mi się ilustracją jakowejś sztuki. Dwoje młodych czyta książkę, ku 
nim zbliża się wyniosła postać kobieca [… … …] ramię. – Poniżej, zda się, ta 
sama wyniosła postać w jakowymś ganku czy sieni. Za nią, zda się, wygolony 
młodzieniec z książką w ręce. 

 

Rysunki nalepione na karty 
 
XXVII karta. Byron „Sen” (podpis: NORWID 1850): „Tu zaszła zmiana  

w scenach mojego widzenia”. Od: „Chłopiec dorósł młodzieńca …” aż do: 
„przyjaciół czy braci”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. M. Jakla. Kopia szkicu Norwida. Karta XXVII 
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XXVIII karta. Byron „Sen”. Na połowie karty nalepiono rysunek na białym 
rysunkowym papierze, przedstawiający starca po pas nagiego, wpatrzonego  
w otwartą księgę. Obok zaś, na papierze zielonkawym, naszkicowano porosłe ka-
mienie, na nich krzyż, obok rzucony człowieczy piszczel. Podpisane, sygnowa-
ne: CN 1850, a u góry: „Tajemna księga nocy stanęła otworem” Dreem. – Nale-
pioną kartę (starca wpatrzonego w księgę …) sygnował też „Dreem”. (Od słów: 
„Młodzieniec był pielgrzymem …” aż do „otoczyły i został się z niemi”). Twarz 
starca pełna przerażenia; lewą ręką wparł się w głaz, prawa zgina kurczowo palce. 

 
XXIX karta. Nalepiony rysunek (biały papier): młody książę Marceli leży 

oparty o psa; główka piękna, pełna szlachetności, loczki. Podpis: Norwid 1850. – 
Obok niego nalepione trzy rysunki niekarykaturalne, z nich najciekawsza postać 
wysokiego służącego (Księcia) puszczającego fajerwerki. – Na drugiej stronie 
karykatura jakiejś skąpicy (nie nalepiona), która przywiązała (!) dla gości wodę 
sodową, usiadła na taborecie i dzwoni, dając tym znak do rozpoczęcia się przyję-
cia. Podpisano po francusku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

17. M. Jakla. Kopia szkicu Norwida:  
portret Marcelego Czartoryskiego (fragm. k. XXIX) 
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XXX karta. Mała nalepiona karta: śliczny chłopaczek, oparty ręką o stolik, za 
nim pies. Syg.: CN. – Obok mała nalepiona karta: Chopin z liściem laurowym na 
głowie, palcami nuty wskazuje. Nad czołem jego błyszczy gwiazda. Ten mało 
podobny. – Potem rysunki nie nalepione: jakowaś figura z aniołem stróżem, to 
znów krajobraz z domkiem, krzyżem i stawem niewielkim, na środku którego 
płynie łódka i stoi krzaczysta wysepka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
XXXI karta. Rysunek nalepiony: jakowyś starzec pochylony, zgrzybiały, 

unosi figurkę. Może Rzymianin ze swymi larami i penatami. – Obok (nie nale-
piony) ledwo rzucony szkic jakiejś postaci. – Na drugiej stronie tej samej karty 
rysunek: głowa portretowa jakiegoś mężczyzny. 

 
XXXII karta. Nalepiona karteczka: piękna główka kobieca [Delfina Potocka – 

nadpisane ręcznie], sygnowana CN: (skrzyżowano), na piersiach kwiat. – Obok 
(postać cała) […] się dziewczę z obręczą w ręku, rozpuszczone włosy, suknia 
powłóczysta. – Główka chłopięca nie nalepiona. 

 
 
 
 
 

18. C. Norwid (fragm. k. XXX)  
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XXXIII-XXXIV karty  – puste. 
 
XXXV karta. Głowa portretowa starszego mężczyzny, […] atramentem  

(nalepione). 
 
XXXVI karta. Nalepiona karteczka: jedyne popiersie portretowe, ołówkiem 

robione. Jest to Raczyński, syn hr. Edwarda. 
 
XXXVII karta – wolna. 
 
XXXVIII karta . Na rysunkowym, znowu białym, papierze szkic niebieskim 

ołówkiem: głowa mężczyzny, popiersie mężczyzny, koń i prawie w całej postaci 
bardzo dobra karykatura jakiegoś bakałarza francuskiego. Łysy, okulary na no-
sie, w rękach trzyma […] Kabat na nim za wielki, trochę przygarbiony.  

 
XXXIX-XLIII – reszta kart, jest ich pięć, całkiem goła. 
 
 

19. C. Norwid (fragm. k. XXXII) 
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20. M. Jakla. Kopia szkiców Norwida z Albumu Marceliny Czartoryskiej 

 
 
  

SPIS ILUSTRACJI 
 
1. Karta z Książki pamiątek C. Norwida, Biblioteka Narodowa. 
2. M. Jakla, kopia szkiców Norwida pochodzących z Albumu Marceliny 

Czartoryskiej (fragm. k. I), fot. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. 
3. C. Norwid, karta II z Albumu Marceliny Czartoryskiej, fot. Muzeum  

Historyczne Miasta Krakowa. 
4. C. Norwid, karta III z Albumu Marceliny Czartoryskiej, fot. Muzeum  

Historyczne Miasta Krakowa. 
5. M. Jakla, kopia szkicu Norwida pochodzącego z Albumu Marceliny Czar-

toryskiej (fragm. k. V), fot. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. 
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7. C. Norwid, fragment k. IX z Albumu Marceliny Czartoryskiej, reprod. za: 
F. H o e s i c k, Chopin: życie i twórczość, t. 3, Kraków 1911, s. 101 (Wieczór  
u księżnej Marceliny Czartoryskiej). 
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ON GLASS PLATES: NORWID’S UNKNOWN DRAWINGS,  
OR MARCELINA CZARTORYSKA’S ALBUM 

S u m m a r y 
 
The article is concerned with one of Norwid’s artistic albums, called Marcelina Czarto-

ryska’s Album named so after the owner’s name. Because the collection that was built up in the 
19th century has not lasted till our times, in the introduction the author presents the present state 
of research on the album on the basis of the available literature of the subject, paying attention 
to a number of ambiguous, or even controversial questions that appear in the studies. Next she 
presents unknown archival material found in various museum collections: a detailed descrip-
tion of the album provided by Antoni Euzebiusz Balicki at the beginning of the 20th century, 
that at present is found in Juliusz Wiktor Gomulicki’s archive, and a collection of 10 photo-
graphs of album pages from Ignacy Krieger’s Krakow studio, coming from the same period. 
The published materials make it to a large degree possible to reconstruct the contents of the 
album that is an interesting document, enriching our knowledge not only of Norwid’s visual 
heritage, but also on a broader plane – of his artistic biography. 

 
 

Słowa kluczowe: Cyprian Norwid, Juliusz Wiktor Gomulicki, Antoni Euzebiusz Balicki, 
Marcelina Czartoryska, album rysunkowy.  
 
Key words: Cyprian Norwid, Juliusz Wiktor Gomulicki, Antoni Euzebiusz Balicki, Marcelina 
Czartoryska, drawing album. 
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„ZE ZWYKŁĄ SOBIE GŁĘBOKOŚCIĄ  
I ORYGINALNOŚCIĄ ZDANIA” 
DICTUM CYPRIANA NORWIDA  
W KRAKOWSKIM „KRAJU” Z 1872 ROKU* 

 
 
Przed nami zadanie z trzema niewiadomymi: na pierwszej stronie 49 numeru 

krakowskiego dziennika „Kraj” z 1872 roku ukazała się anonimowa recenzja 
ogłoszonego anonimowo poematu Niewolnik, z przytoczoną opinią o innym ano-
nimowym poemacie – niewymienionym już nawet z tytułu1. Tylko autor tej opi-
nii został wskazany imiennie. Jest nim Cyprian Norwid, który wystąpił tam  
w roli autorytetu rozstrzygającego o wartości poezji jako świadectwa cierpienia 
za narodową sprawę. 

Opozycyjny wobec „Czasu”, niepodległościowo-demokratyczny „Kraj” uka-
zywał się od marca 1869 do lipca 1874 roku pod redakcją znanego później socjo-
loga, Ludwika Gumplowicza i pomagającego mu pisarza Alfreda Szczepańskie-
go2. Ponieważ obu dziennikarzy pochłaniał przede wszystkim żywioł polityczny, 
poza odcinkiem powieściowym czy korespondencjami krajowymi i zagranicz-
nymi, które dotyczyły też wydarzeń artystycznych, sprawom kultury gazeta po-
święcała niewiele miejsca. Rzadko pisano w niej o literaturze, zwłaszcza o po-
ezji, a wiersze drukowano w drodze wyjątku. Niewolnika więc, skoro recenzja 
poematu znalazła się na pierwszej stronie, spotkało nielada wyróżnienie. Stąd 

                                                           

* Artykuł powstał w ramach projektu badawczego NPRH0031 Poezja na marginesie cy-
wilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894. 

1
 Niewolnik. Poema z pieśni wygnańca. Rodakom upominek na wigilię stuletniej rocznicy 

pierwszego rozbioru Polski [rec.]. „Kraj” 1872 nr 49 z 18 lutego (stąd pochodzą wszystkie 
cytaty z tej recenzji).    

2
 J. M y ś l i ń s k i. Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej (1868-1918). W: 

Prasa polska w latach 1964-1918. Warszawa 1976. Charakterystyka gazety „jako organu 
liberalizmu politycznego i pozytywizmu w kulturze” odpowiada rzeczywistości tylko w swej 
pierwszej części.   
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pytanie, co o tym zadecydowało – czy wartość utworu, czy może raczej pozycja 
jego autora? 

Niewolnik z pewnością nie wzbudził wielkiego zainteresowania wśród znaw-
ców i poruszenia wśród publiczności literackiej. Ani recenzent „Kraju”, ani kry-
tyk o kryptonimie J.M., piszący w „Tygodniku Wielkopolskim”, nie zostawiali 
złudzeń co do estetycznych walorów utworu. Ten drugi w duchu pozytywistycz-
nym, acz z lekka ironicznie zachwalający „wyrzeczenie się raz na zawsze wszel-
kich męczeńsko-bohaterskich mrzonek” oraz pracę „trzeźwą i sumienną” – po-
nieważ „mamy zamiar potem czoła i owym fabrykanckim rozumem wywalczyć 
sobie niepodległość” – wprost żałował, że „poema”, napisane jeszcze przed na-
rodzinami ruchu patriotycznego przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 
nie spoczywają nadal w tece młodzieńczych prac autora. Pierwszy natomiast, 
pomimo niechęci do jednostajności i pewnej rezerwy wobec patosu, tłumaczył 
zasadność opublikowania utworu: 

 
parafrazę narodowego pacierza wszystkich naszych wieszczów usiłował wypowiedzieć autor 
świeżo wydanego poematu […]. J e d n a  i  j e d y n a  dź w i ę c z y  w  n i m 
t y l k o  s t r u n a,  s t r u n a  n a r o d o w e g o  mę c z eń s t w a.  

 
Wartość utworu widział w „zacnej” patriotycznej treści, w tym, że oddaje on 

„falowanie uczucia w piersiach poety”. Według niego Niewolnik nie powinien 
pozostać obok wierszy „niewprawną pisanych ręką, które słusznie spoczywają  
w tekach autorów”, nie odmówił mu więc całkowicie trafności wysłowienia. Nie 
to jednak zadecydowało o uznaniu dla dzieła. Rozstrzygające pod tym względem 
stało się przekonanie o szczerości wyznanych w nim uczuć. Powstawało ono 
z jednej strony dzięki utożsamieniu się z nimi i z całą przeżywającą je wspólno-
tą, z drugiej – dzięki wiedzy o tym, kim jest poeta. Stąd passus: 

 
bezimienny autor, jak nas zapewniają, na innym polu, a mianowicie publicystyki polskiej  
i francuskiej, znakomite dla sprawy naszej położył zasługi. Nie pierwszy to także utwór jego 
poetyczny, a dawniejsze również szlachetnym natchnione uczuciem, równą odznaczają się 
łatwością formy i czystością języka. 

 
Następnie pojawia się wypowiedziane już expressis verbis pytanie o „wartość 

literacką poematu”. Przed przytoczeniem odpowiedzi na nie, trzeba tu jednak 
spróbować zdekonspirowania autora Niewolnika. Wiadomo już, że był to publi-
cysta polityczny, drukujący na tematy polskie również w wydawnictwach fran-
cuskich, i to ze sporym powodzeniem. Podtytuł poematu „z pieśni wygnańca” 
każe widzieć w nim emigranta, a dwuakapitowy wstęp – tu otwieramy już recen-
zowany tomik – pozwala dopisać uściślający epitet: postyczniowego. 
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Większość część tych pieśni – objaśnia poeta – spisałem w kraju, gdy w sromotnym letargu 
drzemał duch ujarzmionego narodu. Było to na parę lat przed rozpoczęciem powstania na 
całej ziemi polskiej, najprzód z krzyżem i modlitwą, potem z pięścią, a na koniec z mieczem

3
. 

 
Wyrywkowy przegląd wydawnictw emigracyjnych, publicystycznych i po-

etyckich, prowadzony ze świadomością, że postać autora powinna być wybitna, 
wyrazista, wierna zapatrywaniom wolnościowym, a przeciwna ugodowym, kie-
ruje myśl ku Stefanowi Buszczyńskiemu. Zasadność tego przypuszczenia po-
twierdzają kompendia biograficzne i bibliograficzne z Nowym Korbutem na  
czele4, w nich bowiem Niewolnik został zaliczony do spuścizny tego bojownika  
o niepodległość Polski i jedność Europy. Przed powstaniem zdążył on ogłosić 
broszurę Cierpliwość czy rewolucja (Paryż 1862), a w późniejszych latach roz-
głos i znaczny wpływ uzyskały La décadence de l’Europe (Paryż 1867; Upadek 
Europy. Kraków 1895), praca, która odegrała niemałą rolę w procesie jednocze-
nia naszego kontynentu, Ameryka i Europa – Studium historyczne i finansowe 
oraz kilkutomowe dzieje ruchu i myśli politycznej drugiej połowy XIX wieku:  
W obronie spotwarzonego narodu. Dorobku poetyckiego Buszczyńskiego często 
się w ogóle nie zauważa, tymczasem już przed 1863 rokiem ukazały się: zbiór 
liryków Inne życie. Kilka chwil lepszych (Paryż 1857) i dramat wierszem Arysto-
kraci i demokraci (Poznań 1857), a w późniejszych latach – nie licząc Niewolni-
ka – Syn zemsty. Obraz z końca XIX wieku (Kraków 1886), Duch światła: 
wieszczba z dziejów (Kraków 1888). Pisarz ten zajmował się też refleksją o lite-
raturze, w roku 1870 dawał wykłady o literaturze polskiej i jako krytyk wydał 
pracę o Apollonie Korzeniowskim: Mało znany poeta, stanowisko jego przed 
ostatnim powstaniem, wygnanie i śmierć (Kraków 1870). Następnie przygotował 
obszerny szkic Pol i jego pisma, będący owocem wieloletniej przyjaźni i długich 
rozmów prowadzonych z poetą w ostatnich latach życia, wyświetlający – jak on 
sam to ujął –„genesis jego poezj i”5. Szkic w jedenastu odcinkach był publi-

                                                           
3
 Niewolnik. Poema z pieśni wygnańca. Kraków 1872 s. 3. 

4
 NK. T. 7 s. 188 Niewolnik. Poemat z Pieśni wygnańca. Kraków 1971 (wyd. bezimien-

nie). Zob. też K.K. D a s z y k. Strażnik romantycznej tradycji. Rzecz o Stefanie Buszczyń-
skim. Kraków 2001 s. 60. Autor tej monografii, historyk, wzmiankuje utwory poetyckie Busz-
czyńskiego, fragmenty ich wykorzystuje jako motta poszczególnych części swej pracy, ale – 
rzecz jasna – nie one stanowią przedmiot jego zainteresowania.  

5
 S. B u s z c z yń s k i. Pol i jego pisma. Kraków 1873. Nakładem wydawnictwa „Kra-

ju”. Szkic ten nie został, niestety, wykorzystany przez M. Janion w portrecie Pola, zamiesz-
czonym w Obrazie literatury polskiej, s. 3 (Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-
1863. T. 1. Kraków 1975), przedrukowywanym później jako Romantyk sarmacki (Wincenty 
Pol). 
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kowany w „Kraju” (od numeru 36 do 49), po czym ukazał się w formie zwartej, 
nakładem gazety6. Dla jej wiernych czytelników mogło to też stanowić pewną 
wskazówkę co do autorstwa recenzowanego tam rok wcześniej poematu. Na 
początku tego utworu, „złożonego z lirycznych pieśni w dłuższym wyśpiewywa-
nych szeregu lat”, znajduje się motto z Mohorta Wincentego Pola7. Fragment 
czwarty i ostatni – zapowiedź zmartwychwstania, rozpoczyna się od cytatu  
z wiersza Korzeniowskiego8.  

W Niewolniku, będącym po części poematem dramatycznym, nasycenie od-
wołaniami do poezji romantycznej jest wprost ogromne. Ukształtowanie przes-
trzeni – rozciągającej się od Tatr po Niemen i Dźwinę oraz Gopło, odgraniczonej 
kratą z bagnetów i wyobrażającej ogromne więzienie9  – przypomina sceny  
z dramatów Słowackiego, choćby z Kordiana, a dzięki rozmachowi, z jakim 
autor operuje różnymi poetyckimi kliszami, zdaje się antycypować wizje Tade-
usza Micińskiego.  

Jaka jest jednak „wartość literacka poematu?” Autor recenzji uchyla się od 
bezpośredniej odpowiedzi:  

 
Są uczucia – pisze on – są takim uczuciem natchnione utwory, których ważyć niepodobna na 
szali zwykłego sądu, których nie godzi się krajać nożem krytyki literackiej. List pisany krwią 
więźnia, skropiony jego łzami, innymi czyta się oczyma od listów pisanych inkaustem. 

 
Pisząc zaś o męczeństwie poety, którego Buszczyńskiemu, dowodzącemu  

oddziałem powstańczym na Podolu i zaocznie skazanemu na śmierć, udało się  
cudem – dzięki przezorności i sprawnej ucieczce – uniknąć, recenzent dał inny 
przykład, znany mu najwyraźniej z autopsji: 

 
W roku, jeśli nas pamięć nie myli, 1855 czy 1856, przybył na emigrację do Paryża młody 
wygnaniec, któremu świeżo udało się wymknąć z szponów moskiewskich po kilkomiesięcz-
nym więzieniu w cytadeli warszawskiej. Pod świeżym wrażeniem przebytych cierpień napisał 
i wydrukował on poemat gorzej niż częstochowskim wierszem pisany, w którym skreślił 
męczarnie współtowarzyszy niedoli. 

 
I tu właśnie pojawia się kluczowy dla nas fragment: 
 

                                                           
6
 Szkic ten zasługuje na lepsze wykorzystanie. 

7
 Niewolnik s. 5.  

8
 Tamże s. 53. 

9
 Nb. groteskowo przekształca ten obraz i pokpiwa sobie z niego – jako dowodu na niedoj-

rzałość twórczą poety – recenzent „Tygodnika Wielkopolskiego”.  
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Zapytał ktoś jednego z naszych poetów na wygnaniu, Cypriana N o rw i d a, co [o] tym 
poemacie sądzi. 
– Co o nim sądzę? – odpowiedział przytłumionym głosem Norwid ze zwykłą sobie głęboko-
ścią i oryginalnością zdania – Jeśli mi przyniosą frak nowiusieńki z krawieckiego warsztatu  
i spytają: „co powiem o robocie?”, to się pocznę przyglądać: jak skrojony, jak uszyty?... Ale 
jaki mi przyniosą żołnierski płaszcz, kulami podarty, zbryzgany krwią i o to samo się spytają 
–  t o  j a  n i c  w c a l e  n i e  o d p o w i e m! 

 
Wyjaśnienie zagadki, o jakim wygnańcu i jakim poemacie tutaj mowa, było-

by niezmiernie trudne, gdyby nie Kalendarium życia i twórczości Cypriana 
Norwida. Zofia Dambek, współautorka I tomu Kalendarium na „początku roku 
1856” – choć nie bez wątpliwości – zlokalizowała następujący fakt: „Norwid 
czyta tom poetycki Stanisława Ostroroga1 pt. Więźnie warszawskiej cytadeli (Pa-
ryż 1856)10” dodając – sporządzone na podstawie rozdziału Rozmowy 1841-1883 
z ostatniego, XI tomu Pism wszystkich oraz komentarza Juliusza Wiktora Gomu-
lickiego11 – objaśnienie: „1O lekturze świadczy opinia Norwida zapisana przez 
Mieczysława Pawlikowskiego: «[o poezji hr. Ostroroga] ‘Jak mi się podoba? 
Gdy mi kto pokaże szatę kulami podartą i z której krew świeża ciecze, jak ja 
mogę się przypatrywać, czy ładnie uszyta?’»”12.  

 
Można się stamtąd dodatkowo dowiedzieć, że przedmowa do wierszy Stani-

sława Juliana Ostroroga nosi datę 3 stycznia 1856 oraz że ich autor uczestniczył 
w wojnie krymskiej13 – prawdopodobnie po innej stronie, niżby to wynikało  
z położenia jego stron rodzinnych, to jest Mohylewszczyzny, anektowanej, jak 
większość terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, do Rosji. Dlatego też 
zapewne był on więziony w Cytadeli.  

 

                                                           
10

 Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k przy współudziale J. Cz a r n o -
m o r s k i e j,  Kalendarium życia i twórczości Cypriana Norwida. Poznań 2007. T. 1 s. 606. 

11
 C. N o r w i d. Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi 

opatrzył J.W. Gomulicki. T. 11: Aneksy. Warszawa 1976 s. 478, 576. 
12

 T r o j a n o w i c z o w a, D a m b e k przy współudziale C z a r n o m o r -
s k i e j. Kalendarium życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1 s. 606. 

13
 Tamże. Należy wspomnieć, że Stanisław Julian Ostroróg, mieszkający później głównie  

w Londynie, nie tylko prowadził zakład fotograficzny Valery, ale był znakomitym artystą, 
autorem zdjęć różnych osobistości życia kulturalnego, m.in. Victora Hugo. Atelier po ojcu 
przejął, zyskując jeszcze większe wzięcie i sławę, Stanisław Julian Ignacy.  
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Odnośna opinia Norwida należy do jego dziewięciu dictów, datowanych na 
1856 rok, a wyjętych z dokumentów archiwalnych14, zapisanych przez Mieczy-
sława Pawlikowskiego15. Porównanie owego dictum z przytoczonym w „Kraju” 
wskazuje, że ma ono charakter skrótu, notatki, zrobionej dla podtrzymania 
świetnej skądinąd pamięci przyjaźniącego się podówczas z Norwidem Pawli-
kowskiego16. Ponieważ pisarz ten, jak wiadomo, należał do współzałożycieli,  
a potem stałych współpracowników krakowskiego „Kraju”, autorstwo recenzji 
Niewolnika bez wątpienia należy do niego.  

W ten sposób wszystkie niewiadome zostały już odcyfrowane. Warto może 
jednak na chwilę wrócić do recenzji w „Kraju” i zobaczyć, że Pawlikowski za-
kamuflował tam fakt swojej znajomości z Buszczyńskim. Zresztą i Norwid nie 
był Buszczyńskiemu obcy. Nawet jeśli nie poznali się osobiście, choć raz po raz 
pojawiali się jednocześnie w tych samych miejscach, na przykład podczas odsło-
nięcia rzeźby nagrobnej Mickiewicza na cmentarzu Montmorency17, to o twórcy 
Rzeczy o wolności słowa, notabene wspomnianej w „Kraju” w korespondencji  
z Paryża wiosną 1869 roku18, informowała go listownie Zofia Węgierska19, 
zmarła w listopadzie tego roku. To ona przede wszystkim miała zwyczaj wplata-
nia wiadomości o Norwidzie do różnych swoich prywatnych i publicznych wy-
powiedzi – jej duch unosi się nad recenzją Pawlikowskiego. 

 
 

                                                           
14

 Według J. W. Gomulickiego znajdują się one w tzw. Zespole Pawlikowskich, spoczy-
wającym  w Państwowej Lwowskiej Bibliotece Naukowej pod nr 133, k. 37 (2), natomiast – 
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“WITH HIS USUAL PROFOUNDNESS AND ORIGINALITY”. 
CYPRIAN NORWID’S STATEMENT IN THE KRAKOW “KRAJ” OF 1872 

S u m m a r y 
 

The point of departure for the article are Cyprian Norwid’s words quoted in the Krakow 
daily “Kraj” in January 1872. They were used in the review of the anonymous poem Niewol-
nik, in which the emigration poet is shown in the role of an authority deciding about the proper 
approach to poetical testimonies to struggle for freedom. Norwid’s oral opinion used by the 
reviewer is concerned with another, also anonymous poem. The reviewer remains anonymous 
as well. In his analysis of the newspaper publication and of the circumstances accompanying it 
Okulicz-Kozaryn clarifies these unknown issues: he identifies the authors of both poems as 
well as of the review, at the same time finding out that Norwid’s words are a different, richer 
version of the poet’s dictum recorded briefly in another place. 
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STUDIA NORWIDIANA 
32:2014 

JAN ZIELIŃSKI 

W SPRAWIE HELIODORÓW 
 
 
1. Heliodor Jankowski 
 
Heliodor Jankowski pojawia się w Kalendarzu życia i twórczości Cypriana 

Norwida wielokrotnie – głównie w pierwszym tomie. Najpierw pod datą 15/16 
sierpnia 1831 roku, jako przyjaciel Norwida, syn generała Antoniego Jankow-
skiego, aresztowanego, a następnie powieszonego przez rozgoryczony klęską 
pod Ostrołęką warszawski tłum. Przypis informuje: „Heliodor Jankowski (ur. ok. 
1820) – syn generała Jankowskiego. Jak wynika z listów Norwida, jego bliski 
znajomy z Warszawy”1. Z kolei w czerwcu 1842 roku – tajemniczy, z początku 
bezimienny towarzysz podróży poety z Krakowa do Drezna. Nazwisko Jankow-
skiego ustalił Juliusz Wiktor Gomulicki, pisała też na ten temat Elżbieta Sęczys 
w „Archeionie” (por. Kal I 119-120), wskazując, że kiedy Jankowski dwa lata 
później starał się o paszport na wyjazd do brata, zwlekano z decyzją, ponieważ 
wnioskujący, „przebywając w Paryżu w 1843 roku utrzymywał kontakty  
z «podejrzanymi politycznie»”2, m.in. z Norwidem. Dalsza podróż udokumento-
wana jest w Kalendarzu rękopiśmiennymi wypisami Przesmyckiego z księgi 
gości w Marienbadzie, wedle których Jankowski wraz z Norwidem od 16 do 26 
sierpnia 1842 roku przebywał w Pradze, w Klingergasthof, a stamtąd razem udali 
się do Pragi (por. Kal I 122-123).  

Cytowany już dokument policyjny z roku 1844 jest z kolei jedynym źródłem, 
które autorkom Kalendarza... pozwoliło odnotować (hipotetyczny) pierwszy 
przyjazd poety do Paryża, zapewne przed połową lutego 1843 roku (por. Kal. I 

                                                           
1  Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k, przy współudziale J. Cz a r n o -

m o r s k i e j. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. Poznań 2007. T. 1 s. 17 
(dalej: Kal, numer tomu i strony). 

2 E. S ę c z y s. Akta Wydziału Paszportowego Kancelarii Własnej Namiestnika (1832-
1861). „Archeion” 1981. T. LXXII s. 122. 
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131). Dalsza hipoteza dotyczy przypuszczalnej wspólnej podróży powrotnej 
Norwida z Jankowskim w drugiej połowie lutego (por. Kal. I 132). 

Potem – rzecz zastanawiająca przy tak bliskich kontaktach, tylu wspólnych 
podróżach w latach 1842-1843 – następuje dłuższa nieobecność Jankowskiego  
w biografii Norwida. Dopiero gdzieś w listopadzie („najpóźniej w początkach 
listopada”) roku 1860 z osobą Jankowskiego wiązana jest wzmianka w liście 
Norwida do Michaliny Dziekońskiej: pozdrowienia z Wołynia „od kogoś, czyje-
go nazwiska nie powiem, bo ja mu życzliwy jestem, a nazwisko zhańbione” (por. 
Kal I 795, PWsz VIII 4383). Te same dwie osoby wymienione są także w stresz-
czeniu listu Norwida do Michała Kleczkowskiego z początku listopada 1860 
roku: „spotkanie z Heliodorem Jankowskim, rozwód Michaliny Dziekońskiej” 
(por. Kal I 796). Norwid pisze w tym liście:  

 
Był tu stary mój przyjaciel, syn sławnego generała Imperium i nieszczęśliwego męczen-

nika: Heliodor Jankowski, który to, pamiętasz zapewne, że w imię moje miał przyjemność 
kiedyś być Tobie użytecznym. Pytał o Ciebie – mówiłem, że go wspomniałeś – stracił miasta  
i wsie swoje – na nowo fortuny się dorabia teraz (PWsz VIII, 436).  

 
Wreszcie list do tegoż Kleczkowskiego, datowany „po 7 grudnia”, napisany 

„na odwrocie listu (nieznanego) od Heliodora Jankowskiego”, a w nim słowa, 
świadczące o rozstroju nerwowym przyjaciela:  

 
Heliodor może sobie dać radę – ale Syn Generała Napoleona Wielkiego, Generała, które-

go Francja zaszczyciła dotacją i historyczną godnością, nie zawsze jest w harmonii z tym, co 
go otacza, i w momentach niecierpliwości, jak widzisz z tego listu, wolałby rzucić się gdzieś 
indziej!... Napisz do Niego parę słów – jest to szlachetny człowiek […] i który jest moim 
przyjacielem. [I w dopisku:] Heliodor pisze, aby pisać zawsze do dóbr jego siostry adresując: 
par Radom à W i e n i a w a  (PWsz VIII, 438).  

 
Autorki Kalendarza... dodają, że Jankowski list napisał zapewne po powrocie 

do Królestwa Polskiego, ten zaś został odnotowany przez „Gazetę Codzienną”  
7 XII 1860 – stąd datowanie listu (por. Kal I 796-797). Nie dodają, że owa sio-
stra nazywała się Aniela Potkańska. Jej prawnuk, Jerzy Łuniewski, wspominał 
rodzinną Wieniawę z dworem, przerobionym ze zboru ariańskiego i grobami 
rodzinnymi:  

 

                                                           
3 C. N o r w i d. Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi 

opatrzył J.W. Gomulicki. Warszawa 1971 (dalej: PWsz, liczba rzymska oznacza tom, arabska 
stronę). 
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Przy kościele jest żelazny pomnik-grobowiec, też moich przodków, Jankowskich. Pomnik ten 
uszkodzony nieco pociskiem w czasie działań wojennych wymaga niewielkiego remontu 
krzyża. Prababka Aniela Potkańska była z domu Jankowska (siostra [!] generała). Na cmenta-
rzu znajduje się grobowiec murowany moich babek Potkańskiej, Łuniewskiej i Koźmińskiej

4
.  

 
Jedyna wzmianka o Heliodorze Jankowskim w drugim tomie Kalendarza... 

dotyczy słynnego listu Norwida do Władysława Zamoyskiego z „ok. 10 lutego” 
1864 roku, w którym wymienia on „dzieci «zdrajców»” (por. Kal II 170). Nor-
wid przestrzega przed zamienianiem patriotyzmu na „wyłączność”, grożącym 
sekciarstwem i fanatyzmem, i pisze:  

 
Ale Przedwieczny palcem swym co innego pokazuje – pokazuje On, że Ci, co najpotęż-

niejszymi są działaczami teraz, to wszystko synowie zdrajców i wszyscy z wojska rosyjskie-
go, bez wyłączenia nawet pierwszych ruchu sprężyn. Syn W i n c e n t e g o  K r a s iń -
s k i e g o, syn J a n k o w s k i e g o  generała, syn K r u k o w i e c k i eg o  generała, 
syn H a u k e g o generała itd., itd.!... Wszyscy działacze i wodze ruchu to synowie tych, 
którzy przez purytanizm patriotyczny osławieni lub zabici byli jako zdrajcy, i często sami 
jako tacy policzkowani (PWsz IX, 131).  

 
Heliodor znalazł się tu wśród głównych działaczy sprawy narodowej – w jed-

nym szeregu z (nieżyjącym od paru lat) wieszczem, Zygmuntem Krasińskim,  
z rannym w powstaniu styczniowym Aleksandrem Krukowieckiem, z bliskim 
współpracownikiem Traugutta, generałem broni Józefem Hauke-Bosakiem... 

Podsumowując: Heliodor Jankowski pojawia się w biografii i listach Norwida 
jako jego przyjaciel i zarazem jako syn okrytego niesławą generała, jako czło-
wiek, który stracił majątek (zapewne skonfiskowany) i który stara się odzyskać  
i włości, i dobre imię. 

 
2. Heliodor Rochlitz 
 
Heliodor Rochlitz pojawia się w Kalendarzu życia i twórczości Cypriana 

Norwida kilkakrotnie – jedynie w drugim tomie, pod koniec. Pierwsza wzmian-
ka, datowana ostrożnie: „pierwsza połowa roku [1881]”, zaczerpnięta została  
z krakowskiego „Przeglądu Literackiego i Artystycznego (1882 nr 3 s. 12): 
„Opera Antoniego Kątskiego Marcella, do libretta napisanego przez p. Lopeza, 
ma być grana na scenach polskich i w tym celu przekładu libretta dokonali pp. 
Rochlie [Rochlitz] i Cyprian Norwid, dając tytuł Branka”. Autorki dają przypis 

                                                           
4 J. Ł u n i e w s k i, Z moich wspomnień. 1. Wieniawa – miejsce mego urodzenia, „Ra-

domir” 4:1988 nr 3 s. 31. Generałem-majorem wojsk rosyjskich był brat przyrodni Anieli 
i Heliodora, Ludwik. 
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biograficzny: „Heliodor Rochlitz – brak o nim informacji biograficznych, być 
może syn (wnuk?) Friedricha Rochlitza (1769-1842), pisarza niemieckiego,  
librecisty i krytyka muzycznego” (Kal II 722). Sprawa jest o tyle ciekawa, że 
Kątski napisał operę na ten sam temat, co Gounod, obie zostały wystawione  
w tym samym miesiącu kwietniu (1881) w Paryżu. Rękopis przekładu w okresie 
międzywojennym przechowywany był w bibliotece Warszawskiego Towarzy-
stwa Muzycznego, dwie inne kopie w zbiorach teatrów Miejskich. Wszystkie 
trzy zaginęły. 

Gomulicki pisze o tej operze w dziale Dramaty zaginione, publikując list do 
Norwida od „nieznanej osoby (może Rochlitza? – podpis zupełnie nieczytelny” 
(PWsz V, 346). Autorki Kalendarza... datują list na wtorek, 21 marca 1882, 
identyfikując wspomnianego w nim „p. W.” jako Józefa Bohdana Wagnera, któ-
ry także zajmował się tłumaczeniem librett popularnych oper zagranicznych.  
W kwestii autorstwa piszą: „List podpisany jedynie imieniem: Heliodor; z pew-
nością chodzi o Heliodora Rochlitza, z którym Norwid tłumaczył libretto opery 
Marcella […]” (Kal II 746). 

Sprawą udziału Norwida w polskiej wersji opery Marcella zajęła się niedaw-
no Elżbieta Nowicka, poświęcając jej rozdział swej książki Zapisane w operze. 
Autorka w tym bardzo interesującym studium, opartym na skrzętnie zebranych 
materiałach z rozmaitych źródeł posuwa się nawet do próby hipotetycznej rekon-
strukcji niektórych fragmentów polskiego libretta5. Praca ta zachęciła mnie do 
przeprowadzenia małej kwerendy w prasie francuskiej z początku lat osiemdzie-
siątych XIX wieku. Oto, w skrócie, jej rezultaty. 

Okazuje się, że fragmenty opery Kątskiego o Marcelli były dwukrotnie pre-
zentowane przez kompozytora paryskiej publiczności, oba razy w tej samej sali 
Henriego Herza przy rue de la Victoire6. Po raz pierwszy koncert odbył się  
12 maja 1880 roku. Już 8 maja Christian de Trogoff zapowiadał w dzienniku 
„Gil Blas” możliwość wysłuchania „fragmentów nie wydanej opery Antoniego 
Kątskiego [Antoine de Kontski], pianisty-kompozytora, którego renoma nie po-
zostawia nic do życzenia”7. Obszerniejszą relację dał krytyk, ukrywający się  
pod ulissesowskim pseudonimem Personne w „Le XIXe siècle” z 21 maja. Wedle 
tego autora „elitarna publiczność”, która zgromadziła się z okazji tego „święta” 

                                                           
5
 Zob.: E. N o w i c k a. Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery. Poznań 

2012 s. 191-209. 
6
 Potwierdza to informację z listu Heliodora Rochlitza do Norwida na temat J. B. Wagnera 

z 21 III 1882: „[...] sam mi się przyznał, iż na dwu koncertach, temu dwa lata, słyszał wyjątki  
z opery Marcela […]” (PWsz V, 346). 

7
 Ch. de T r o g o f f. Courrier des théatres. „Gil Blas” 8 V 1880. 
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oklaskiwała szczególnie: „trio w wykonaniu panny Léon-Duval oraz panów  
Bonnebée i Marqueta, romans pana Bonnebée i kwartet. Główną częścią było 
wszakże bolero, napisane specjalnie dla panny Duval, której sopran, o imponują-
cej skali, przypominał nam najlepsze dni pań Gueymara i Sass”8. Prawdziwą 
kopalnią informacji o operze jest sprawozdanie we francuskojęzycznym biulety-
nie byłych uczniów polskiej szkoły w Paryżu. Wynika z niego, że utwór, oparty 
na libretcie Bernarda Lopeza, nie miał jeszcze wówczas ustalonego tytułu. „Mu-
zyka wybitnego kompozytora odznaczała się wirtuozerią [brio], czystością, bły-
skotliwością i prawdą wyrazu, która to cecha jest tym cenniejsza, że płynie  
w prostej linii z natchnienia. Wymieńmy kilka kawałków, z których większość 
bisowano. Trio, Romans i Pieśń pijacka, aria o bardzo prostym rytmie, Andante 
i Bolero. Andante zawiera pasaże wielkiej muzycznej urody, wzbogacone peł-
nym namiętności zacięciem dramatycznym, zwłaszcza rosnącym pochodem 
chromatycznym w górnej skali głosu, gdy po wielce szczęśliwych przejściach 
harmonicznych motyw powraca i zamyka frazę głównym tonem. Następujące 
zaraz potem Bo-lero allegro ma żwawe tempo, kokieteryjne, żywe, prawdziwie 
hiszpańskie. Wspomnijmy jeszcze Nocne rondo i Chór Alguazilów, Chór kobiet 
(Pożegnania), śpiewany unisono w wielkim stylu, z pełną wyrazu melancholią. 
Wydaje nam się, że na scenie chór ten wywoła podobny efekt jak chór z intro-
dukcji do Mojżesza [Rossiniego] (Dieu puissant du joug de l’impie) w okolicach 
tej frazy sopranów: En proie aux plus vives alarmes. Przypomnijmy wreszcie 
Wielką arię z ostatniego aktu i następujący po niej Kwartet” 9. 

Druga prezentacja fragmentów opery, która otrzymała już tytuł Marcella bądź 
Marcela, odbyła się w tej samej sali Herza 7 kwietnia roku 1881. Miarodajny 
„Journal des débats” już 7 lutego zapowiadał „nowe dzieło pana Kątskiego, auto-
ra trzech symfonii na wielką orkiestrę, opery komicznej, wielkiej opery w czte-
rech aktach, mszy dla domu Legii Honorowej oraz ponad trzystu utworów na 
fortepian”. „Le Ménestrel” zapowiadał koncert, wymieniając głównych wyko-
nawców: „panna Léon Duval, panna Risarelli i pan Mierzswinski [!] z Opery, 
który opuści nas trzy dni później, by udać się najpierw do Londynu, a następnie 
do Mediolanu. Pan Kątski osobiście zagra na fortepianie”10. Niemal identyczna 
notatka (co wskazuje, że została ona zredagowana przez samego kompozytora 
lub jego agenta) ukazała się 26 marca w dzienniku „Gil Blas”. Podkreślano tam, 
że będzie to znakomity (superbe) koncert i że nie zapomniano jeszcze zeszło-
rocznego sukcesu Marcelli.  

                                                           
8
 „Le XIX e siècle” 21 V 1880. 

9
 „Bulletin littéraire et scientifique” 1880 s. 34-35. 

10
 „Le Ménestrel” 1881 s. 134. 
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W „Le Figaro” z 6 kwietnia na pierwszej stronie można było przeczytać 
o tym, kogo widziano w Operze na premierze Tribut de Zamora Gounoda, a na 
stronie piątej Jules Prével przypominał czytelnikom o mającym się odbyć naza-
jutrz przesłuchaniu fragmentów opery Kątskiego. 13 kwietnia Charles Darcours 
w tym samym dzienniku kończył swe sprawozdanie muzyczne słowami: „Led-
wie starcza nam niezbędnego miejsca, by zasygnalizować sukces interesujących 
fragmentów opery Marcela p. A. Kątskiego jak również pojawienie się drugiej 
sonaty tego kompozytora, dzieła mistrza najpiękniejszego stylu”11.  

„Bulletin littéraire” zwracał uwagę na duet panny Duval i Mierzwińskiego 
oraz na romans na głos tenora Sois la reine par ta beauté. Wyróżniono też  
Andante oraz Bolero hiszpańskie „naszpikowane trylami i pizzacati, wykonany-
mi w godny uwagi sposób przez pannę Duval”12. Ten sam tekst ukazał się, pod-
pisany pseudonimem Personne, w piśmie „Le XIXe siècle”, obszerniejszy o pas-
sus na temat głosu panny Duval, „która jest artystką starej szkoły włoskiej” – 
passus zakończony stwierdzeniem, że opera Kątskiego została napisana „raczej 
na smyczki niż na głos”13. Czyżby pod pseudonimem Personne krył się paryski 
Polak? 

Wróćmy wszakże do Heliodora Rochlitza. Po raz ostatni nazwisko Rochlitza 
pojawia się w Kalendarzu pod datą 5 V 1882, kiedy to ukazał się cytowany arty-
kuł w „Przeglądzie Literackim i Artystycznym” (Kal II 749). Zdziwienie budzi 
przypuszczenie, iż ów autor dokonanego wspólnie z Norwidem przekładu libret-
ta z francuskiego na polski, jak wynika z jego listu świetnie władający językiem 
polskim i zaprzyjaźniony z poetą, miał być wnukiem lub synem niemieckiego 
pisarza. 

Tymczasem nazwisko Rochlitz związane jest z historią Polski. Magdalena  
Sibylla von Neitschütz (1675-1694), metresa księcia saskiego Jana Jerzego IV 
Wettyna, została jego staraniem (także finansowym) podniesiona przez cesarza 
Leopolda I do godności hrabiny Rzeszy z nazwiskiem von Rochlitz (od nazwy 
miasteczka w Saksonii). Jedyna córka (nieślubna) księcia i hrabiny, Fryderyka 
Maria Wilhelmina von Rochlitz (1693-po 1729) wychowywała się w Polsce, na 
dworze swego stryja, Augusta II Mocnego. Antoni Rolle pisze wprost:  

 
Przy wdowie [po ks. Pawle Karolu Sanguszce] bawiła siostra Antonina Duninówa, panna już 
leciwa, nie ładna i nie bogata, ale parentelą związana z pierwszymi domami w Rzeczypospo-
litej. Ojciec jej Piotr, kasztelan radomski, związał swoje losy z Fryderyką Rochlitz, cudzo-
ziemką, szczycącą się szczególną opieką króla Augusta II-go, który nawet dzwonił na to 

                                                           
11

 Ch. D a r c o u r s. Notes de musique. „Le Figaro” 13 IV 1881.  
12

 „Bulletin littéraire” 1881 s. 40.  
13

 P e r s o n n e. Courrier des théatres, „Le XIX e siècle” 13 IV 1881. 



 ____________________________________________   W  SPRAWIE  HELIODORÓW 
 

189 
 

małżeństwo. W intercyzie ślubnej panna nazwana hrabianką, Duninowi także nie skąpiono 
tytułu ‘grafa’. Szczycili się też Duninowie łaską królewską, która zakrawała na krewieństwo, 
a choć z lewego boku, zawsze krewieństwo – dumę rodową wpoili i w dzieci

14
.  

 
O rękę panny Duninówny starał się Ignacy Malczewski, a jako że nie miał 

żadnego tytułu, „wystarano się […] u króla Augusta III-go przez pamięć na Ro-
chlitzów – że go mianował regentem nadwornym kancelarii mniejszej koronnej. 
Było to niby coś – a w gruncie nie było nic”15. 

 

3. Próba pogodzenia 
 
Imię Heliodor jest niesłychanie rzadkie. Obecność aż dwóch nosicieli tego 

imienia w najbliższym otoczeniu Norwida kusi, by postawić hipotezę, że może 
chodziło o tę samą osobę. Zwłaszcza, że pierwszy pojawia się głównie w pierw-
szej części życia poety, drugi zaś – w drugiej. W dodatku tragiczna śmierć gene-
rała okryła nazwisko Jankowskich hańbą. Czy zatem Heliodor Jankowski nie 
mógł w późniejszych latach, dla odcięcia się od tego dziedzictwa, zmienić na-
zwiska? 

Szybki przegląd książkowych zasobów internetowych ujawnia, że hipoteza ta 
ma całkiem realne podstawy. 

W piątym tomie wydawanego przez Bureau de la Réforme sociale periodyku 
„La Réforme sociale” na s. 533 na liście członków Unions de la paix sociale 
występuje: „Rochlitz Jankowski (le comte Héliodore de), avenue Montaigne 77, 
prés[enté] par M. de Miaskowski”. Osobą wprowadzającą był August von Mia-
skowski, urodzony w roku 1838 w Parnawie na Inflantach, w latach 1881-1888 
profesor ekonomii na uniwersytecie we Wrocławiu, zmarły w roku 1899  
w Lipsku.  

W siódmym tomie „Revue d’économie sociale et rurale” (1884) na s. 26  
pojawia się to samo podwójne nazwisko i ten sam adres: „Rochlitz Jankowski  
(le comte Héliodore de), ave. Montaigne 77”; adres, dodajmy, który widnieje na 
liście Heliodora do Norwida z roku 1882. 

Związki pokoju społecznego, założone w roku 1872, miały za cel „propago-
wanie i stosowanie w praktyce nauczania, jakie Szkoła pokoju społecznego wy-
prowadza z metodycznego badania faktów”16. Założycielem był francuski poli-

                                                           
14 Dr. Antoni J. [R o l l e], Rodzina Malczewskiego. W: t e nż e. Sylwetki i szkice histo-

ryczne i literackie. Seria IX. Kraków 1893 s. 185. 
15 Tamże, s. 186. 
16 Les Unions de la paix sociale, “La Réforme sociale” 1899 s. przedtytułowa. 
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tyk i reformator społeczny Pierre Guillaume Frédéric Le Play (1806-82), który 
wcześniej założył Société intérnationale des études pratiques d’économie sociale 
(1857 – na liście członków znajdujemy ks. Adama Czartoryskiego i Andrzeja 
Zamoyskiego). 

Le Play wiele podróżował. 9 października 1844 roku, po ośmiodobowej po-
dróży powozem z Moskwy, przez nieprzebrane błota, dotarł do Warszawy. Stam-
tąd ruszył dyliżansem do Krakowa i dalej, do Pragi. W Tarnowskich Górach 
zapisał 22 października:  

 
Wskutek sytuacji politycznej, w jakiej znajduje się ten kraj od roku 1831, cudzoziemcy,  

w tym Francuzi, nie mogą po nim podróżować, jeśli nie posiadają uprzednio wydanych waż-
nych poleceń. Postarałem się zatem zaopatrzyć się w list Ministra finansów w Sankt-Peters-
burgu do ministra finansów Polski. 

Myślałem, że natychmiast otrzymam potrzebne mi polecenie, ale tak się nie stało. Mini-
ster nie ośmielił się wziąć na siebie ciężaru decyzji. Prosił, bym pozwolił mu prezentować 
mnie Jego Wysokości Księciu Paskiewiczowi, wicekrólowi. Ta prezentacja pociągnęła za 
sobą dwa dni opóźnienia, potem kolejne dwa dni na oficjalną ekspedycję listów, które były 
mi potrzebne i na wielce ceremonialny obiad, na który musiałem przyjąć zaproszenie i na 
którym spotkałem zebrane wszystkie najważniejsze osoby w królestwie. Skądinąd ta zwłoka 
nie była czasem straconym: Książę Marszałek przyjął nas doskonale, dał mi oficera górnictwa 
do towarzystwa w podroży do polskich kopalń na granicy śląskiej i usilnie mnie namawiał, 
bym innym razem odbył specjalną podróż do Polski, obiecując z góry swoją całkiem szcze-
gólną opiekę

17
.  

 
Z tego wszystkiego Le Play zrezygnował z Krakowa i Pragi – po zwiedzeniu 

dwóch grup polskich kopalń na Śląsku przez Frankfurt i Lille ruszył w podróż 
powrotną do Paryża. Miał do Warszawy powrócić, ale na krótko, w czerwcu 
roku 1853, w drodze z Wenecji do Petersburga i jeszcze raz, w drodze powrot-
nej. 6 października 1853 roku pisał z Warszawy do syna: „W sumie zdrowi  
i bezpieczni znaleźliśmy się na krańcach sieci kolejowej, łączącej nas bezpo-
średnio z Paryżem. Co oznacza, że skończyły się trudy podróżowania...”18. 

Z tego ekskursu na temat podróży do Warszawy, stanowiącego jakby odwrot-
ną stronę wojaży na zachód Norwida i Jankowskiego wróćmy wszakże do na-
szych podróżników. Ostateczne rozwiązanie zagadki – zaskakujące – przynosi 
wydany w roku 2011 słownik biograficzny Weterani powstań narodowych  
w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu, w którym pod numerem 89 znajduje się: 

                                                           
17 F. Le P l a y. Voyages en Europe 1829-1854. Extraits de sa correspondance. Publiés 

par M. Albert Le Play. Paris 1899 s. 228-229. 
18 Tamże s. 342. 
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„JANKOWSKI Heliodor s[yn] generała i Zofii Rochlitz Tomkiewicz”19, urodzo-
ny 6 VIII 1826 w Sieradzu, emerytowany doktor medycyny. Datę urodze- 
nia należy chyba sprostować na rok 1820, ponieważ jego matka zmarła w roku  
1821 (generał Jankowski ożenił się powtórnie). Nazwisko (w brzmieniu Tom-
kowicz) jest nazwiskiem Marianny, kolejnej córki Świętosława Piotra Dunina  
i królewskiej metresy Wilhelminy von Rochlitz, młodszej siostry Antoniny 
Malczewskiej.  

Podsumowując: przyjaciel młodego Norwida i towarzysz jego pierwszych za-
granicznych podróży pod koniec życia zmienił nazwisko, obciążone niesławną 
śmiercią na szubienicy ojca generała, na nazwisko saskie, które przeszło ze stro-
ny matki. Jest coś symbolicznego w tym, że towarzysz pierwszych podroży po-
ety trafił na koniec do ostatniej jego przystani. Heliodor Jankowski i Heliodor 
Rochlitz to jedna i ta sama osoba*. 20 

 
 
 

ON THE QUESTION OF THE HELIODORS 

S u m m a r y 
 

The article tries to explain the presence among Norwid’s acquaintances of two people who 
had the extremely rare first name Heliodor (Heliodor Jankowski, Heliodor Rochlitz). It is also 
connected with Antoni Kątski’s opera Marcella, whose libretto was translated into Polish by 
Norwid, with the complicated fortunes of the Rochlitz family and name, and with the Unions 
for Social Peace (Unions de la paix sociale). 
 

Słowa kluczowe: Heliodor Jankowski, Heliodor Rochlitz, Antoni Kątski, Marcella, Charles 
Gounod, Le Tribut de Zamora, Pierre Guillaume Frédéric Le Play, Unions de la paix sociale, 
Zakład św. Kazimierza. 
 
Key words: Heliodor Jankowski, Heliodor Rochlitz, Antoni Kątski, Marcella, Charles Gou-
nod, Le Tribut de Zamora, Pierre Guillaume Frédéric Le Play, Unions de la paix sociale,  
St. Casimir’s Institute. 
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19 J. S z c z e p ań s k i,  Weterani powstań narodowych w Zakładzie św. Kazimierza  

w Paryżu. Warszawa: DiG 2011 s. 107. W książce jest rozdział zatytułowany Epizod norwi-
dowski (1877-1883). 

* Za pomoc w dotarciu do niektórych wykorzystanych w tym tekście materiałów dziękuję 
Paniom: Zofii Dambek, Elżbiecie Lijewskiej i Agnieszce Nurzyńskiej. 
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W tekście Boga-rodzica pieśń ze stanowiska historyczno-literackiego odczy-

tana Norwid sformułował uwagę: 
 

Nieocennie drogą jest to rzeczą, iż w najpierwszych trzech słowach pieśni:  
Boga-rodzica-dziewica 

lat temu osiemset był już obwołany dogmat, o którym skoro za dni naszych stało się solenne  
i pontyfikalne Kościoła orzeczenie, wielu ze spółczesnych publicystów jakoby o „wynalezio-
nym na nowo” dogmacie prawiło!…1. 

 
Ks. Antoni Dunajski traktuje tę uwagę Norwida – jednoznacznie – jako błąd 

teologiczny: 
 
Nie ulega wątpliwości, że mówiąc o pierwszych trzech słowach tej pieśni, autor pomylił 

dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny z dogmatem o Dziewictwie 
Bożej Rodzicielki2. 
 

Ostrożniejszy w komentarzu dotyczącym wiersza Do Najświętszej Panny Ma-
rii. Litania – przywołującym jako kontekst interpretacyjny uwagi Norwida o Bo-
gurodzicy – jest Stefan Sawicki. W przypisie do wersu 124 Litanii zauważa on: 

 
Tematyka tego fragmentu, a zwłaszcza w. 120-121, budzi podejrzenie, że Norwid nie rozu-
miał, co znaczy w istocie Niepokalane Poczęcie, i że odnosił je do cudownego poczęcia 
Chrystusa […]3.  

                                                           
1 C. N o r w i d. Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi 

opatrzył J.W. Gomulicki. T. 6. Warszawa 1971 s. 509-510.  
2 Ks. A. D u n a j s k i. Teologiczny wymiar twórczości Norwida na przykładzie jego  

refleksji o pochodzeniu człowieka. W: Norwid a chrześcijaństwo. Red. J. Fert, P. Chlebowski. 
Lublin 2002 s. 123. 

3 C. N o r w i d. Wiersze. Wybór, wstęp, komentarz S. Sawicki. Lublin 1991 s. 86-87.  
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Sądzę, że tak jednoznaczna interpretacja rozumienia – jako niezrozumienia – 
przez Norwida dogmatu o Niepokalanym Poczęciu budzi poważne wątpliwości. 
Jego tekst o pieśni Bogurodzica świadczy o tym, że dostrzega on w niej zapis 
wlanej narodowi polskiemu mądrości – odnajduje tam głębie niespodziewane, 
hiperbolizuje jej sensy, nobilitując zarazem polskość, której tożsamość została 
ukształtowana przez tę niezwykłą pieśń. Na przykład, komentując słowa „Ada-
mie! Ty Boży kmieciu”, Norwid zauważa: 

 
S i o ł o  też, we właściwym onego rozumieniu, oprócz niektórych szczęsnych momentów  
u  I z r a e l a, kiedy każdy pod własną spoczywał figą, oprócz p e l a z g i j s k i c h 
chwil A r k a d i i, szybko w poezję przeszłych, nigdzie na świecie całym tak istotnie bytu 
swojego nie miało i nie ma, jak w Polsce4.  

  
Jedyne godne porównanie dla fenomenu polskiej wsi znajduje Norwid w bi-

blijnym Izraelu i mitycznej Arkadii. 
W maksymalistycznie zamierzonej interpretacji Bogurodzicy formuła „Boga-

rodzica-dziewica” – skomentowana przez Norwida w sposób budzący wątpliwo-
ści Sawickiego i ks. Dunajskiego – jest tak pojemna, że obejmuje i dogmat  
o Niepokalanym Poczęciu. Polemika poety z poglądem, że nowo ogłoszony do-
gmat jest zupełnie nową prawdą wiary, była chyba wyrazem akceptacji ogólniej-
szej strategii prezentowania przez Kościół decyzji papieża w tej sprawie. W każ-
dym razie Ignacy Hołowiński, arcybiskup mohylewski, tytułujący się „Metropo-
litą Wszech Rzymsko-Katolickich Kościołów w Cesarstwie Rosyjskim” w tek-
ście dołączonym do listu apostolskiego Piusa IX w sprawie ogłoszenia dogmatu 
używał argumentu podobnego do Norwidowego: 

 
Ciesząc się z nowego opisu starej wiary, mamy pilnie pamiętać, że się nic rzeczywiście  
nowego nie stało, że Kościół jak dawniej, tak i teraz, nie tworzy dogmatów, ale starodawną  
i w Bożem objawieniu zawartą naukę opisuje i utwierdza5. 

 
Podobnie też, jak poeta, Ignacy Hołowiński zwraca uwagę na odwieczną 

obecność tej prawdy w kulturze polskiej: „[…] jakże ta Rajska Gwiazda Niepo-
kalanego Poczęcia napełnia swemi promieniami całą naszą krajową starożyt-
ność!” 6 Tym samym tropem podążająca myśl Norwida zwraca się ku Bogurodzi-
cy. Hołowiński nie wspomina o polskiej arcypieśni, ale posługuje się konceptem 

                                                           
4 T e n ż e. Pisma wszystkie. T. 6 s. 520. 
5 Allokucya i List Apostolski o dogmatycznej definicyi Niepokalanego Poczęcia Dziewicy 

Bogarodzicielki Ojca Świętego Piusa IX. Wilno. Drukiem Józefa Zawadzkiego 1855 s. 5.  
6 Tamże s. 7. 
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bardziej zaskakującym i wątpliwym niż przykład, po który sięgnął poeta: „Sa-
mego Prawodawcę i Boga w swem niepokalanie poczętem łonie ukrywała”7. 
Niepokalanie poczęte łono? O cóż mogło chodzić księdzu biskupowi? 

To, że formuła z Bogurodzicy bezpośrednio odnosi się do dziewictwa, nicze-
go nie przesądza. Trudno byłoby znaleźć pieśń dotyczącą Niepokalanego Poczę-
cia, w której nie pojawiłby się motyw panieństwa Matki Bożej albo jej dziewic-
twa. Również w samym sformułowaniu dogmatu – bullą Piusa IX Ineffabilis 
Deus z 8 grudnia 1854 roku – podkreśla się, że Niepokalane Poczęcie dokonało 
się ze względu na dziewicze narodzenie Chrystusa. Obydwie prawdy są ze sobą 
ściśle związane w nauczaniu, które jest żywe w Kościele od wielu lat, podobnie 
jak i samo święto, obchodzone w Kościele greckim od VII w., a w łacińskim od 
VIII w 8. 

W dziele De natura et gratia św. Augustyn, polemizując z pelagiańskimi 
wątpliwościami dotyczącymi powszechności grzechu pierworodnego, wyłączał 
spod jego obowiązywania Maryję: 

 
Kiedy mowa o grzechach, ze względu na Pana wyłączam całkowicie z tej problematyki 

Świętą Dziewicę Maryję. Nie nam wiedzieć, o ile więcej łaski udzielono do zwycięstwa nad 
jakimkolwiek grzechem Tej, która godna była począć i porodzić Tego, który z pewnością nie 
miał żadnego grzechu9. 
 

O czym mówi właściwie Augustyn – o poczęciu Maryi czy Chrystusa? Cho-
dzi mu chyba przede wszystkim o czystość poczęcia i narodzenia Chrystusa.  
O. Jacek Salij odnajduje jednak w tym fragmencie głos w sprawie bezgrzeszno-
ści Maryi: „kiedy przeciwko pelagianom broniłeś prawdy, że wszyscy ludzie, 
nawet święci, są grzeszni, nie zapomniałeś wyłączyć od tej powszechności grze-
                                                           

7 Tamże s. 4. 
8 Kult Niepokalanego Poczęcia rozwijał się nie tylko w sferze pobożności ludowej, ale  

i w oficjalnym nauczaniu Kościoła: w 1439 r. Sobór w Bazylei sformułował orzeczenie do-
gmatyczne w tej sprawie (nieprzyjęte w Kościele z powodu wątpliwości co do prawomocności 
samego Soboru), w 1476 r. Sykstus IV zatwierdził formularz mszalny i oficjum o Niepokala-
nym Poczęciu Maryi, w 1661 r. Aleksander VII ogłosił bullę streszczającą dzieje kultu Niepo-
kalanego Poczęcia, Sobór Trydencki zaś w dekrecie o usprawiedliwieniu poświadczył, że 
Maryja jest wolna od grzechu pierworodnego. W Polsce przykłady czci Poczęcia Maryi można 
spotkać już w XII w., zaś powszechna praktyka obchodu święta miała miejsce w drugiej poło-
wie XIV w., przy poparciu uczonych Akademii Krakowskiej. Zob. K.  P e k  MIC. Ojca Stani-
sława Papczyńskiego wyjaśnienie misterium Niepokalanego Poczęcia. W: Niepokalana Matka 
Chrystusa. Materiały z sympozjum mariologicznego Lublin, 23-24 kwietnia 2004 r. Red. nauk. 
K. Kowalik SDB, K. Pek MIC. Częstochowa–Lublin 2004 s. 74-75.       

9  Św. A u g u s t y n. De natura et gratia 36,42. Cytuję w przekładzie Jacka Salija OP 
za jego książką Rozmowy ze świętym Augustynem (Poznań 1985 s. 33).  
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chu Matki naszego Pana”10. Obydwie prawdy są trudne do rozdzielenia, co widać 
w samej bulli ogłaszającej dogmat:  

 
Toteż nigdy nie zaprzestali nazywać Bożej Rodzicielki albo Lili ą między cierniami albo 

Rolą nigdy nietkniętą, dziewiczą, czystą, niepokalaną, zawsze błogosławioną i wolną od 
wszelkiego skażenia grzechem, z której został ulepiony Nowy Adam; czy też nienagannym, 
świetlistym i rozkosznym Rajem niewinności i nieśmiertelności, zasadzonym przez samego 
Boga i niedostępnym dla jakichkolwiek zasadzek jadowitego węża. Na innym miejscu – 
niewiędnącym Drzewem, którego nigdy nie dotknął podgryzający robak grzechu; gdzie in-
dziej znów nigdy niezmąconym i opieczętowanym mocą Ducha Świętego Źródłem oraz wy-
borną Świątynią Boga, Skarbem nieśmiertelności, lub jedną i jedyną Córką nie śmierci lecz 
życia, zawsze zieloną Różdżką nie gniewu lecz łaski, która nadzwyczajnym zrządzeniem 
Opatrzności, pomimo powszechnie obowiązujących praw, zakwitła z uwiędłego i zatrutego 
korzenia.  

Nauka ta do tego stopnia ogarnęła serca i umysły Ojców, że utrwalił się u nich powszech-
nie niezwykły zwyczaj mówienia, w którym najczęściej wysławiali Bogurodzicę jako niepo-
kalaną i to niepokalaną pod każdym względem, niewinną i to niewinną w najwyższym stop-
niu, nienaruszoną i to nienaruszoną w żaden sposób, świętą i zupełnie oddaloną od wszelkie-
go brudu grzechu, całą czystą, całą nieskalaną, jakby samym wzorcem czystości i niewinno-
ści, piękniejszą od piękna, wdzięczniejszą od wdzięku, świętszą od świętości, jedyną świętą, 
najczystszą na duszy i ciele, która przewyższyła samą nieskazitelność i dziewiczość. Jedyna 
uczyniona cała mieszkaniem wszelkich łask Ducha Świętego okazała się wyższą nad wszyst-
ko, za wyjątkiem Boga samego, z natury piękniejsza, cudowniejsza i świętsza nad cherubiny 
i serafiny oraz całe zastępy anielskie, tak że w żaden sposób nie zdoła Jej wysławić żaden 
język ani nieba, ani ziemi

11
. 

 
Czy dziewiczość, niewinność i nienaruszoność odnoszą się tutaj tylko do po-

częcia Maryi? Z całą pewnością nie. Papieżowi Piusowi IX wyraźnie chodzi  
o tradycję takiego mówienia o Maryi, w którym ujawnia się intuicja obydwu 
dogmatów jednocześnie, co oczywiście nie oznacza, że bulla zaciera pomiędzy 
nimi różnicę. Tę samą intuicję – odkrywającą prawdy zawarte w obydwu dogma-
tach jednocześnie – odnajduje Norwid w Bogurodzicy.  

Warto też pamiętać, że najbliższa Norwidowi tradycja literacka podpowiadała 
sposób mówienia o Maryi łączący Jej poczęcie i dziewictwo. Adam Mickiewicz 
w Hymnie na dzień Zwiastowania N. P. Maryi12 ujmuje zasadniczy temat tak, że 

                                                           
10  S a l i j OP, jw. s. 33. 
11 Ineffabilis Deus (8 XII 1854). Tłum. Ks. Z. Wójtowicz. Cz. II. Pkt 6 i 8. Cytuję jedyny 

całościowy polski przekład bulli papieskiej, zamieszczony w książce: Niepokalana Matka 
Chrystusa... s. 259, 261 i 262.  

12 Zob. A. M i c k i e w i c z. Dzieła. Wydanie Rocznicowe. T. 1: Wiersze. Warszawa 
1998 s. 127-128. 
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stało się to przedmiotem subtelnego żartu Juliusza Kleinera, zauważającego, iż 
wiersz Mickiewicza mógłby się odnosić do narodzin Afrodyty13: 

 
– A któż to wschodzi? – wschodzi na Syjon dziewica. 
Jak ranek z morskiej kąpieli 
[…] 
Grom, błyskawica! 
Stań się, stało: 
Matką dziewica, 
Bóg ciało!14 

 
Oczywiście, może być i tak, że za sprawą ścisłego związku zachodzącego 

pomiędzy obydwiema prawdami wiary istota dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
jakoś się Norwidowi – bedącemu przecież w dziedzinie teologicznej raczej intu-
icyjnym geniuszem niż ortodoksyjnym profesjonalistą znajdującym upodobanie 
w dogmatycznych precyzacjach i spekulacjach – zatarła. Do Najświętszej Panny 
Marii.  Litania15 świadczy jednak raczej o tym, że jest odwrotnie. Wersy 126-127: 
„A która dziwnie, od rzeczy początku, / Już w zamyśleniu Jehowy poczęta” do 
jakiej prawdy się odnoszą, jeżeli nie do tej, o którą chodzi w dogmacie? Trudno 
byłoby czynić poecie zarzut, że teologiczną ideę – z trudem mieszczącą się  
w ludzkiej wyobraźni – ujmuje w poetycką figurę kosmicznej genezy, a daleki 
jest od fizjologicznych spekulacji. 

Jaki jest sens słów „Przedziwna trzy razy”? Dlaczego akurat „trzy razy”? Ca-
ła sekwencja utworu (w. 126-137), w której pojawia się ta formuła, skompono-
wana została na zasadzie wyróżnienia trzech etapów w życiu Maryi: 

 
A która dziwnie, od rzeczy początku, 
Już w zamyśleniu Jehowy poczęta, 

                                                           
13 Zob. J. K l e i n e r: Mickiewicz. T. 1: Dzieje Gustawa. Wyd. popr. Lublin 1995 s. 223. 
14 M i c k i e w i c z, jw. s. 128. 
15  Warto pamiętać, że Litania została napisana prawdopodobnie w okresie rekolekcji  

u zmartwychwstańców, odbytych po Wielkanocy 1852 r. przez poetę pragnącego wstąpić do 
tego zgromadzenia. Oni przesłali ją do druku Janowi Koźmianowi, który jednak nie opubliko-
wał jej w „Przeglądzie Poznańskim”, lecz przekazał utwór  ks. Aleksemu Prusinowskiemu,  
a ten ogłosił Litanię w „Tygodniku Katolickim” 1864 nr 30. Zob. komentarz Jadwigi Rudnic-
kiej do listu Norwida Do Jana Koźmiana z 18 maja 1852 – C. N o r w i d. Dzieła wszystkie. 
T. 10: Listy I: 1839-1854. Oprac. J. Rudnicka. Lublin 2008 s. 410. Nie jest to okoliczność 
rozstrzygająca w dyskusji o Norwidowym rozumieniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, 
chociaż oczywiście trudno nie skonstatować faktu, że utwór – napisany na dwa lata przed 
ogłoszeniem dogmatu – nie wzbudził teologicznych wątpliwości ani zmartwychwstańców  
w Paryżu, ani ks. Prusinowskiego.  
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Jak Miłosierdzia zaród w samym wątku, 
Jak wielki okres, jak tęcza wygięta 
Przez cało-przestrzeń…która potem znowu 
Jako naczynie-łaski jaśniejąca, 
I teraz wszego przyczyna odnowu, 
Ilekroć w siebie się zapatrzym sami –  
Wciąż wyglądana na sierpie miesiąca 
Ku zagładzeniu pierworodnej zmazy –  
P r z e - d z i w n a  M a t k o,  P r z e d z i w n a  t r z y  r a z y, 
Módl się za nami…  

  
Być może trójka ma być tutaj znakiem pełni – poetycko uchwyconej trzykrot-

nie: „[…] od rzeczy początku”, „Jako naczynie-łaski jaśniejąca”, „I teraz wszego 
przyczyna odnowu”. Kształt językowy i składniowy fragmentu, o którym mowa, 
sugeruje jednak raczej, że Norwidowi chodzi o jakieś trzy zdarzenia. Na pewno  
o narodzenie Chrystusa. I chyba właśnie o Niepokalane Poczęcie. A trzecia 
przedziwność wiąże się zapewne z Jej królowaniem w niebie, ze śmiercią, która 
jest zarazem Jej uwielbieniem. 

W sekwencji rozpoczynającej się wersem 181: 
 

W istocie Swojej, od pierwszego tchnienia, 
Z udziałem Łaski najzupełniej zgodna, 
Jako latorośl ze złotem promienia 
Uprzędzająca się swymi włóknami; 
Panno Chwalebna,  Wierna i  Czcigodna, 
 Módl się za nami… 

 
Stefan Sawicki nie dostrzega godności, które wyraźnie łączyłyby się z przy-

wilejem zachowania Maryi od grzechu pierworodnego16. Wymieniane w Litanii 
loretańskiej przymioty Maryi – chwalebność, wierność i czcigodność – pozostają 
jednak w wyraźnym związku z wybraniem Matki Bożej, które w teologii jest 
ściśle związane z Jej zachowaniem od zmazy grzechu pieroworodnego17. Po-
etycki obraz latorośli zrośniętej ze złotym promieniem wyraża prawdę o ukształ-
towanej przez Boga istocie Maryi – istocie wyrażającej się w byciu wolną od 
grzechu pierworodnego. Jeżeli Maryja jest chwalebna, wierna i czcigodna, to 

                                                           
16 Zob. cytowany w przyp. 3 komentarz Stefana Sawickiego do wyboru wierszy Norwida  

(jw. s. 91).  
17 Pius IX w przywoływanym już liście apostolskim zauważa, że anielskie pozdrowienie 

skierowane do Maryi – „łaskiś pełna” – przez Ojców Kościoła było rozumiane jako odnoszące 
się do Jej Niepokalanego Poczęcia. Zob. Allokucya i List Apostolski… s. 21. Warto przypom-
nieć, że do ewangelicznego anielskiego pozdrowienia nawiązują pierwsze wersy Bogurodzicy. 



 _______________   NORWID  O  NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ  MARII  PANNY 
 

199 
 

dlatego, że całe Jej życie potwierdziło ten Boży zamysł. Norwidowi wyraźnie 
zależy na uchwyceniu najbardziej pierwotnego momentu zaistnienia Maryi. Mó-
wi o istocie i pierwszym tchnieniu – czy dałoby się to uzasadnić inaczej niż po-
trzebą uwzględnienia tego momentu życia Maryi, który w dogmacie został okre-
ślony jako Jej poczęcie? Jeżeli chodzi tutaj o ten moment, to niewątpliwie cha-
rakteryzuje się on – posłużmy się Norwidowymi określeniami – najzupełniejszą 
zgodnością z udziałem Łaski. Czy poeta musiał posłużyć się przymiotnikiem 
„niepokalany” i rzeczownikiem „poczęcie”? – to pytanie retoryczne.  

 
* 

 
Mając do dyspozycji tylko te dwa teksty – Do Najświętszej Panny Marii.  

Litanię i Boga-rodzica pieśń ze stanowiska historyczno-literackiego odczytaną  
– nie potrafię Norwida podejrzewać o niezrozumienie dogmatu.  
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STUDIA NORWIDIANA 
32:2014 

ZOFIA DAMBEK-GIALLELIS 

O MACOSZE NORWIDA 
– UZUPEŁNIENIE 

 
 
Jedną z nierozwiązanych dotąd zagadek wczesnych lat dziecięcych Cypriana 

Norwida była kwestia czwartego małżeństwa ojca poety, Jana Norwida. Jak wia-
domo, Jan Norwid nim poślubił Ludwikę Zdzieborską w 1818 roku, miał za sobą 
już dwa małżeństwa: z małoletnią Kazimierą Węcławowiczówną oraz Julią  
z Hruświckich 1. voto Kamieńską1. Oba te małżeństwa zostały zawarte nieledwie 
w atmosferze skandalu: w pierwszym wypadku na prośbę ciężko chorej matki 
Jan Norwid miał zaopiekować się 9 letnią dziewczynką, w drugim – zmusił do 
małżeństwa wystraszoną i zagubioną młodą wdowę2. Trzecie małżeństwo, z któ-
rego doczekał się czwórki żyjących dzieci, zakończyło się wraz ze śmiercią Lu-
dwiki Zdzieborskiej w kwietniu 1825 roku. O czwartej pani Norwid zapewne 
byśmy nic nie wiedzieli, gdyby nie kilka wzmianek w listach Cypriana Norwida. 
Pierwsza pochodzi z roku 1867, z czasu kłopotów z Ludwikiem i Anną Norwi-
dami. W tym czasie Cyprian próbował znaleźć dla porzuconej bratowej schro-
nienie w Królestwie Polskim. W liście do J. Kuczyńskiej wymieniał krewnych 
i powinowatych, którzy mogli przyjąć (a nie przyjęli) Annę Norwid:  

 
Głęboką wdzięczność Jej pośpieszam wyrazić, ale w ostatnim razie byłbym niesprawie-

dliwym, gdybym zapomniał, że pani Anna N. jest w kraju, w którym znajduje się pani Zofia  
z Sobieskich *** mająca dom w Warszawie j e d e n, N-o 1 – Pani Norwid (macocha moja)  
z Rembielińskich, mająca dom w Warszawie jeden, N-o 1 Pan Hornowski, wuj mój, mający 
na wsi domów jakie kilkadziesiąt (PWsz IX, 325).  

 

                                                           
1

 Zob. J.W. G o m u l i c k i. Kalendarz biograficzny Cypriana Norwida. W:  
C. N o r w i d. Pisma wszystkie. Oprac. J.W. Gomulicki. Warszawa 1976. T. 11 s. 18-19. 
Wszystkie cytaty z dzieł Norwida pochodzą z tego wydania, cyfrą rzymską oznaczam tom, 
arabską numer strony. 

2
 Zob. obszerne cytaty z pozwu rozwodowego J. z Kamieńskich Hruświckiej, jw. 22-24. 
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A kilka lat później (dokładnie w 1875) w liście do B. Zaleskiego podał: „Ma-
cocha moja, z którą ś.p. Ojciec mój żył rok jeden, jest W-na Rembielinska, ale ta 
dama w Warszawie zostaje, a nie mam zaszczytu znać jej – była tylko moją ma-
cochą – nic więcej” (PWsz X, 48). Słowa Norwida potwierdził akt zgonu ojca 
poety, w którym jego stan cywilny został określony jako „rozwiedziony”3. To 
pozwoliło ustalić, że owa żyjąca pani Norwid, wzmiankowana przez autora  
Quidama, musiała być ostatnią żoną Jana. Jednak długo nie ustalono jej tożsa-
mości. Łączono ją, na podstawie zresztą przytoczonego wyżej listu poety, z Pe-
lagią z Zamoyskich 1 v. Rembielińską, Ksawerową Branicką4.  

Dzięki wciąż indeksowanym metrykom na stronie Polskiego Towarzystwa 
Genealogicznego udało się odnaleźć metrykę ostatniego małżeństwa Jana Nor-
wida, która została opublikowana na stronie Towarzystwa.  Dzięki niej możemy 
dodać kilka szczegółów do biografii zarówno Jana, jak i jego dzieci, a także 
wzmocnić pewne hipotezy. Tu podajemy jej tekst, modernizując pisownię: 

 
Ogrodzienice. Działo się we wsi Jasieńcu, w powiecie Czerskiem, województwie mazowiec-
kim dnia dwudziestego piątego października tysiąc osiemset dwudziestego szóstego roku  
o godzinie czwartej z południa. Wiadome czynimy, że w przytomności świadków Antoniego 
Rzempołowskiego [!], pisarza Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego, kawalera Orderu 
śgo Stanisława, w mieście stołecznym Warszawie zamieszkałego, lat czterdzieści liczącego  
i Feliksa Mroczkiewicza, urzędnika w Komisji Województwa Płockiego, zamieszkałego  
w Płocku, lat trzydzieści dwa liczącego, wuja niżej wymienionej Ludwiki Rembielińskiej, na 
dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Janem Norwidem, komisarzem 
do szczególnych poleceń przy księciu Ministrze Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego, 
Krzyża Maltańskiego kawalerem, wdowcem w mieście Warszawie zamieszkałym, urodzo-
nym w Bojanowie, w bobrujskim powiecie kraju litewskiego Szymona Norwida, rejenta 
rzeczyckiego i Brygidy z Świerzyńskich małżonków już nie żyjących, lat czterdzieści dwa 
mającym, a Panną Ludwiką Maryą, córką Jana Augustyna Rembielińskiego, szambelana 
dworu polskiego i Tekli z Mroczkiewiczów małżonków w dobrach swych dziedzicznych 
Ogrodzienice w województwie mazowieckim powiecie czerskim zamieszkałych, lat dwadzie-
ścia sześć liczącą, w Warszawie zrodzoną i przy rodzicach zostającą. Małżeństwo to odbytym 
zostało bez poprzedzających zapowiedzi, a to na mocy i w skutek zezwolenia od JW. Wojcie-
cha Leszczyc Skarszewskiego arcybiskupa i prymasa Królestwa Polskiego w Warszawie pod 
dniem piętnastym października tysiąc osiemset dwudziestego szóstego roku do liczby tysiąc 
[dwieście] siedm wydanego i tym samym od wszystkich trzech zapowiedzi uwalniającego 
[…]. Jako też na obchód zostało udzielone zezwolenie obecnych małżonków rodziców nowo-

                                                           
3
Akt zgonu Jana Norwida odnalazł i opublikował J.W. Gomulicki (Norwid w Warszawie 

1825-1842. „Rocznik Warszawski” 1990 s. 165). Skan z akt dostępny na stronie Polskiego 
Towarzystwa Genealogicznego http://szukajwarchiwach.pl/72/159/0/-/6/str/1/33/#tab2 [dostęp 
11-01-2014]. 

4
 Z. T r o j a n o w i c z o w a. Rzecz o młodości Norwida. Poznań 1968 s. 220. 
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zaślubionej, a ze strony zaś Jana Norwida z powodu już nie żyjących rodziców i dla zupełno-
ści jego wieku podobne [zezwolenie?]

5
. 

 
Metryka pozwala na uściślenie kilku faktów: przede wszystkim znamy już da-

tę ślubu Jana Norwida – 25 października 1826 roku, a więc w półtora roku po 
śmierci trzeciej żony. Jeżeli Cyprian Norwid pisał prawdę, iż czwarte małżeń-
stwo jego ojca trwało jeden rok, to znaczy, że jesienią roku 1827 Jan Norwid był 
już po rozwodzie albo w trakcie. Z tymi wydarzeniami można zapewne wiązać 
jego wyjazd na posadę do Mariampola6. Zapisy w metryce poświadczają, że  
w owym czasie był specjalnym urzędnikiem Ksawerego Druckiego Lubeckiego. 
Warto także zwrócić uwagę na nazwiska świadków, którzy pojawiają się w akcie 
ślubu: Antoni Rzempołuski (1784-1842) – sędzia Sądu Najwyższego Królestwa 
Polskiego, który zapisał się jako sekretarz Sądu Sejmowego w 1828 roku, spo-
winowacony z panną młodą, a mianowicie był mężem jej ciotki, siostry matki – 
Zofii z Mroczkiewiczów 1. v. Nowowiejskiej7. Drugim świadkiem był Feliks 
Mroczkiewicz, urzędnik i obywatel8. Jan August Rembieliński, zm. w 1844 roku 
w wieku 85 lat, był nie tylko szambelanem, ale i burgrabią ziemi gostyńskiej, 
synem Antoniego i Marcjanny Rembielińskich9. Z Teklą z domu Mroczkiewicz 
ożenił się w 1798 roku10. Pozycja społeczna tej rodziny rzuca światło na miejsce 
i ambicje Jana Norwida, przybysza z Litwy. Jednak dla współczesnego czytelni-
ka największe znaczenie mają powiązania Ludwiki Rembielińskiej z muzycznym 
światem Warszawy. Wskazał na nie 24 lata temu Juliusz Wiktor Gomulicki, 
który odnalazł anons z „Kuriera Warszawskiego” z 1830 nr 56 o „Mazurze 
skomponowanym na pianoforte przez panią Norwid, grywany na Resursach 
[…]” 11. Tak powstało przypuszczenie, że być może pani Norwid pochodziła  
z muzykalnej rodziny Rembielińskich: Aleksandra Rembielińskiego, którego 

                                                           
5
 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=1299d&sy=1826&kt=2&skan=20.jpg 

[dostęp 19-11-2013] 
6
 Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k, przy współudziale J. C z a r n o -

m o r s k i e j, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida 1821-1860. T. 1. Poznań 
2007 s. 9. 

7
 Zofia z Mroczkiewiczów Nowowiejska Rzempołuska (1786-1836), córka Stanisława 

Mroczkiewicza i Benigny z Kossobudzkich. Akt zgonu w parafii św. Jana nr 308 z 1836 
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=514&kt=1&plik=304-309.jpg 

8
 Feliks Mroczkiewicz (1793-1835) – zostawił żonę i dzieci, zmarł w Warszawie (zob. 

„Kurier Warszawski” 1835 nr 72 z 15 marca). 
9
 E. Sę c z y s. Spis szlachty wylegitymowanej w Królestwie Polskim w latach 1836-

1861. Warszawa 2007 s. 578. 
10

 Tamże.  
11

 Cyt. za: G o m u l i c k i, jw. s. 140-141. 
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kompozycje cieszyły się dużym powodzeniem, a który także grywał z Chopi-
nem. Taką hipotezę przyjmują również autorzy najnowszego wydania korespon-
dencji Fryderyka Chopina. Aleksander powrócił do Warszawy w 1825 roku po  
6 latach pobytu w Paryżu. Chopin pisał: „[…] gra na fortepianie tak, jakem jesz-
cze nikogo nie słyszał. Możesz sobie wystawić, co za uciecha dla nas, cośmy tu 
nic doskonałego nie widzieli. Nie jest on artysta, ale jako amator”12. 

Z tego fragmentu wynika, że Aleksander miał zupełnie inne źródła utrzyma-
nia i zapewne należał do innej klasy (wyższej) społecznej. Wiadomo, że dedy-
kował swoje walce, które cieszyły się dużym wzięciem, także swojej siostrze13. 
Chopinowi znajomość z Rembielińskim sprawiała wiele radości, przede wszyst-
kim znalazł kogoś, kto grał równie znakomicie, jak on sam: „Rembielińskiego, 
tego, o którym to Ci niegdyś pisałem, dosyć często widuję, nie uwierzysz, jak 
ślicznie gra, był u mnie niedawno, co nadzwyczaj mnie ucieszyło”14. A nawet 
polecał kompozycje swojego nowego przyjaciela: „Nie posłałem Ci wprawdzie 
moich bzdurstw, ale za to walce Aleksandra Rembielińskiego powinny Ci się 
podobać, a jeżeli który zrazu za trudny zdawał się tobie, zacznij tylko ruszać  
a dobrze tymi zardzewiałymi paluchami”15. 

Z aktu ślubu Jana Norwida wypływa jeszcze jedna istotna informacja doty-
cząca miejsca urodzenia pana młodego: akt wymienia miejscowość Bojanowo 
(Bojanicze), według Słownika geograficznego, dobra w południowo-zachodniej 
części powiatu bobrujskiego „pośród błot i lasów”16. To oznacza, że nazwę miej-
sca urodzenia podanego przez J.W. Gomulickiego – Norwidyszki na Żmudzi, 
sprzedane w 1791 roku – należy skorygować17. Szymon Norwid, dziad Cypriana 
musiał opuścić Litwę znacznie wcześniej, rodzinę zapewne założył już podczas 
pobytu na terenach południowych Wielkiego Księstwa Litewskiego. W akcie 

                                                           
12

 F. C h o p i n. Korespondencja. Oprac. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska- 
Strauss. Warszawa 2009. T. 1 s. 132-133. List do J. Białobłockiego z 30.10.1825. Autorzy 
opracowania podają błędne informacje o dacie śmierci Rembielinskiego i jego stosunkach 
rodzinnych. Według aktu zgonu A. Rembielinski zmarł w Warszawie 20 maja 1828 roku,  
w akcie zostali wymienieni jego rodzice: Jan August i Tekla z Mroczkiewiczów Rembielinscy. 
Zob. http://szukajwarchiwach.pl/72/161/0/-/3/skan/full/xUqEOwf7juYPrtMvHaX6cw [dostęp 
19-11-2013]. A więc zarówno Aleksander, jak Ludwika nie byli bratankami Rajmunda Rem-
bielińskiego. 

13
 Do nich należy kompozycja dedykowana „Nouvelle Valle pour le piano forte campos et 

dédiée a M-lle Louis Rembielinska par sonfère Alex. Rembieliński” s. 183. 
14

 C h o p i n. Korespondencja s. 169-170. 
15

 Jw. s. 179-180. 
16

 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Pod red.  
F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego. Warszawa 1880. T. 1 s. 293. 

17
 Zob. G o m u l i c k i. Kalendarz biograficzny… s. 11, 17. 
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ślubu pojawia się także nazwisko matki – Brigidy Świeżyńskiej, dotychczas 
przytaczane bez podania źródła18. 

 
 
 

ABOUT NORWID’S STEPMOTHER  
– A SUPPLEMENT 

S u m m a r y 
 
In the article the certificate of Jan Norwid and Ludwika Rembielińska’s marriage is cited, 

which has not been known up till now, and owing to which a few details in the biography  
of Cyprian Norwid’s father have been established. 
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 Tamże. 
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32:2014 

EMMANUEL DESURVIRE 

LA COMTESSE LAURA CZOSNOWSKA 
OU LE MALHEUREUX DESTIN D’UNE LIONNE 

 
 
En cet hiver de 1830, un 19 décembre à Varsovie, les cloches de la cathédrale 

de Saint-Jean annoncent la sortie sur le parvis d’un couple magnifique : la com-
tesse Laura Górska1, âgée seulement de 16 ans, une des quatre « lionnes » de la 
haute aristocratie citadine, fille du colonel Franciszek Górski; son mari, Janusz 
Czosnowski, 24 ans, capitaine de l’armée polonaise, désormais beau-fils du 
réputé général Kazimierz Dziekoński2, que la mère de Laura avait épousée en 
secondes noces (d’où son titre « la générale », dans ce qui va suivre). Les signa-
tures de ces personnalités apparaissent à la suite au bas de l’acte de mariage3 
(Figure 1).  

La belle Laura Czosnowska était une des quatre «lionnes» de Varsovie4. On 
les dénommait ainsi, car non seulement elles représentaient les meilleurs partis 
de la capitale, elles avaient en commun des mœurs très affranchis pour leur 
temps __ on dirait aujourd’hui « féministes », tels qu’immortalisée par la pièce 
Lions et lionnes (Lwy i Lwice5). 
                                                           

1
 Alexandrine Laure (comtesse Colonna Czosnowska) de Gorska h. Bozawola, née vers 

1814 à Leszczynku/Leszczynek (près de Kutno), Mazowsze, Pologne ; décédée vers 1881  
à  Paris. 

2
 Kazimierz Dziekoński de Korab (1779-1831 ?), général de brigade de l’armée polonaise 

de l’insurrection conduite par Tadeusz Kościuszko en 1794 et de l’Insurrection de novembre 
1830. Fils d’Antoni Dziekoński, défenseur en 1792, de Stanislas II de Pologne dernier roi 
indépendant de la République des Deux Nations, et est l’un des organisateurs de la Sejm  
à Grodno [source : Wikipedia/fr] 

3
 Crédit : Archives paroissiales de Varsovie (Genealodzy.pl) 

4
 Incluant, selon Hellenius : Mme  Leon Ryszczewska (née Radziwill) surnommée « lionne-

féline», et Mme Calergi (ou Kalergis), « lionne-génisse » ; on ne connait pas le surnom de 
Laura, ni le nom de la quatrième « lionne ».   

5
 De Stanisław Boguslawski (1846), où Laura est incarnée par le personnage de Celina. 

Résumé de la pièce* : Toute l’action de pièce se déroule dans le luxueux appartement de Celi-
na à Varsovie. Celle-ci est mariée, mais elle vit seule, ayant envoyé son mari à la campagne 
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Mais en ce jour nuptial, la très jeune comtesse Laura ne pouvait nullement 
imaginer le terrible malheur qui allait bientôt, et ô combien cruellement, la frap-
per, tout comme le reste de son destin, marqué de grandes épreuves.  

 

 
Figure 1 
 
La veille du mariage, 18 décembre 1830, la Diète avait voté son rattachement 

à l’insurrection polonaise. Les évènements vont alors se précipiter, avec l’entrée 
en guerre contre les armées du Czar, dès mi-février 1831, jusqu’à la prise de 
Varsovie par les russes, le 8 septembre. Le général Dziekoński sera déporté  
à Vologda, et sa trace aura été perdue par les historiens. Après avoir servi 
l’insurrection, Janusz Czosnowski peut revenir au château de sa mère Mme Zofia 
Oborska (née Potocki) où réside son épouse, ainsi que son demi-frère, le prince 
Józef « Ponitowski ».  

 

                                                          

afin qu’il apprenne comment il faut aimer, être indulgent pour sa femme et savoir se soumettre. 
Celina est entourée de ses amies Natalia et Adela, les deux autres lionnes de la pièce ; elle  
a une domestique, Agata, qui avait été autrefois au service de la mère défunte, lorsque celle-ci 
habitait à Paris. Les lionnes sont partisanes de l’émancipation de la femme. Elles fument le 
cigare, boivent de l’anisette et du  vin, et apprécient les chevaux de race, qu’elles montent à la 
façon des hommes. Natalja va même jusqu’à proclamer la fin de la subordination féminine, 
qu’elles soient épouses, mères ou maîtresses de maison. Selon elle, si la femme peut accepter 
l’amour d’un homme, elle se doit de rejeter toute protection masculine. Celina compte divorc-
er, prétendant qu’elle avait quitté la campagne de son enfance pour voir l’autre monde et se 
rendre utile. Elle recherche dans la ‘‘haute société’’ la lumière et la sagesse. Mais à Varsovie, 
les nombreux soupirants qui se sont essayés à lui écrire des poèmes, ne voient finalement en 
elle qu’une femme opulente. Celina ne lisait que des livres d'auteurs français – e.g. Sand, Bal-
zac, Dumas, et Hugo. Ses amies rapportent même qu’elle écrivit un roman en français. 
L’auteur présente Celina comme une personne attachante et sensible ; on en retire l’impres-
sion, malgré la caricature, que sa pièce avait entièrement été écrite autour de ce personnage, 
suggérant qu’il devait bien connaître et beaucoup admirer la comtesse Czosnowska. 
[*Synthèse de T. Kazmierski, avec nos vifs remerciements]. 
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Hélas, les retrouvailles ne seront pas joyeuses, car Zofia informera immé-
diatement son fils d’une petite aventure survenue en son absence, entre Laura et 
Ponitowski. Amourette de jeune fille esseulée, ou vrai adultère ?... Toujours est-
il que Janusz, déjà éprouvé par sept mois de guerre, s’enfermera dans un déses-
poir sans fond que la maîtresse des lieux contribuera à entretenir. Pour laver son 
honneur, mais sans recourir à un impossible duel, et punir tout à la fois son 
épouse fautive, il se donnera la mort par balle. Voici le récit macabre qu’en fera 
Eustachy Iwanowski dit « Hellenius »6 : 

 
Un jour, alors qu’elles se trouvaient toutes les deux au salon, elles entendirent un coup de 

feu en provenance de la chambre à coucher de Czosnowski. Comprenant ce qui était arrivé, 
Mme Oborska saisit sa belle-fille par la main, puis rendue sur les lieux d’où était parti le 
coup, voyant son fils le crâne fracassé, elle étala la cervelle de son fils sur le visage de sa 
belle-fille. Ce geste aura tellement bouleversé celle-ci, que des grandes marques bleuâtres lui 
apparurent sous les yeux ; elle les aura conservées pendant longtemps. Un riche lord anglais 
la suivait partout, [semble-t-il] enchanté par cette personne à qui ces grandes tâches noires 
conféraient une beauté originale. 

 
L’âme meurtrie par la perte de son mari et le sens d’une cruelle injustice, out-

re cette déchéance morale que rien ne pourra effacer dans la haute société, la 
jeune veuve Laura s’efforcera de reprendre le cours d’une vie recluse chez sa 
mère, la Générale Dziekońska. Le récit d’Hellenius nous éclaire sur ces années 
de timide retour au bonheur. Le palais des Dziekoński était situé à Hieronimów, 
près de Bialystok (Figure 2). Entre alors en scène un personnage pittoresque, 
Michał Dziekoński, le frère du général, ancien instituteur du ministre des fin-
ances Lubecki7, et veuf bossu, dont l’intelligence extrêmement vive n’égalait que 
sa repoussante laideur. Ses deux filles ayant été confiées à la Générale, Laura 
devint pour elles comme une seconde mère. L’une d’elles se nommait Michalina, 
que l’on retrouvera par la suite. Malgré la grande différence d’âge et son handi-
cap, le bossu s’éprit de la mère adoptive de ses filles. Mais celle-ci, tout en ac-
ceptant les hommages galants, savait contenir ses ardeurs. Un épisode tragique 
mettra fin à ce petit jeu : un jour de fin de promenade où Michal s’apprêtait  
à battre son pauvre cocher avec une fourche, Laura l’en empêcha, lui saisissant 
vigoureusement le bras. La surprise émotionnelle en fut si vive que l’homme 
s’effondra ! Ainsi, pour la seconde fois, la comtesse Czosnowska avait provoqué 

                                                           
6
 Eustachy Iwanowski. Feuilles ramenées à Cracovie par le vent d’Ukraine (Listki  

wichrem do Krakowa z Ukrainy przyniesione).  Kraków 1901. T. 1 pp. 128-130.  
7
 Le prince Franciszek Drucki-Lubecki (1778-1846), ministre des finances du Royaume de 

Pologne à partir de 1821. 
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la mort d’un proche, mais cette fois-ci à cause d’un geste courageux comme 
d’intention irréprochable.  

 

 
Figure 2 
 
 
Michalina fut promise en mariage, pour janvier 1848, avec son cousin 

Charles Olizar8. Hélas, leurs fiançailles furent rompues la veille. Avec la Gle et 
sa sœur cadette, elle vint ensuite s’établir à Paris, rapidement suivie par Laura, 
qui possédait également un pied-à-terre à Dresde.  

Un autre personnage entre alors en scène : Karol Edmund Chojecki (dit 
Charles Edmond) qui n’est nullement étranger à la comtesse Laura. Il n’est pas 
établi comment ils se seront connus en Pologne, ou bien à Dresde, ou encore  
à Paris. Il existe trois liens de proximité sensibles : sa propre cousine, Maria 
Trębicka, amie intime de l’exquise comtesse Maria Kalergis (autre « lionne » de 
Varsovie !) ; Cyprian Norwid, ami intime de Chojecki et de Maria Trębicka, et 

                                                           
8
 Charles Olizar, cousin et fiancé de la sœur cadette, Michalina ; celles-ci furent rompues 

juste avant leur mariage ; Michalina épousa Bronislaw Zaleski (1819/1820-1880), écrivain, 
publiciste et homme politique,  proche de Norwid ; ils divorcèrent en 1862, sans laisser de 
descendance.     
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éperdument amoureux de la comtesse Kalergis ; enfin Fryderyk Chopin, dont 
Chojecki et Laura sont très intimes. Celui-ci avait appris le français à Varsovie 
de Mikołaj Chopin, père du maestro. Celle-là, dont le frère Władysław Górski 
résidait chez le même Mikołaj Chopin chez était une des plus proches amies de la 
sœur du maestro, Ludwika Chopin-Jędrzejowicz. A Dresde, Chojecki fréquentait 
aussi Franz Liszt, __ duquel il parle affectueusement, dans une lettre à sa cousine, 
comme « l’immortel chevelu », et dont la comtesse Kalergis était la maîtresse. 
Notre description serait incomplète si on ne mentionnait pas que celle-ci était 
surtout l’élève surdouée de Chopin, « qui aimait bien sa façon de jouer ». Ainsi 
la veuve Czosnowska avait bien des façons de connaître le jeune et timide 
Charles Edmond, sans se douter qu’un jour leurs destins allaient se nouer, __ et 
pour la seconde fois, se conclure en forme de tragédie.  

Il ne subsiste aucun doute que celle que Chopin nommait affectueusement 
Lorka, fut très tôt une intime de la famille, à travers ses deux sœurs. On s’en 
convaincra à travers ces extraits de correspondance9 :   

 
De Ludwika [27 novembre 1831]

10
, de Varsovie : « As-tu as déjà reçu cette lettre que Lorka 

t’a écrite » 
 
D’Izabela [1834]

11
, de Varsovie : « Hier, Lorka est venue ici» 

 
A Ludwika [août 1845]

12
, de Paris : « Où compte partir Lorka ?… » 

 
A sa famille [8 juin 1847]

13
, de Paris : « Lorka m’a écrit il y a quelque temps de Drezno, 

mais, comme à mon habitude, je n’ai pas répondu. Gentille créature – rien ne peut la surpren-
dre » 
 
A Ludwika [26 décembre 1847 au 6 janvier 1848]

14
, de Paris : « Lorka est ici ; je la vois 

souvent. Elle vieillit, vous l’aurez trouvé mieux maintenant. Elle va repartir à Dresde cette 
semaine. C’est avec plaisir que je lui parle de vous, elle vous aime très sincèrement […] Hier, 
Lorka est repartie à Dresde. Sa demi-sœur [Michalina] va se marier avec Olizar. Avant 
qu’elle s’embarque dans le train, nous sommes allés dîner ensemble et avec Mme 

                                                           
9
 Korespondencja Fryderyka Chopina. Oprac. B.E. Sydow. Warszawa 1955. T. 1 s. 196 

(traduction et crédit  T. et C. Kazmierski). 
10

 Notant que cette date doit se situer autour de la mort de Janusz Czosnowski. 
11

 Ibid. t. 1 s. 241 
12

 Ibid. t. 2 s. 145 
13

 Ibid. t. 2 s. 206. 
14

 Ibid. t. 2 s. 224-225. 
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Ryszczewska, que j’aime beaucoup également. Tout ça
15

 est plus vieux et meilleur, comme si 
c’était trop jeune avant…»  

 
S’il est permis de douter d’une affection toute platonique envers l’intime de 

sa sœur, alors Chopin et Laura auraient pu être amants pour un temps, dans leur 
jeunesse. Comment expliquer qu’il lui dédiera plus tard, deux ans avant sa mort, 
son langoureux Opus 63 ?... Nous y reviendrons.  

A Paris, Laura Czosnowska possédait alors une suite luxueuse, lui permettant 
de recevoir diverses personnalités, incluant ses amis Chopin et Liszt. C’est ainsi 
qu’en octobre 1837, Liszt en profita pour introduire, __ chez elle, son ami  
à George Sand. Coup de foudre assuré, pour une relation amoureuse qui allait 
perdurer dix ans, jusqu’à son crépuscule suivi de sa mort prématurée, en 1849. 
Dans un journal intime, Chopin aurait écrit16 :   

 
[Paris, 10 octobre 1837] En voilà une bonne idée ! J’ai jeté là ce vilain habit d’intérieur et 
l’ennui s’en fut comme par enchantement. Puis un bain parfumé, du fin linge de soie, et 
l’habit de soirée. Le sang se mit à circuler gaiement, de douces mélodies me tintent dans les 
oreilles, j’aspirais le doux parfum des violettes. Ce dernier me poursuivait encore alors que 
j’avais traversé la rue pluvieuse et que je foulais le tapis de l’escalier qui mène au salon de la 
comtesse Czosnowska. Mon âme était légère. Une ombre croisa mon chemin. Je me retournai, 
inquiet. Non, ce n’était rien, une statue de Vénus apposée au mur. Mon bon ange me condui-
sait plus loin. Il me semble qu’il n’y a qu’un jour de cela. Elle me regardait profondément 
dans les yeux pendant que je jouais.  

 
Nous citons l’extrait ci-dessus en connaissance que ces mots ne sont pas de 

Chopin __ mais la légende entretenue par les premiers historiens était tenace, et 
dans le présent contexte ces belles lignes ont le mérite de nous introduire en im-
agination chez la comtesse, __ désormais protectrice et amie de George Sand, 
avec Chopin entre les deux mondes.  

Des relations intimes entre Norwid, Laura et sa famille, il ne reste que quel-
ques traces. Nous n’avons connaissance que de un portrait exécuté par l’artiste, 
représent la Générale (aquarelle)17, ainsi qu’une longue lettre adressée à Laura, 
en mars 1846 (sur laquelle nous revenons ci-après), et 19 lettres adressées à Mi-
chalina. A ce dernier égard, relevons un fait important : en décembre 1850, Nor-
wid enverra à cette dernière le manuscrit de son poème Promethidion, la char-

                                                           
15

 I.e. Chopin parlant de ces dames ! 
16

 G. Knosp. Le Guide Musical. Septembre 1907; Revue musicale de Lyon, 5ème année, 
N°6, 24 novembre 1907, pp. 185-186. 

17
 Souvenirs livresques de Norwid. Bibliothèque Nationale de Varsovie. Manuscrit 

N°6296, p. 37. 



 ____________________________________    LA  COMTESSE  LAURA  CZOSNOWSKA 
 

213 
 

geant de bien vouloir le lui transmettre à Laura, qui avait financé la publication 
de cette œuvre18.  

 
  Revenons donc sur la lettre de mars 1846. Laura s’apprête à quitter Varsovie 

pour rejoindre sa mère à Paris. A la demande de celle-ci, Norwid donne son 
idée de la situation polonaise. Les idées, comme la syntaxe y sont passablement  
confuses:   

 
[Berlin, 14 mars 1846]

19
 Non sans quelque aversion, je viens satisfaire à votre demande, 

et vous parler, en quelques mots, de l’état défavorable de la situation [de la Pologne], encore 
inextricable à ce jour, et qui me fait une pénible impression. Veuillez me pardonner, Madame, 
que je ne vous confesse pas le plaisir que je devrais avoir à l’occasion de cette conversation 
épistolaire avec Vous. C’est qu’il m’est difficile aujourd’hui d’extraire quelque impression 
personnelle que ce soit de la foule de mes sentiments, tellement ils sont perdus dans le chaos 
de milliers d’images sans pouvoir encore se détacher de façon cohérente, que ce soit par la 
critique historique ou l’œuvre du temps. 

J’essaye de m’expliquer en l’occurrence qu’étant devenu victime d’une éducation escla-
vagiste je ne saisis pas très clairement la nature de la toute la situation, et à la façon des alle-
mands, dans une position non-polonaise (avec leur indifférence de fossoyeur), je ne peux que 
seulement faire l’inventaire des choses défuntes ou les imaginer. – Ha ! Si cela était vrai !… 
je préfèrerais me voir mort et paria de la nation, que d’accepter la vacuité de ce spectacle en 
tant que réalité objective et vérité incontournable. 

Les rumeurs sourdes concernant la Lituanie courent toujours – sans aucune certitude tou-
tefois : il y aurait soi-disant quelque chose dans l’air – mais rien sur la terre. Le Royaume [du 
Congrès] se trouve dans le même état que vous l’avez laissé. Le reste, c’est triste à dire, per-
dant tout caractère politique, se trouvant morcelé par les individualismes ; le peuple étant peu 
éclairé, seules une démarche de grande envergure dans l’action sociale pourraient [encore] le 
protéger contre l’immoralité – il est probable par conséquent que ce qui reste de la résistance 
par la pensée historique n’y survivra pas, son sang sera versé sur un mauvais autel, aggravant 
l’état des prisonniers, dont le nombre et la nature restent à estimer (je parle ici seulement pour 
la région de Poznan) – L’avenir est grandiose par sa dureté, le passé accusateur, et le présent 
est insupportable.  
 

Votre courrier ne m’a pas donné l’occasion de parler de l’heure de votre départ et du 
chemin que vous alliez emprunter pour vous rendre à Paris – j’en tirai audacieusement la 
conclusion que c’était là Votre secret, suivant l’exemple de Marie [Kalergis] pour laquelle il 
ne faut pas se soucier de ces choses terrestres, seulement juste ce qu’il faut pour me faire 
traiter de non-pratique.  

                                                           
18

 Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, przy współudziale J. Czarnomorskiej. Kalendarz życia 
i twórczości Cypriana Norwida. T. 1, Poznań, p. 415; traduction et crédit T. et C. Kaźmierski. 

19
 C. Norwid. Pisma wszystkie. T. 8, Warszawa 1971 p. 34-36; Trojanowiczowa, Dambek, 

przy współudziale Czarnomorskiej, ibid. p. 211. 
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Eh bien, j’étais arrivé avant huit heures comme vous avez voulu me le permettre, et je n’ai 
déjà rien trouvé – rien, dirais-je, pas même la lettre dont on avait parlé. – Alors, s’il Vous 
plaît, faites-moi part du succès de votre voyage afin que je sache si les vœux que je n’ai pu 
formuler, se sont bien réalisés. 

S’il Vous plaît, acceptez en même temps encore un remerciement pour ces quelques bons 
mots de Varsovie dont j’ai désespérément besoin, croyant légitime d’interrompre ma corres-
pondance (vers le Royaume), laquelle ne peut ni porter de messages généraux, ni oser être 
trop spécifique, dans une tristesse aussi générale ! – Vous pouvez donc imaginer combien je 
vous suis reconnaissant pour chacun de Vos mots, en un seul mot pour tout […]. 

Autant que j’imagine, vous aurez souvent des petites nouvelles de Varsovie, lesquelles je 
ne peux recevoir maintenant, comme je l’expliquais ci-dessus. Alors donnez-moi la permis-
sion de pouvoir échanger [avec vous] les tristes choses que j’ais écrites, aussi bien que de 
plus joyeuses, que le Seigneur Dieu me permettra peut-être de fournir. Alors, dans la langue 
que Vous jugerez appropriée, en quantité aussi petite que votre précieux temps le permettra, 
et quand cela Vous plaira, je prie pour quelques mots [de vous] – 
Permettez-moi de me considérer comme une de Vos [vieilles] connaissances ne datant pas 
d’aujourd’hui : cela me consolera à chaque fois qu’il me viendra à penser que je vous ex-
prime des demandes trop franches et hardies. 

 
Mis à part Norwid, la comtesse Laura éprouvait une amitié profonde et 

sincère envers Karol Edmund, qui en 1846, n’avait encore que vingt-quatre ans. 
Ils se connaissaient de bien des façons, comme nous l’avons mentionné. Mais 
nous sommes désormais à Paris, dans la communauté polonaise déracinée. Elle 
devait estimer chez le brillant professeur des Batignolles, certes sans le sou, sa 
culture littéraire insondable, sa réserve issue de lignée noble mais de caractère 
timoré envers les femmes, son âme poétique qui s’envolait à travers le recueil 
d’Hanna, l’entendre raconter ses aventures en Crimée avec le comte Branicki, 
s’amuser de ses potins de Paris dont il était un brillant conteur, mais toujours de 
très bon goût, et parler de la communauté polonaise, de la Pologne, sans jamais 
épuiser le sujet ni sa compagnie ; enfin admirer ce nouveau reçu à la Société 
Littéraire Polonaise, qui avait pris la folie de traduire __ du français en polonais 
(!), l’emblématique et phénoménal manuscrit perdu de Jan Potocki.  

Au cours de juillet 1846, Laura Czosnowska est invitée, avec le comte Albert 
Grzymała20, pour un séjour d’une semaine à Nohant, chez George Sand. Chopin 
y résidait alors pour ce qui deviendra son « dernier été à Nohant ». Sand prévoit 
déjà que leur visite pourrait être épineuse au plan relationnel, car en juin elle 
avait déjà écrit à son amie Marie de Rozières : 

 
J’ai invité Mme Czosnowska à venir passer quelques jours ici. Ce n’est pas entre nous soit 

dit, qu’elle me plaise infiniment. Elle a trop de babioles à ses robes et ses billets au musc me 
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donnent la migraine. Je ne la crois pas si simple et si sainte qu’il le dit. Mais j’ai vu que cela 
lui faisait tant de plaisir de la retrouver et de causer avec elle du pays et de la famille, que je 
lui ai fait toutes sortes de gracieusetés.  

 
La rencontre entre les deux femmes est effectivement tout sauf cordiale. La 

maîtresse de maison n’apprécie sans doute pas la complicité quasi charnelle et 
culturelle, entre son protégé et l’intruse polonaise. Après le départ de Laura, dans 
une lettre de juillet 1846, elle s’en confiera ainsi à Mme de Rozières : 

 
 Quant à la maîtresse [du chien Lili], elle empeste aussi (le musc) et elle est pas jôlie du 

tout, coquette comme une chatte, instruite et spirituelle à la surface, rien au fond que vaine et 
amoureuse de sa personne. Je n’en dis rien à Ch[opin]. J’accueille ceux et celles qu’il aime 
quand même ils ne me vont pas, et, en cela, je fais tout le contraire de lui à mon égard.   

 
Mais Sand chérit trop Chopin pour lui tenir rigueur de ses amitiés féminines, 

fussent-elles polonaises ou d’un passé révolu, et elle ne veut pas non plus frôler 
un regrettable incident diplomatique avec ses distingués invités. Il ne semble pas, 
de prime abord, que le séjour se soit mal déroulé, malgré des tensions vives. En 
août, elle écrira suavement à Ludwika :  

 
Chère bonne Louise. Aimez-moi toujours, et moi je vous chéris de toute mon âme, comme 

toujours. J’ai eu bien du bonheur à parler de vous avec Mme Laure. Elle vous adore, elle a bien 
raison. Frédéric est assez bien portant.  

 
Maintenant voici la version de Chopin à ses parents, le 11 octobre suivant, 

plus incisive et réaliste :  
 
Depuis le départ de Lorka, je n’ai plus dit un mot de polonais. Je vous ai déjà écrit au su-

jet de Laure. Bien qu’on lui ait témoigné de l’amabilité ici, on n’en a pas gardé un bon souve-
nir. Elle a déplu à la cousine et, par conséquent, au fils. De là des plaisanteries d’où l’on  
a glissé aux grossièretés et, comme on a vu que cela ne me plaisait pas, il n’est jamais ques-
tion d’elle à présent. Il faut avoir une âme de la qualité de celle de Louise pour pouvoir laisser 
ici un agréable souvenir à tous

21
.  
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L’affection de Chopin pour Laura, sans doute avivée par le désastreux accueil 
de juillet, comme la séparation d’avec ses racines polonaises, le sentiment peut-
être d’une fin prochaine, feront, __ chose assez rare dans ses pratiques, qu’il lui 
dédiera trois Mazurkas (Op. 63) achevées lors de ce séjour (Figure 3). Il est per-
mis de supposer qu’il les composât devant elle, et qu’il y eût beaucoup 
d’émotions, de pleurs, de mains serrées dans une douce intimité. D’une nostalgie 
insondable, cette composition devait rappeler à Lorka la tragédie de sa vie à elle, 
et à la fois, lui signifier quelques vibrants rappels à l’espoir, une supplique pour 
ne pas désespérer du destin22.  

 

 
 Figure 3 
 
 
Pourtant, Laura reviendra à Paris, le cœur lourdement chargé de son séjour  

à Nohant, doublé de l’appréhension de la disparition inéluctable et prochaine de 
Chopin. Lors de cet automne 1846, elle dût se tourner vers le seul ami et proche 
confident qui pouvait lui rester : Chojecki. Chopin lui avait-il conseillé de se 
rapprocher de lui, de s’appuyer sur lui pour veiller sur elle, lorsqu’il aurait quitté 
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ce monde ? Ainsi Laura attirera l’innocent Karol Edmund dans sa couche. En 
septembre 1847, un enfant naîtra de cette aventure, une fille nommé Marie. Cela 
n’était nullement prévu par la Générale. Mais Charles Edmond, conscient de sa 
responsabilité et envisageant déjà le sort auquel l’infante serait voué par défaut, 
prend la décision de la reconnaître en tant que père.   

Dès lors, les choses se compliquent progressivement avec la famille. Un ma-
riage de la comtesse Gorska avec le sieur Chojecki, antinomique qu’il fût pour la 
Générale des futiles projets de rapprochements nobiliaires, pouvait peut-être 
sauver l’affaire, la réputation, la fille, l’enfant, dans cet ordre. Mais le déclarant, 
sans fortune ni titre, refusera obstinément cette condamnation de vivre aux 
dépends d’une femme de la noblesse polonaise ; d’autant plus qu’il se trouve en 
première ligne dans l’insurrection du Printemps des peuples de 1848, où il va se 
fourvoyer avec les belligérants à Cracovie, à Lwow, puis à Prague, comme 
délégué politique.  

En secret, Laura et la Générale vont alors ourdir un plan à la moralité dou-
teuse : rapprocher leur fille adoptive Michalina avec Chojecki, et du coup, faire 
s’évaporer le scandale en la forçant, __ selon la règle du fait accompli, d’adopter 
l’enfant illégitime dont elle ne connait pas encore l’existence. A la découverte du 
complot, le cœur brisé par cet inqualifiable abus de confiance, Michalina brisa 
définitivement toute relation avec ses deux mères protectrices. Il est vraisembla-
ble que Charles Edmond eût été ignorant de toute l’affaire, dans la période où il 
ne pouvait pas soupçonner la grossesse de Laura, car les Dziekonska connais-
saient trop bien son intégrité morale, comme ses idées politiques. Il est possible 
pourtant que le pacte odieux lui fût présenté, avec la promesse d’une forte dot, et 
très certain qu’en retour, la Générale se vît infliger une réplique particulièrement 
cinglante.  

La situation va alors se tendre. La Générale, qui prend désormais les choses 
en main et passe à l’offensive, adresse au père putatif, un ultimatum l’enjoignant 
à ne plus chercher à revoir sa fille, ni d’exiger aucun droit sur elle, en échange de 
sa réfutation de paternité. A défaut de quoi, il ne la reverrait plus jamais, menace 
assortie de faire disparaître l’enfant dans quelque orphelinat ou couvent à l’étran-
ger, quelque part en Europe, hors de portée des recherches et de la loi. Terrible 
sentence des deux mères !... Terrible ultimatum pour le père ! 

La colère du matriarcat Dziekonska était motivée, s’il fallait lui trouver 
excuse. Laura Czosnowska était encore très jeune, de haut renom et richement 
dotée. Un second mariage de noblesse était encore possible, pour autant qu’on 
sache se débarrasser discrètement de l’enfant illégitime ! Mais Charles Edmond 
avait commis cette « faute » de déclarer sa paternité à l’état-civil. Il ne recher-
chait aucun avantage financier : l’enjeu était de sauver l’enfant, de lui épargner le 
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destin tragique d’une fille abandonnée, dont le destin à terme, sauf mise au cou-
vent, serait la rue. Charles Edmond se refusât bien entendu à « tromper » Micha-
lina, malgré les pressions exercées par le clan Dziekonska, et la promesse d’une 
riche dot. A défaut d’accord, après sa naissance le 14 décembre 1847, l’infante 
Marie Górska-Chojecki23 sera d’abord placée en nourrice. La correspondance de 
Charles Edmond à Proudhon (cf. plus loin) montre que le père aura déployé des 
efforts substantiels pour assurer le bien-être matériel de sa fille, tout au contraire 
de la mère, disposant pourtant d’une grande fortune, et qui renonça dès lors  
à jamais revoir à son nourrisson.  

En 1849, le père se voit malheureusement contraint à l’exil par révocation de 
son droit de séjour, à cause de son activisme politique, gênant pour l’empire, 
avec la Voix du Peuple de Pierre-Joseph Proudhon, et de la Tribune des Peuples 
d’Adam Mickiewicz. Son exfiltration volontaire et rocambolesque, pour éviter 
une humiliante reconduite policière, organisée par les canaux fluviaux menant de 
Paris à Lyon et à Marseille, n’est nullement honteuse : il est accompagné 
d’Alexandre Herzen et de toute sa famille (eux qui adoraient leur ami comme un 
des leurs, et qui avaient perdu un enfant, auraient bien voulu adopter la petite 
Marie, mais le destin en décida autrement.) Le départ forcé de Charles Edmond 
arrange les affaires de la Générale. La petite Marie est alors placée à Nanterre, 
dans une famille d’accueil, les Béchet.  

Après un an d’exil en Egypte, toujours dépourvu par les autorités préfecto-
rales de tout permis de retour en France, Chojecki confèrera depuis Nice (prov-
ince italienne du Piémont) les pleins pouvoirs à son ami Proudhon pour enlever 
sa fille des griffes de la famille Béchet, dont la garde est illégitime, et la faire 
venir à Nice. Pris entre deux camps, Proudhon subira alors les feux nourris de la 
Générale ! Voici d’abord comment Charles Edmond décrira la situation, dans 
une lettre à Proudhon (24 mars 1852), __ description qui n’est pas à l’avantage de 
la partie adverse24 :   

 
Les enfans naturels ont ordinairement une mère ; le père seul leur manque. La mienne, au 

contraire possède un père légitime, et une anonyme pour mère. Ils sont entretenus par celui 
des parents qui a de l’argent. La mère de la petite roule sur de l’or et l’a laissée dans 
l’indigence ; moi, j’ai partagé avec elle mon morceau de pain. La conduite de cette femme est 
d’un odieux dont il me répugne de donner tous les détails. Cela serait un chapitre inédit des 
Mystères de Paris. Elle aussi personnifie merveilleusement la vielle société capitaliste, avec 
ses préjugés, ses froides infamies, son implacable énergie du mal. L’enfant était destiné à être 
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 Grand-mère de la grand-mère de l’auteur. 
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 L’intégralité de cette correspondance très fournie est reproduite dans notre historiogra-
phie de Charles Edmond Chojecki (i.e. Tome 1 Chap. 6. Tome IV pp. 56-57. Tome V 1853). 
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enlevé de Paris, et précipité dans un couvent. On m’a dévoilé heureusement ce plan dans tous 
ses ressorts. La mère quitte bientôt la France, et comme j’étais pauvre, et terque quaterque 
[trois à quatre fois] proscrit, elle était convaincue que je n’aurai pas trouvé de quoi lui faire un 
procès, ni même pensé à la poursuivre dans des pays où j’eusse risqué ma tête […] Je crains 
seulement, et non sans raison, que l’on ne se porte aux dernières extrémités à l’égard de la 
petite, qu’on ne veuille jour un va-tout pour arriver à la suppression de l’enfant.  

 
Malgré sa vive intelligence, Proudhon se laissera influencer par les calomnies 

manipulatoires de la Générale, ce qui obligera Charles Edmond à répliquer par 
ces lignes particulièrement virulentes (extraits): 

 
[29 avril 1852] Pour donner une idée du caractère et de la véracité des gens contre lesquels 
j’agissais, j’ai communiqué à Cretin

25
 une lettre de Mme la Générale où j’ai souligné la phrase 

suivante : ‘‘L’enfant se trouve pour le moment en Allemagne ; vous n’en entendrez jamais 
parler. Envoyez de suite un acte de renonciation complète ou bien nous abandonnons l’enfant 
sans vouloir jamais vous en informer.’’ […] J’ai voulu accomplir un devoir, un acte de jus-
tice, et nullement barboter dans un marais de calomnie […] je me suis borné à dire que les 
personnes qui s’occupaient pour le moment de ma fille, ne jouissaient point de ma confiance, 
qu’elles avaient l’intention d’enlever l’enfant, de la placer dans un couvent d’Allemagne, 
d’en faire de la chair à prostitution. J’aurais pu être plus concis encore, et dire, qu’étant le 
père d’un enfant qui n’avait pas de mère, je désirais avoir ma fille auprès de moi […] La 
partie adverse a tenu une conduite éminemment logique. Celle-là me connaît bien […] elle 
sait que je repousserai le rôle odieux d’un Fouquier-Tinville d’une femme fût-elle la plus 
coupable […] Elle sait que je suis incapable d’ouvrir mes mains et de répondre à des calom-
nies par des vérités, elle sait tout cela et elle agit en conséquence ; elle se sert en toute sécurité 
des armes dont, pour ma part, je repousse quand même l’usage […] Elle a su deviner que la 
calomnie trouverait accès à votre oreille, que vous vous laisseriez enguirlander

26
 par une 

vielle aristocrate rouée et rusée à pouvoir en démontrer à Escobar […] Une mère qui depuis 
deux ans n’a pas vu son enfant, et une grand-mère qui lors de votre entrevue avec elle, voyait 
Marie pour la deuxième fois depuis sa naissance !... Est-ce significatif, oui ou non ? Ma fille 
n’a qu’un père. Cela est plus vrai que tout ce que Mme la générale vous a révélé sur mon 
compte […] J’ajouterai seulement que depuis onze ans que je vis en exil, mon existence a été 
pure et sans reproche. J’ai toujours rudement travaillé pour vivre. Je n’ai rien reçu ni ne dois  
à personne. A l’époque d’une relation qui aurait permis à un misérable de vivre sans travail-
ler, j’ai été professeur au Collège Polonais de Batignolles et un des rédacteurs de la Revue 
Indépendante (1846-1847) : à sept heures du matin il me fallait être à mon poste, et il 
m’arrivait quelque fois de dîner avec du pain et du lait […] Pour le moment je courbe la tête 
sous ces poignantes et fausses accusations d’avoir fait la chasse aux héritières ou d’avoir vécu 
aux dépens de qui que ce soit au monde.  
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 Le médecin de P.-J. Proudhon et ami commun. 
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 I.e. se voir accrocher au cou des colliers de fleurs. 
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[12 mai 1852] Je n’ai pas vécu aux dépends de qui que ce soit. Tandis que la personne que 
vous savez vivait dans l’opulence, je me rappelle qu’après le travail de la journée, j’arrivais 
chez elle le soir et hypocritement je faisais main basse sur les gâteaux avec lesquels on servait 
le thé. C’était ma manière de dîner. Ni elle, ni personne, ne se doutaient du véritable motif de 
ma voracité. Depuis la naissance de ma petite […] la mère donnait quelque argent pour 
l’entretien de l’enfant, mais j’en donnais davantage de mes économies ; la petite avait la part 
du lion dans mes salaires.  
 

Fort heureusement, le droit est du côté du père, et de plus, le code pénal punit 
sévèrement toute tentative d’effacement ou de dissimulation d’une reconnais-
sance en paternité, disposition que rappellera Proudhon à Laura Czosnowska, 
qui s’apprête à quitter Paris, dans un dernier courrier [1er décembre 1853]. La 
lettre27, trop longue pour être reproduite ici, est d’un ton cinglant et d’une auto-
rité magistrale. L’enfant sera retiré des Béchet, et immédiatement remis à Char-
les Edmond qui, entretemps avait obtenu son permis de retour en France.  

De sa vie, Laura Czosnowska n’aura sans doute jamais traversé une épreuve 
semblable, une confrontation aussi implacable avec les valeurs morales et la 
réalité et son ex-amant, laquelle aura duré plus de six années. Comme les choses 
auraient pu se mieux passer si seulement Charles Edmond n’avait pas reconnu 
l’enfant ! Ou bien avait accepté le mariage avec Michalina ! Ou Dieu sait quel 
arrangement sous la table ! Et combien les choses auraient pu s’arranger, si 
seulement la Générale avait, au lieu d’exiger le plus illégalement du monde le 
renoncement du père, considéré lui offrir une vraie place dans la famille !... Mais 
Charles Edmond, ses idées progressistes mises à part, n’était pas à ses yeux le 
parti qu’il fallait pour sa fille. De vielle noblesse, elle craignait, __ à juste titre, 
que l’enfant illégitime compromette définitivement toutes les chances d’un rema-
riage, de voir Laura sans descendance nobiliaire, outre le déshonneur perpétuel 
du nom. Sur ces deux points, elle se trompait, comme nous le verrons plus loin.  

Marie Chojecka, alors âgée de six ans, sera donc élevée par son père, qui  
la placera dans le pensionnat de Beaujon à Neuilly. En 1854, Charles Edmond 
s’engage pour la Crimée, manquant de peu d’y être emporté par le choléra  
(la deuxième cause de mortalité de ce conflit), ce qui précipite son retour. At-
teinte par la scarlatine en 1855, Marie doit être hospitalisée. La petite compagne 
de chambre de Marie n’est autre que Jeanne Dudevant, la petite-fille de George 
Sand, qui ne survivra pas au mal. Charles Edmond écrira pour la première fois  
à la Dame de Nohant, afin de restituer à sa famille une médaille de baptême, 
unique bijou que Jeanne avait confiée à sa compagne. Maris continuera sa scola-
rité en Suisse, et ne reviendra à Paris qu’à l’âge de dix-sept ans (Figure 4), vivre 
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provisoirement chez son père… au palais du Luxembourg, où il dirige la bibli-
othèque du Sénat. La veille de ses dix-huit ans, le 12 septembre 1865, Marie 
Chojecka épousera Edmond Bureau, un jeune capitaine, enseignant à l’Ecole de 
Guerre de Saint-Cyr28. Ils auront trois filles et un fils, celui-ci nommé « Ed-
mond » en mémoire de son grand-père, et qui un jour sera colonel. Nous retrou-
verons plus loin les notes du colonel Bureau sur les origines de sa grand-mère 
inconnue, Laura...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 
 
 
Etant édifiés sur le sort de Marie, revenons maintenant en 1854. La scène se 

passe le 17 janvier, en Angleterre, à l’église de la Sainte-Trinité, quartier de 
Hyde Park. La comtesse Alexandrine-Laure Colonna-Czosnowska, née Górska, 
40 ans, y épouse le vicomte Jean-Alexandre de Labarthe-Giscaro, 32 ans. Sont 
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présents le père du marié, __ le comte Antoine-Marie du nom29, ainsi que le 
général polonais Franciszek Górski, père de Laura. Un avenir nouveau et ra-
dieux, de quoi tourner définitivement la page sur les épreuves que l’on sait, se 
présente désormais pour celle qui portera le nom de comtesse de Labarthe. Cette 
union la rattache désormais à une famille de haute et très ancienne lignée, établie 
dans la région toulousaine. La Générale, malheureusement décédée quelques 
mois plus tôt30, avait-elle seulement rencontré le prétendant, et approuvée ce 
mariage ? On ne peut que l’espérer, et souhaiter qu’elle quitta ce monde dans le 
sentiment du devoir accompli, ou au contraire, spéculer que ce mariage n’était 
pas à son goût. En cela, elle n’aurait pas eût tort…  

De l’union de Jean-Alexandre et de Laura naquit deux enfants. En 1855, une 
fille qu’on ne connait que sous le diminutif de Minette31, puis un fils nommé 
Paul. Après tout ce qu’on aura vu, on ne manquera pas de s’émouvoir à la 
pensée de l’arrivée de ces petits dans la vie de notre pauvre comtesse, enfants 
désirés ceux-là, et enfin, dans élevés dans un foyer authentique et fortuné. Ils 
s’installeront à Paris, puis à Versailles32, dans de grandes maisons de maître 
comportant écuries et calèches, servis par de nombreux domestiques, menant une 
vie à grand train.  

Las !... Le mariage était fort beau, le mari rentier fortuné, incroyablement 
adroit en affaires de toute sorte. Mais Mme de Labarthe savait–elle que son époux 
avait autrefois écopé, en 1849, d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 
1.000 fr. d’amende33 ? Dette de jeu, ou vile injustice du monde des affaires ? 
Savait-elle seulement que cette inculpation, particulièrement lourde, était mo-
tivée pour “ escroquerie et abus en confiance34 ” ? Comme la Générale peut-être, 
Laura n’était pas ignorante de ce passé troublant, sans doute, mais la peine devait 
avoir servi de leçon, et le pouvoir de séduction du vicomte aura fait le reste. Mais 
la malheureuse ne savait pas qu’elle avait construit sa nouvelle vie autour d’un 
individu atteint d’un mal incurable : l’escroquerie impénitente. En juin 1860, 
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 Antoine-Marie de Labarthe-Giscaro aura fait ses débuts comme page du comte d’Artois 
(frère de Louis XVI et de Louis XVIII), lequel deviendra Charles X, roi de France et de Na-
varre.  

30
 Le 7 septembre 1853. 

31
 Peut-être « Madeleine », sachant que « Minet/Minette » est aussi un diminutif générique 

pour les enfants en bas âge. 
32

 Au N°6, rue de Béthune, dans ce qui était à l’époque le hameau du Chesnay. 
33

 Somme très considérable pour l’époque, le franc-Napoléon étant équivalent à une 
journée de travail ouvrier. 

34
 Cf. casier judiciaire de Jean-Alexandre de Labarthe, document des archives d’Outre-

Mer (N.B. on dit aujourd’hui « abus de confiance »). 
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celui-ci sera condamné à quinze mois de prison pour exactement le même chef 
d’inculpation35. Laura avait-elle commencé à prendre la mesure du danger qui 
pesait sur son foyer ? Quelle désillusion, après 6 ans de mariage, de savoir la 
vraie provenance de l’argent du ménage !... Pendant cette longue période de 
réclusion, on l’imagine prier ardemment pour son mari, pour qu’il reconnaisse 
ses fautes, qu’il s’assagisse enfin. On imagine que le gaillard lui aura donné 
toutes les garanties du monde qu’on ne le reprendrait plus à ce jeu.  

Mais cinq ans plus tard, en juin 1865, Labarthe sera de nouveau condamné36, 
cette fois-ci pour trois ans ! Le motif : encore et toujours le même… Il s’agissait 
bien d’un jeu, mais très dangereux celui-ci. En vue de soustraire d’importantes 
sommes d’argent pour rembourser ses emprunts pyramidaux et rassurer ses 
créanciers, il faisait croire à ses victimes qu’il possédait une martingale infailli-
ble au jeu de la roulette. Ou encore, doué d’un bagout de science économique et 
d’un pouvoir de séduction hors-normes, il se faisait passer pour un homme for-
tuné passagèrement dans le besoin. Pour ces manœuvres, il n’hésitait pas non 
plus à taper dans la caisse de son épouse, consentante mais pas nécessairement 
dupe. En 1960, il aurait réussi à ne lui soutirer que… 5.000 francs37. Mais Laura, 
vraisemblablement séduite par le résultat, au global, des « bonnes affaires » de 
son mari, était avant tout soucieuse de maintenir son train de vie. Avec cette 
nouvelle condamnation, qui la laisse seule une fois de plus avec ses enfants, le 
réveil aura été particulièrement douloureux. On imagine aussi que les amis, les 
bonnes relations, les commensaux, ceux-là mêmes qui égayaient leur table et 
vidaient leur cave de vins fins, se firent plutôt discrets. Une fois de plus, Laura 
Górska éprouvait la cruelle morsure de la solitude et du déshonneur. Elle ne se 
doutait pas encore que ce mariage allait l’entraîner dans le gouffre.  

Pour le ménage des Labarthe, la guerre de 1870 allait sans doute marquer une 
pause salutaire, si l’on peut dire. Il est vrai qu’à Versailles, malgré la chute de 
l’Empire, ils étaient situés du bon côté du front. En février 1871, le comte de 
Labarthe sera même décoré pour des faits de bravoure, peut-être réels, sait-on 
jamais, __ en tout cas, une fois connue la rumeur de son passé, la médaille sera 
prestement révoquée, dix jours plus tard ! Il est possible que la cause de cette 
dégradation fut autre : si la princesse Mathilde avait eu le mauvais goût 
d’héberger dans son palace d’Enghien des colonels de l’armée prussienne, on 
imagine que le comte de Labarthe, toujours attiré par ce qui brille et les nou-

                                                           
35

 Kentish Gazette, mardi 5 juin 1860. 
36

 London Standard, vendredi 2 juin 1865. 
37

 Entre 15.000 et 25.000 Euros actuels. 
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velles opportunités de faire affaire, n’aura pu que prendre exemple sur la cousine 
de l’Empereur.  

Ses tripatouillages financiers ayant été très ralentis par les évènements, la 
caisse du ménage fondant à vue d’œil, Labarthe allait alors imaginer un coup de 
maître : une fausse lettre de créance pour service rendu aux armées, signée, __ par 
lui-même, au nom de Cissey, le ministre de la Guerre. Et quel montant : 575.000 
francs ! L’idée étant d’agiter cette pièce sous le nez des banquiers crédules pour 
relancer la machine. Il s’y reprendra même à deux fois, le premier document 
n’étant pas suffisamment explicite.  

Cette fois, le génie de l’abus de confiance avait vu très grand, trop grand ; et 
en conséquence, il allait tomber d’autant plus haut. En juillet 1872, il sera con-
damné en effet à 20 ans de travaux forcés et 3.000 fr. d’amende. Son pourvoi en 
cassation rejeté, il sera envoyé à l’autre bout du monde, au bagne de l’île de Lou, 
en Nouvelle Calédonie.  

Désormais, Mme de Labarthe est ruinée, car il faut bien supposer que tous ses 
biens furent saisis, que sa propre fortune fut hypothéquée dans les affaires de son 
mari, à son insu sans doute, par le jeu des fausses signatures, ou enfin qu’elle dut 
prendre sa part pour calmer les créanciers et d’échapper elle-même à la menace 
d’une accusation de recel.  

A 58 ans, Laura Górska, dont c’est le deuxième et tout aussi tragique échec 
matrimonial, se retrouvera seule une fois de plus, mais pour ce qui lui reste  
à vivre. Sa fortune personnelle se résume à ceci : deux enfants, et un compagnon 
aux antipodes, dont elle sait qu’elle ne le reverra jamais plus38. Minette, l’aînée, 
qui est une fille à problèmes, aura été placée chez les sœurs à Sedan. Pour quel 
avenir ? En 1874, âgée de 19 ans, elle court le risque de se voir jeter à la rue, 
faute de discipline, d’opportunité de mariage, ou encore de vocation pour pren-
dre le voile. Combien elle voudrait l’avoir auprès d’elle, __ car elle en a le droit le 
plus strict, mais elle se refuse à lui offrir le triste partage de sa vie de misère. 
Quant à Paul, le pauvre jeune homme souffre d’une affection grave, ce qui force 
Laura à le prendre sous son toit des semaines et des saisons durant, comme elle 
le confiera à son mari39. Les soins pharmaceutiques de Paul grèvent le peu de 
ressources dont elle dispose. Ne mangeant que du pain dur et ne vivant que 
d’oboles ou de petits travaux, elle vit alors dans la précarité la plus absolue, sous 

                                                           
38

 A la conclusion de leur peine, les forçats de Nouméa étaient astreints à rester sur place, 
et à participer à la vie économique du pays à travers une dotation de terres, et le cas échéant,  
à faire venir leur famille. 

39
 Lettre inédite du 9 mai 1874 (source : Archives du bagne de Nouméa) __ unique corres-

pondance qui aura été découverte dans le cadre de cette étude, et dont nous tirons les éléments 
objectifs de cette période, tels que rapportés dans le texte. 
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la menace de se retrouver elle-même sans toit. Catholique charitable, elle trouve-
ra cependant la force de rassembler quelques économies ou dons pour envoyer de 
misérables mandats et des effets au pauvre bagnard. Les courriers prennent de 
nombreux mois à parvenir à destination, représentant presque une année de délai 
dans les deux sens. Autant dire que l’on s’écrit de temps à autre, mais sans pou-
voir réellement correspondre.  

 
Pour Laura, la peine est très lourde, et elle est triple. Son mari relégué  

à l’autre bout de la terre, qui, à chaque courrier, confie ses souffrances et son 
ressentiment, plutôt que de faire acte de remords et de piété, __ de santé précaire 
également ; ses enfants, l’avenir de sa fille des plus incertains, et la santé de 
Paul, inquiétante, __ peut-être moins encore que son côté dépressif et casse-cou 
lorsqu’il monte à cheval ; enfin elle-même, qui, en plus de ce qui précède, plie 
sous le faix de son immense chagrin, ne pouvant que s’en remettre à la grâce de 
Dieu pour espérer une meilleure vie au-delà. Mais de le rejoindre au plus vite, 
elle ne peut s’en offrir le luxe : « Je me repends tous les jours aux pieds de 
l’Eternel pour qu’il vienne à mon secours. Je n’ose même pas lui demander la 
mort, car les pauvres enfants peuvent encore avoir besoin de moi40 ».  

La pauvre femme, désormais orpheline du monde entier et abandonnée à la 
précarité, ne vit plus que par son cœur et par sa foi. Elle ne le dis pas mais elle 
souffre intensément pour celui qu’elle appelle dans ses lettres « Mon pauvre 
malheureux ami ». Cette correspondance avec l’homme qu’elle aura adoré et 
admiré jadis, mais dont les fautes causèrent la ruine de son foyer, brisèrent  
à jamais son existence et son honneur, représente sa forme de pardon, au sens de 
la pure chrétienté. Dans la seule lettre que nous avons de cette correspondance41, 
de lecture particulièrement difficile au plan émotionnel, elle confie à son mari ne 
pas vouloir répondre point par point à ses remontrances, __ elle n’en sent pas la 
force ni la nécessité ; elle s’excuse elle-même d’apparaître comme vindicative 
contre son gré, à défaut d’une sentimentalité amoureusa à jamais révolue. Sa 
libération à elle, ce n’est pas cette mort qu’elle ne peut s’offrir, mais celle de son 
compagnon, seule façon de mettre un terme à leur souffrance commune.  

Pour le bien connaître, Laura sait déjà que son ami ne survivra pas longtemps 
à cette existence de forçat et de désespoir. Après moins de deux ans et demi  
de déportation, en mai 1875, le comte Jean-Alexandre de Labarthe expirera  
à l’hôpital du bagne de Nou.  
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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Il faudra plusieurs mois à la veuve, alors âgée de 61 ans, pour apprendre la 
nouvelle, et plusieurs années recevoir l’avis de décès. Sans doute, elle accueillera 
la nouvelle tant attendue avec le sentiment que son compagnon avait enfin 
échappé à l’implacable justice des hommes, et que son âme pouvait être sauvée 
par la miséricorde de Dieu et par ses prières.  

Le calvaire au quotidien de Laura n’en était que peu allégé pour autant. Une 
lettre42 de Cyprian Norwid à son amie Konstancja Górska, écrite l’été 1881, 
donne, sans les nommer, des nouvelles des deux enfants. La fille, toujours à Se-
dan, semble-t-il dans le même couvent, et le fils, devenu officier de cavalerie en 
guerre contre les Bédouins. Pas un mot sur la mère, probablement décédée de-
puis. Cette lettre avait été rédigée depuis l’hospice de l’œuvre polonaise de St-
Casimir43, où Norwid, tuberculeux avait été recueilli, de 1877 jusqu’à à sa mort 
en 1883.  

Que sera-t-il devenu de Mme Laura Górska, après la disparition de son com-
pagnon ? Pour répondre, la seule piste dont nous disposons provient d’une note 
généalogique du Col. Bureau44. Cette note (Figure 5) rapporte des confidences 
faites par Mme Julie Charles Edmond à sa belle-fille Marie, qui les aura ensuite 
transmises, de bouche à oreille, à son fils. On en trouvera la transcription en 
note45. Il apparaît que le récit, très factuel, confond pourtant deux épisodes de la 
vie de Laura, i.e. celui du suicide de Janusz Czosnowski et celui de la condamna-
tion de Jean-Alexandre de Labarthe.   

 

                                                           
42

 Z. Trojanowiczowa, E. Lijewska. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 2 
Poznań 2007 p. 757. 

43
 Alors rattaché à la commune d’Ivry, aujourd’hui dans le XIIIè arrondissement de Paris, 

sis 11,  rue du Chevaleret. 
44

 Fils de Marie Chojecka-Bureau, petit-fils de Charles Edmond. 
45

 C. f. notre historiographie de Charles Edmond Chojecki. T. 5: 1830-1831  « {[Note en 
haut à gauche :] D’après madame Ch. Edmond parlant à sa belle-fille Marie Ch.} Fille natu-
relle de Charles Edmond Chojecky et de la comtesse de la Barthe, de nationalité polonaise, 
comme Ch. Ed. et alors épouse légitime de Cte de La Barthe (ou de Labarthe ?) Naissance 
clandestine : Ch. Ed. élève l’enfant. La mère continue sa vie conjugale – a deux fils parvenus 
à l’âge d’homme* – Son mari, compromis en 1870 dans une affaire de fournitures délictueuses 
aux armées, se suicide ; scène dramatique entre la mère du mort et sa belle-fille, accusée par 
celle-ci d’être la cause de cette catastrophe, et la chevelure traînée dans le sang de son mari  
par un geste violent de sa belle-mère. Ruinée, Me de Labarthe finira ses jours chez les sœurs 
polonaises de St-Casimir à Paris – secourue par des quêtes au sein de la colonie polonaise de 
Paris. On viendra même solliciter Ch. Ed. Quand celui-ci s’en ouvre à sa femme, celle-ci lui 
répondra : ‘‘Fais ce que tu veux ! mais ne m’en parle pas !’’ » [* comprenons : deux enfants 
parvenus à maturité] . 
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Figure 5 
 

La note du Col Bureau se conclut par ces mots :  
 
Ruinée, Me de Labarthe finira ses jours chez les sœurs polonaises de St-Casimir à Paris – 

secourue par des quêtes au sein de la colonie polonaise de Paris. On viendra même solliciter 
Ch. Ed. Quand celui-ci s’en ouvre à sa femme, celle-ci lui répondra : ‘‘Fais ce que tu veux ! 
mais ne m’en parle pas !’’   

 
On peut prêter crédit à ces derniers détails, qui ne purent être inventés, tout 

comme les précédents, malgré la confusion entre deux anciennes histoires de 
famille. On aura relevé que la confidence de ces terribles histoires provint de 
Julie, très vraisemblablement après la mort de Charles Edmond (1899), et trans-
mises ensuite de mémoire par Marie Bureau à son fils, d’où ce récit dont il ne 
faut retenir que l’exactitude des faits.  

Ainsi la comtesse Laura Gorska aurait-elle connu une fin aussi humble et 
misérable que celle de Norwid, séjournant elle aussi à Saint-Casimir. Au titre de 
la solidarité polonaise, Charles Edmond aurait donc été sollicité pour sauver 
matériellement sa compagne et farouche rivale d’autrefois. Eu-t-il éprouvé une 
certaine pitié pour la mère de Marie, pour la triple fatalité qui s’était acharnée 
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contre elle ? Nous pouvons l’inférer, connaissant sa nature profondément com-
passionnelle, charitable sans le don de la foi. Il eût sans doute autant fait pour 
Norwid. Ayant passé sa vie à aider nombre de compatriotes et de cousins jetés 
sur le pavé, ce cas de détresse, qui devait le toucher dans son âme, malgré la 
résistance de son rationnel, dut interpeller plus profondément sa conscience. Se 
rendît-il jamais à St-Casimir, pour lui parler de sa fille, chercher à obtenir un 
improbable pardon réciproque ? Et la comtesse déchue, y retrouvât-elle un peu 
une chaleur d’amitié, ainsi qu’avec son compagnon d’infortune, Norwid ?... Ou 
bien cette rémission ne vint jamais, ou trop tard, faute de volonté ou de courage 
des deux parts. Autant de secrets emportées dans la tombe.   

Ainsi aura été le parcours tragique d’une lionne de Varsovie, qui avait pour-
tant l’univers à ses pieds, sans les contraintes du pouvoir. Comme il eût mieux 
valu pour elle que son premier mari trépasse au nom de l’insurrection polonaise ! 
Elle eût été veuve d’un héros national, et non un cœur flétri par la culpabilité 
d’un crime d’honneur, elle eût été courtisée par les meilleurs partis de la noblesse 
de son pays, et non prématurément mise à l’écart de la société. Comme elle eût 
été avisée de renoncer à sa fortune et de s’affranchir de la Générale, pour suivre 
le père de sa fille, dont le destin à lui fut d’une réussite éblouissante ! Mais, de-
vons-nous nous interroger sur ce point, qu’y avait-il de commun entre le révolu-
tionnaire de 1848 et l’insouciante aristocrate ?...  

Les Grecs avaient conçu les Erinnyes, redoutables déesses assoiffées de ven-
geance, dont la tâche, par-dessus la justice humaine, était de tourmenter de tout 
leur vivant, les auteurs de crimes contre l’Esprit, voire même de les traquer au-
delà. Charles Edmond fut profondément impressionné par ce mythe, au point 
d’en faire la dédicace de son unique et grand roman polonais, Alkhadar46 (1854), 
comme d’aider son collaborateur de la bibliothèque du Sénat, le futur académi-
cien Lecomte de Lisle, à monter une pièce éponyme. Dans une pensée plus gran-
diloquente, à la Mickiewicz, il voyait aussi dans les Erinnyes l’explication figura-
tive de l’acharnement de l’Histoire vis à vis de la Pologne d’alors. Le malheu-
reux destin de la comtesse Laura, qu’aucun romancier n’aura jamais osé toucher, 
dût trouver, en cette explication mystique, une forme de rationalisation et 
d’inspiration subliminaire pour l’ensemble de son œuvre. 

    
 
 
 
 

                                                           
46

 Alkhadar, Ustęp z życia ojców naszych. En 4 tomes. Paris (1854), Wrocław (1949). 
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HRABINA LAURA CZOSNOWSKA,  
CZYLI NIESZCZĘŚLIWE LOSY PEWNEJ LWICY 

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

1. Celem artykułu jest rekonstrukcja biografii hrabiny Laury Czosnowskiej, córki pułkow-
nika Franciszka Górskiego, która na początku lat trzydziestych XIX wieku powszechnie uzna-
wana była za jedną z salonowych Lwic Warszawy (autor szkicu, nazywając Laurę Lwicą, 
czyni aluzję do sztuki Stanisława Bogusławskiego Lwy i Lwice z roku 1846). 

2. Historia hrabiny Czosnowskiej to długie pasmo bolesnych i nieszczęśliwych wypadków. 
Jej pierwsze małżeństwo, zawarte 16 grudnia 1830 roku z kapitanem armii polskiej – Janu-
szem Czosnowskim, kończy się dokonanym w dramatycznych okolicznościach samobójstwem 
męża (posądzającego Laurę o romans z przyrodnim bratem, Józefem Poniatowskim – nieślub-
nym synem Józefa Antoniego Poniatowskiego oraz Zofii Oborskiej). Po tym zdarzeniu Laura 
chroni się w pałacu swojej matki, generałowej Dziekońskiej, w Hieronimowie, gdzie wycho-
wuje Michalinę Dziekońską (później Zaleską). Tam niechcący przyczynia się do śmierci ojca 
Michaliny, Michała Dziekońskiego, szwagra generałowej. Splot traumatycznych zdarzeń do-
prowadza do wyjazdu Laury do Paryża – tak rozpoczyna się drugi etap w jej życiu. 

3. W stolicy Francji kobieta utrzymuje znajomość z Karolem Edmundem Chojeckim –  
w kręgu wspólnych znajomych autor artykułu wymienia Marię Kalergis, Fryderyka Chopina 
oraz Cypriana Norwida. Ze związku Czosnowskiej z Chojeckim urodziła się we wrześniu 1847 
roku Maria; Karol natychmiast przyznał się do ojcostwa, jednak Laura (pod wpływem genera-
łowej Dziekońskiej) usiłowała zataić fakt narodzin z obawy przed towarzyskim skandalem. 
Czosnowska nie dopuszczała też do siebie myśli o małżeństwie z Chojeckim, ponieważ byłoby 
ono postrzegane jako mezalians. Na skutek intryg generałowej Karol traci kontakt z córką; 
dodatkowo, w roku 1849, jest zmuszony opuścić tereny Francji z powodów politycznych (za-
angażowanie w działalność „Voix du Peuple” Pierre’a-Josepha Proudhona oraz „Trybunę 
Ludów” Adama Mickiewicza). Po rocznym pobycie w Egipcie Chojecki przybywa do Nicei, 
wkrótce otrzymuje też zezwolenie na pobyt we Francji i odzyskuje dziecko. Mała Maria 
umieszczona zostaje w pensjonacie w Neuilly, potem kontynuuje naukę w Szwajcarii, by – 
mając 17 lat – powrócić do Paryża i 12 września 1856 roku poślubić Edmonda Bureau, młode-
go kapitana. Związek Laury Czosnowskiej z Karolem Edmundem Chojeckim – podobnie jak 
jej pierwsze małżeństwo – kończy się zatem w dramatycznych okolicznościach. 

Nie lepiej prezentuje się trzecia miłosna próba Czosnowskiej. W 1854 roku poślubia ona 
w Anglii wicehrabiego Jeana-Alexandre’a de Labarthe-Giscaro. Nowy mąż szybko okazał się 
oszustem i bankrutem – po wielu kłopotach z prawem (i kilku wyrokach) wicehrabia zostaje 
ostatecznie skazany w 1872 roku na 20 lat ciężkich robót w Nowej Kaledonii i 3 tysiące fran-
ków grzywny (powodem było sfałszowanie listu kredytowego podpisanego w imieniu Ernesta 
Courtot de Cisseya, ówczesnego ministra wojny). Laura wszystkie swoje skromne oszczędno-
ści przeznacza na wspieranie zesłanego męża oraz utrzymanie dwójki dzieci pochodzących  
z tego małżeństwa (córki umieszczonej na pensji u sióstr zakonnych oraz ciężko chorego sy-
na). Jean-Alexandre umiera w roku 1875. W roku 1881 Cyprian Norwid informuje Konstancję 
Górską o bolesnych losach dzieci śp. Laury. 

Trudno jednak ustalić datę zgonu Laury – możemy mieć jedynie pewność (dzięki notatce 
genealogicznej, sporządzonej przez syna Marii – nieślubnej córki Laury Czosnowskiej i Karola 
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Edmunda Chojeckiego), że zmarła – jak wielu polskich emigrantów – w paryskim Domu  
św. Kazimierza. Możemy też przypuszczać, że Chojecki próbował jej pomagać w ostatnich 
latach jej życia, choć brak nam dokumentów, które w jednoznaczny sposób potwierdzałyby  
te intuicje. 

 
Oprac. Piotr Śniedziewski 

 
 

 
 
 

COUNTESS LAURA CZOSNOWSKA  
OR THE UNHAPPY FATE OF A CERTAIN LIONESS 

S u m m a r y 
 

1. The aim of the article is to reconstruct the biography of Countess Laura Czosnowska, the 
daughter of Colonel Franciszek Górski, who was generally considered one of the Warsaw 
socialites at the beginning of the 1830s (calling Laura a “Lioness” the author makes an allusion 
to Stanisław Bogusławski’s play Lions and Lionesses of 1846). 

2. Countess Czosnowska’s history is a streak of painful and unhappy events. Her first mar-
riage to Captain Janusz Czosnowski, an officer of the Polish Army, that was concluded on 16 
December 1830, ends in dramatic circumstances with the husband’s suicide (he suspected his 
wife of a romance with her step-brother, Józef Poniatowski – a natural son of Józef Antoni 
Poniatowski and Zofia Oborska). After this event Laura takes refuge in the palace of her moth-
er, the wife of General Dziekoński, in Hieronimowo, where she brings up Michalina 
Dziekońska (later to be Zaleska). There, by accident, she contributes to the death of Michali-
na’s father, Michał Dziekoński, Mrs Dziekońska’s brother-in-law. A series of traumatic events 
results in Laura moving to Paris – and this is the beginning of the second stage of her life. 

3. In the capital of France the woman makes Karol Edmund Chojecki’s acquaintance – in 
the circle of their mutual acquaintances the author mentions Maria Kalergis, Fryderyk Chopin 
and Cyprian Norwid. From Laura and Karol Chojecki’s relationship Maria was born in 1847 – 
and Karol admitted his fatherhood at once, however, Laura (influenced by Mrs. Dziekońska) 
tried to hide the fact of the birth, as she was afraid of a scandal. Czosnowska also did not even 
think about marrying Chojecki, as it would be seen as a misalliance. As a result of Mrs. Dzie-
końska’s intrigues Karol lost contact with his daughter; to make things worse he was forced to 
leave France for political reasons (he was involved in the activities of Pierre-Joseph Proud-
hon’s “Voix du Peuple” and of Adam Mickiewicz’s “Trybuna Ludów”). After a year’s stay in 
Egypt Chojecki comes to Nice; soon he also obtains a residence permit and he regains his 
child. The little Maria is placed in a boarding house in Neuilly, then she continues her educa-
tion in Switzerland, and when she is seventeen she returns to Paris and on 12 September 1856 
marries a young captain, Edmond Bureau. So the relation between Laura Czosnowska and 
Karol Edmund Chojecki – like her first marriage – ends in dramatic circumstances.  
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Czosnowska’s third love affair does not look better; in 1854 she married in England  Vis-
count Jean-Alexandre de Labarthe-Giscaro. The new husband soon turned out to be a fraudster 
and a bankrupt – after many problems with the law (and after some court sentences) in 1872 
the viscount is finally sentenced to 20 years of hard labor in Caledonia and a fine of 3,000 
francs (the reason being a forgery of a letter of credit signed on behalf of Ernest Courtot de 
Cissey, the then minister of war). Laura allots all her meager savings for supporting her exiled 
husband and for maintaining the two children from that marriage (the daughter placed in  
a boarding house ran by nuns and the gravely ill son). Jean-Alexandre dies in 1875. In 1881 
Cyprian Norwid informs Konstancja Górska about the hurtful fate of the late Laura’s children. 

However, it is difficult to establish the date of Laura’s death – we may only be sure (owing 
to the genealogical note written by the son of Maria – Laura Czosnowska and Karol Edmund 
Chojecki’s natural daughter – saying that she died – like many Polish emigrants – in the Paris 
St Casimir’s Institute. We may also suppose that Chojecki tried to aid her in the last years  
of her life, although we do not have documents that could unambiguously confirm these  
intuitions. 

 
Compiled by Piotr Śniedziewski 

 
 
Słowa kluczowe: Laura Czosnowska, Edmund Chojecki, Cyprian Norwid, biografia, polska 
emigracja we Francji, związki polsko-francuskie w XIX wieku. 
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STUDIA NORWIDIANA 
32:2014 

Jacek  B r z o z o w s k i  –  UWAGI O TOMACH  
TRZECIM I CZWARTYM  
DZIEŁ WSZYSTKICH  
CYPRIANA NORWIDA*  

Odpowiadając we Wstępnych uwagach edytorskich na pytanie: „Czym […] 
się różni wyd[anie] utworów objętych wspólną nazwą «poematów» w [omawia-
nej edycji] od ed[ycji] poprzednich, a zwłaszcza [Pism wszystkich opracowanych 
przez Juliusza Wiktora Gomulickiego]?”, pisał Stefan Sawicki, iż różni się tym 
„przede wszystkim, że jest wyd[aniem] krytycznym, które wykazuje w dużym 
zakresie […] odmiany tekstu w stosunku do przyjętej podstawy” (P I/394)1. 
Różni się także – dodawał – objętością objaśnień rzeczowych (s. 395). Różni się 
ponadto – w moim przekonaniu jest to jedno z najważniejszych osiągnięć wy-
dawców – zakwestionowaniem trafności „bardzo dużej liczby emendacji dobrze 
zadomowionych w znanych ed[ycjach] poszczególnych utworów” (s. 398). 

Tytułem wprowadzenia do uwag o nowym wydaniu poematów Norwida 
przyjdzie podkreślić, że różnice wyliczone i przekonująco przedstawione przez 
głównego twórcę tego wydania – stanowią wespół zasadniczy walor edycji. Nie 
mam też najmniejszych wątpliwości, że lubelskie wydanie poematów autora 
Assunty, zrealizowane jako trzeci i czwarty tom Dzieł wszystkich pisarza, jest 
ważnym osiągnięciem edytorskim, filologicznym, norwidowskim… Norwid 
dostał tutaj – nareszcie, po latach – tekst swoich poematów w takim kształcie, 
jaki wydaje się najbliższy jego intencji. 

Gdyby przyszło mi wyjaśnić powody szczegółowości uwag o obu tomach 
Poematów, powiedziałbym, że wynika ona z dwóch przesłanek. Po pierwsze, 
widzę te uwagi jako dopełnienie czy uzupełnienie cennej edycji. Po drugie, od-
notowuję je z nadzieją, że – być może – przydadzą się przy redagowaniu innych 
tomów Dzieł wszystkich. 

                                                           

*  Rzecz dotyczy wydania: C. N o r w i d. Dzieła wszystkie. T. 3-4: Poematy 1. Oprac.  
S. Sawicki, A. Cedro [Quidam. Przypowieść]. Lublin 2009 ss. 613, nlb 3; Poematy 2. Oprac.  
S. Sawicki, P. Chlebowski [Rzecz o wolności słowa]. Lublin 2011 ss. 452 nlb 3. 

1
Poematy 1 i Poematy 2 oznaczam skrótami: P I i P II, a po ukośnej kresce podaję stronę. 

Ponadto: ilekroć piszę „Gomulicki”, mam na myśli trzeci tom Pism wszystkich. 
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Dodam (na ład ustaleń redakcyjnych), że miejsc, w których konieczność  
poprawki bądź jej sugestia wydaje się oczywista, nie opatruję komentarzem.  
W innych wypadkach podaję zwięzłe uzasadnienie. Tekst (najczęściej jest to 
pojedyncze słowo bądź grupa wyrazów), którego dotyczy komentarz, podaję 
kursywą. Uwagi do konkretnych miejsc w poematach lokalizuję numerami wer-
sów, a w akapitach, zawierających więcej niż jedną uwagę, oddzielam kolejne 
pozycje dwiema pionowymi kreskami: ||, przy czym nie zamykam poszczegól-
nych uwag żadnym znakiem interpunkcyjnym (ma to zasadnicze znaczenie 
przede wszystkich w wypadku niektórych uwag dotyczących interpunkcji, zasa-
dę rozciągam jednak na wszystkie uwagi). 

 

1. Układ i zawartość edycji 
 
Gomulicki w trzecim tomie Pism wszystkich – a ta edycja poematów jest  

zasadniczym punktem odniesienia dla wydania lubelskiego – podawał utwory  
w czterech działach (w każdym chronologicznie): poematy epickie, poematy 
dydaktyczne, utwory cykliczne, przekłady. W omawianym wydaniu uproszczono 
ten podział, słusznie rezygnując z utworów cyklicznych (Garstka piasku, Wita-
Stosa pamięci estetycznych zarysów siedem, Echa. Fantazja)2, a przekłady poda-
jąc pośród utworów oryginalnych. Podzielono zatem poematy na dwie grupy: 
„W t. III zgromadzono teksty o charakterze narracyjnym, fabularnym, włączając 
do nich również – w porządku chronologicznym – Norwidowe tłumaczenia 
fragmentów Boskiej komedii, [Pochwały więzienia] Celliniego i fragmentów 
Odysei. T. IV – to poematy dyskursywne, refleksyjne, również uporządkowane 
chronologicznie, w których przeważają rozważania na tematy społeczne, arty-
styczne, religijne, historiozoficzne” (P I/394). 

Niewątpliwie, trafniejszy to układ poematów niż w Pismach wszystkich. Na 
marginesie zauważę jednak, że warto było podjąć próbę jeszcze bardziej zasad-
niczego oddalenia się od przyjętej przez Gomulickiego optyki wydawcy- 
-interpretatora. Owszem, interpretacyjny charakter decyzji edytora jest nieunik-
niony, i jest oczywistością. W tym wypadku można jednak było tę interpretacyj-
ność zminimalizować, podając poematy w porządku tylko i wyłącznie chronolo-

                                                           
2
 Nie bez wątpliwości, jak zaznaczono we Wstępnych uwagach edytorskich (P I /394, 

przypis 1), pozostawiono wśród poematów Salem. Słuszna to decyzja. Utwór jest wprawdzie 
cykliczny, ale tytułowy „pokój”, rozumiany przez Norwida daleko szerzej, niż mogłoby suge-
rować pochodzenie słowa „salem” („salam”), stanowi bardzo mocny wspólny mianownik 
wszystkich czterech „rapsodów” (właśnie: „rapsodów”) składających się na poemat. 
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gicznym. Nie wątpię, że byłoby to z korzyścią dla jasności i wyrazistości obrazu 
Norwida jako autora wierszowanej epiki. 

Zawartość edycji przedstawia się następująco: Tom I: [Z „Boskiej komedii” 
Dantego], Wesele. Powieść, Pompeja, Ziemia („Komedii” Danta czwarty tom), 
Szczesna. Powieść, Epimenides. Przypowieść, [Wędrowny sztukmistrz], Benvenu-
ta Celliniego „Capitolo fatto in prigione e lode di detta prigione”, Quidam. 
Przypowieść, [Z „Odysei” Homera], Assunta (czyli „Spojrzenie”). Poema, Emil 
na Gozdawiu. Poema, „A Dorio ad Phrygium”; Tom II: Wigilia. (Legenda dla 
przyjaciół), Pieśni społecznej cztery stron, Niewola. Rapsod, Psalmów-psalm 
jako „Pieśni społecznej” poszyt trzeci, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach 
z epilogiem, Próby. (Jako wstęp do „Zarysów obyczajowych pięciu”) , Pięć zary-
sów, Salem, Fulminant. Rapsod, Modlitwa Mojżesza, Rzecz o wolności słowa. 

Gdyby przyjąć porządek wyłącznie chronologiczny, układ utworów byłby na-
stępujący (przy czym, aby zachować mniej więcej jednakową objętość tomów, 
pierwszy należałoby zamknąć Epimenidesem): [Z „Boskiej komedii” Dantego], 
Wesele, Pompeja, Wigilia, Pieśni społecznej cztery stron, Niewola, Psalmów-
psalm jako „Pieśni społecznej” poszyt trzeci, Promethidion, Ziemia („Komedii” 
Danta czwarty tom), Próby, Pięć zarysów, Salem, Szczesna, Epimenides,  
[Wędrowny sztukmistrz], Benvenuta Celliniego „Capitolo fatto in prigione e lode 
di detta prigione”, Quidam, Fulminant, Modlitwa Mojżesza, Rzecz o wolności 
słowa, [Z „Odysei” Homera], Assunta, Emil na Gozdawiu, „A Dorio ad  
Phrygium”. 

Gdy idzie o zawartość edycji, jeden drobiazg: szkoda, że nie podano listu de-
dykującego Salem księciu Czartoryskiemu. Można było ten krótki, jednozdanio-
wy list pomieścić bądź przy objaśnieniu tytułu rapsodu Do J. O. Księcia Adama 
Czartoryskiego, bądź w Uwagach edytorskich. 

 

2. Aparat krytyczny: Uwagi edytorskie 
 
Na aparat krytyczny składają się, osobne dla każdego utworu: Uwagi edytor-

skie, Odmiany tekstu oraz Objaśnienia. Każda z tych części pomyślana i zreali-
zowana została wzorowo. 

W Uwagach edytorskich dostajemy: informacje o genezie i czasie powstania 
utworu; informacje o zachowanych przekazach rękopiśmiennych i szczegółowe 
tych przekazów opisy; informacje o pierwodruku oraz wcześniejszych edycjach; 
gruntowne uzasadnienie wyboru podstawy przedruku; informacje o decyzjach 
tekstologicznych, z odniesieniem ważniejszych miejsc do tradycji edytorskiej; 
wykaz i uzasadnienie ważniejszych decyzji interpunkcyjnych. 
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Przyjdzie podkreślić, że znakomicie przedstawia się ta część aparatu krytycz-
nego – w istocie mamy tutaj małe monografie historycznoliterackie i tekstolo-
giczne poszczególnych poematów. 

 

3. Aparat krytyczny: Odmiany tekstu 
 
Obszerne odmiany dają możliwie pełny obraz edytorskich dziejów utworu,  

a w wypadku poematów, dla których zachowały się autografy, także adekwatny 
obraz pracy Norwida nad tekstem. Niezwykle istotnym walorem edycji jest też 
trafność odczytań wielu trudnych miejsc w rękopisach poety (szczególnie w bru-
lionie Rzeczy o wolności słowa). 

Nie jest jednak tak, ażeby tu i ówdzie nie można było dodać jakichś drobia-
zgów do przedstawionych lekcji. Dodać z przekonaniem, że wszyscy ci, którzy 
trudnią się odczytywaniem rękopisów, wiedzą, jak fascynująca to praca, i jak – 
nie-kończąca-się, nigdy-ostateczna. 

[Z „Boskiej komedii” Dantego] 
Z pieśni III o piekle 61 przed droga przekreślone raczej nie wyjście [?], lecz 
ujście 

[Wędrowny sztukmistrz] 
31 niewykluczone, że Jedna napisane na Ko (P I: „niedoczytane dwie litery”) || 
56 zasię (napisane: za się) – możliwe, że za napisane na zaczętym n (P I: „niedo-
czytana jedna litera”) || 71 niewykluczone, że pierwotnie po miejsca napisał 
Norwid nie „dwie [?]”, lecz swe, po czym przekreślił zaimek i powtórzył go 
przed rzeczownikiem 

Benvenuta Celliniego „Capitolo fatto in prigione e lode di detta prigione” 
[Wstęp]: 36 przekreślone „niedoczytane dwa lub trzy wyrazy” pierwotnej redak-
cji frazy cywilnej władzy państwa to najprawdopodobniej Papieski lub Księcia || 
[Poemat] 138 niedoczytany wyraz po potem to prawdopodobnie chowalismy 
(może pierwotnie miało być: chowaliśmy twarzy jako rym do waży z w. 137) 

[Z „Odysei” Homera] 
Rapsodia I 22 przed w ojczyźniane progi przekreślone na domowe (P I: „niedo-
czytane dwa wyrazy”) || Rapsodia I 32 z krwią dzikiego w miejsce nie dwóch 
(jak w P I), lecz najprawdopodobniej trzech wyrazów: i całą krew (kropka nad  
i pokrywa się z kreską k wyrazu krwią wpisanego wyżej) || Rapsodia I 51  
w pierwotnej redakcji tego wiersza po przekreślonych Lecz upomnień jeszcze 
dwa wyrazy (w P I oba niedoczytane) – pierwszy z nich to niewątpliwie „ tak” , 
drugiego istotnie niepodobna odczytać || Rapsodia I 99 pierwsza litera niechaj 
napisana na u zaimka mu (przy czym m gęsto przekreślone; według P I przed 
niechaj „jeden wyraz niedoczytany”) || Rapsodia I 184 I napisane na, a choć 
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napisane nad Ale (P I: „niedoczytane: jeden wyraz lub dwa wyrazy”) || Rapsodia I 
319 lekcja pierwotnego przekreślonego co pewna, więc znak zapytania zbędny || 
Rapsodia VI 51 brak odmiany: okiem gdzie skłonisz, okiem gdzie rzucisz 

Assunta 
II 111 niewykluczone, że wełna nad przekreślonym runo (P I: „niedoczytany 
jeden wyraz”), na którym poeta napisał wełna, a potem powtórzył również ten 
wyraz u góry 

Emil na Gozdawiu 
9 brak odmiany: zamieniają poprawione z zamieniane || 73 gzymsie – w P I 
podano, że poprawione z grzymsie, wydaje się raczej, że poeta zaczął pisać gd, 
po czym na d napisał z i dokończył wyraz 

„A Dorio ad Phrygium” 
II 109 według P I: U napisane na niedoczytanych dwóch lub trzech literach – 
wydaje się, że napisane na przyimku Na 

Psalmów-psalm 
43 przekreślone pierwotne rycerza niepotrzebnie opatrzone znakiem zapytania, 
odczytanie bowiem niewątpliwe 

Salem 
Do J.O. Księcia Adama Czartoryskiego 43 nie wydaje się, aby literą, na której 
poeta napisał s wyrazu spotka, było (nawet opatrzone znakiem zapytania) o [?]  – 
Norwid z pewnością napisał z (prawdopodobnie miało być: z duszą), po czym na 
przyimku zaczął pisać spotka, zaś s napisane na z dało układ linii, który w pierw-
szej chwili można odczytać jako s napisane na o || Do A.T. 20 na przerobione  
z co (n napisane na c, do o dodana kreseczka; według P II na napisane na niedo-
czytanej jednej lub dwóch literach) 

Rzecz o wolności słowa 
I 18 brak odmiany: zaiste nad przekreślonym dopiero || II 8 niewykluczone, że 
mierny (w atg Mierny) napisane na zaczętym miz (P II: na niedoczytanej jednej 
literze) || II 24 czerpie poprzedzone dwoma przemazanymi próbami: najpierw ma 
swoią (lekcja swoią niepewna), nad czym ma swą (P II: „niedoczytany jeden 
wyraz”) || II 50 nie znam napisane prawdopodobnie na zaczętym nie wi (P II: 
„niedoczytany jeden wyraz”) || II 51 silnie w napisane na pierwotnym w człeka 
czas (może miało być: w człeka czasem); P II: silnie na [?] || II 81 Niż prawdo-
podobnie napisane na K (P II: „niedoczytana jedna litera”) || IV 35 Już mu dość –  
z odmiany w P II wynika, że redakcja ostateczna w miejsce przekreślonego Już 
dość mu, tok pracy był jednak nieco inny: poeta najpierw napisał J dość mu, po 
czym do J dodał (schodząc ku dołowi) uż, na koniec przekreślił tak napisane Już 
oraz dość, wyżej wpisał Już, a u góry po mu dał dość || V 17 nie wie (w atg nie-
wie) napisane nie na w [?] , lecz na zaczętym an (miało być prawdopodobnie ani) 
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|| V 27: Hiéro napisane na Hloros [?] (P II: „niedoczytany jeden wyraz”) || V 49 
utwierdzony poprawione z utwierdzany (na a napisane o) (P II: utwier- 
dz[---?]ony, w czym niedoczytane dwie litery) || V 61 pierwotna redakcja tego 
wiersza brzmiała: A wewnętrzu pod cieniem przezroczystym palmy (przy czym A 
niepewne); P II: „w Wewnątrz [---?] pod lekkim cieniem przezroczystymej” (nie-
doczytany jeden wyraz oraz jedna litera, lekkim dopisane)” || VIII 58: niech napi-
sane na a, krwawi nad nieczytelnym wyrazem, z którego można odczytać jako 
bodaj trzecią od końca literę d (P II: „niedoczytane dwa wyrazy”) || IX 35: pier-
wotnie Zmieni wam pan niebiosa i źiemie odmieni, po czym do Zmieni dopisał 
poeta one, na wam napisał są, przekreślił pan oraz i, przerobił końcowe e w źie-
mie na a i dodał ona do odmieni; P II: „Zmienione[---?] są jest niebiosa i (niedo-
czytany jeden wyraz)” || IX 112: to napisane na ten (P II: „niedoczytany jeden 
wyraz”) || XI 2 lecz napisane na pierwotnym tylko (P II: „niedoczytany jeden 
wyraz”) || XI 5 Przeto napisane na pierwotnym Więc (P II: „niedoczytany jeden 
wyraz”) || XI 31 Nie naciąga przerobione z Nienaciągn (P II: Nienaćiągnie[?] ) || 
XI 46 i 56 niewykluczone, że ow napisane na on (P II: „niedoczytany jeden wy-
raz”) || XI 74 niewykluczone, że rzeczy nad przekreślonym się (P II: są [?] ) || XI 
142 Niekoniecznie napisane na Więc (P II: „niedoczytane dwie lub trzy litery”) || 
XII 27 niewykluczone, że przed znaczeń przekreślone i (P II „niedoczytany jeden 
wyraz”) || XII 54 znak zapytania przy przekreślonym czyni zbędny, lekcja bo-
wiem niewątpliwa || XII 113 u nas nad przekreślonym wierszy (P II: „niedoczy-
tany jeden wyraz”) || XII 129: myśli  – poeta pierwotnie napisał woli, po czym na 
wo napisał myś (P II: „niedoczytany jeden wyraz”) || XII 140: bułkę napisane na 
chleb (P II: „niedoczytany jeden wyraz”) || XII 154: po rzeknę przemazane praw-
dopodobnie p lub zaczęte j (P II: „niedoczytana jedna litera”) || XII 178: bladły  
w pobladły napisane na pierwotnym bledną bądź bladną (P II: „niedoczytany 
jeden wyraz”) || XII 191 co z swoją napisane na ktory z wersji ołówkowej (P II: 
„niedoczytany jeden wyraz”) 

 

4. Aparat krytyczny: Objaśnienia 
 
Zakres objaśnień nie budzi zastrzeżeń. „Wykorzystano w nich – jak informują 

Wstępne uwagi edytorskie (P I/395) – dorobek poprzedników, zwłaszcza Gomu-
lickiego. Wszystkie dotychczasowe obj[aśnienia] zostały zweryfikowane. Z jed-
nej strony zwiększono liczbę objaśnianych słów i zdarzeń, z drugiej – pominięto 
te obj[aśnienia], które dotyczyły faktów zbyt znanych, aby wymagały komenta-
rza”. Żadnych też zastrzeżeń nie budzi treść objaśnień. Przyjdzie jedynie spro-
stować drobne omyłki i odnotować kilka uzupełnień: 
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P I/270 Quidam XXV 105 – warto było dać objaśnienie słowa „mając”; bez 
objaśnienia wersy 105-106 są dla dzisiejszego czytelnika niejasne || P I/417 We-
sele, objaśnienie do 20 Hebe Canovy w berlińskiej Nationelgalerie pochodzi nie 
z 1736, lecz z 1796 roku || P I/495 Quidam, list Do Z.K., objaśnienie do 13: 
„Kochany Poeto Ruin” to nie jest apostrofa otwierająca Balladynę, lecz apostro-
fa-nagłówek do poprzedzającego Balladynę listu dedykacyjnego adresowanego 
do Krasińskiego || P I/552–554 Odyseja, Rapsodia I, objaśnienia do 94, 238, 241  
i 274 oraz 344, dotyczące czasownika „uwłoczyć” i rzeczownika „uwłoka”, 
można było połączyć w objaśnieniu dla w. 94, a dalej tylko odsyłać do tego obja-
śnienia || P II/112 Promethidion, Bogumił 276 – warto objaśnić formę: „stróny” 
(nie jest oczywista dla dzisiejszego czytelnika) || P II/291 Niewola, objaśnienie 
do II 28 jest: „do rewolucji francuskiej (1792)”, lepiej byłoby: „do rewolucji 
francuskiej (Ludwika XIV zdetronizowano w 1792, ścięto w 1793)” || P II/299 
Psalmów-psalm, w objaśnieniu do 5 brak przecinka po (De defecta oraculorum). 
Ponadto na s. 300 Pieśń nad pieśniami raz zwykłą czcionką (objaśnienie do  
w. 66), raz kursywą (objaśnienie do w. 68) || P II/314 Promethidion, objaśnienie 
do 84 Bogumiła: „bania (ros.) – kopuła”; objaśnienie bani kościelnej wieży nie 
jest potrzebne; ponadto: ros. bania to nie kopuła, lecz łaźnia. 

 

5. Modernizacja pisowni 
 
Jak się wydaje, modernizacji pisowni dokonano w szerokim zakresie3. Za-

chowywano (podaję jedynie przykładowo): wtorować (Quidam III 61); tłoma-
czyć (Quidam XXIV 108); probować (Benvenuta Celliniego „Capitolo fatto in 
prigione e lode di detta prigione” 86, Quidam XXV 6, Assunta IV 13 – tu: Wy-
probowane); uniosłszy i podniosłszy (Emil na Gozdawiu 156 i 188); szklanny 
(Quidam XV 88). Jest jednak tutaj trochę niekonsekwencji (wyliczam również 
tylko przykładowo): w Assuncie III 23 należało zachować szklannemi (zmienio-
no na szklanémi, niepotrzebnie zachowując „é”); w „A Dorio ad Phrygium” II 
66 należało zachować przeniosł (zmieniono na przeniósł). 

Sadzę, że warto było również zachować: kościoł (w Quidamie XXV 152 
zmieniono na kościół), Nawiedzieć, w atg: Nawiedziéć (w Assuncie 141 zmienio-
no na Nawiedzić), stronnica (w Rzeczy o wolności słowa III 79 zmieniono na 

                                                           
3
 Trudno jednak tutaj wyjść poza przypuszczenia oraz fragmentaryczne obserwacje, brak 

bowiem ogólnej noty omawiającej zakres i zasady modernizacji pisowni. Nota taka z pewno-
ścią pomieszczona zostanie w niewydanym dotąd pierwszym tomie Dzieł wszystkich (na mar-
ginesie można by się zastanawiać, dlaczego elementy takowej noty znalazły się w Uwagach 
edytorskich do Quidama, P I/463-465). 
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stronica), śpilka (w Quidamie XXIII 11 zmieniono na szpilka), źwierzę (w Pieśni 
społecznej cztery stron IV 75 zmieniono na zwierzę). 

Jednak byłbym zdecydowanie za zmianą krolewski (Rzecz o wolności słowa 
XIII 29) na królewski. Ponadto w w. 95 Wesela należało dać Esencje, nie Essen-
cje (w edytorstwie tekstów dziewiętnastowiecznych przyjęła się zasada likwido-
wania podwojonych spółgłosek w wyrazach obcego pochodzenia). Nie zacho-
wywałbym również formy cmętarzy ([Wędrowny sztukmistrz] 155) – prawdopo-
dobnie jest to błąd ortograficzny Norwida; ponieważ jednak z niezbitą pewnością 
nie można wykluczyć, że mamy tu do czynienia z neologizmem, polegającym na 
kontaminacji „cmentarza” i „smętarza”, warto było wyraz objaśnić w Odmia-
nach tekstu (nb. w P I brak odmiany dla cmętarz, w wydaniach drukowanego 
cmentarz). 

 

6. Kilka słów o rytmie 
 
Nie wprowadzano w omawianym wydaniu, inaczej niż w wielu edycjach 

wcześniejszych, poprawek rytmu, polegających bądź na wydłużaniu zbyt krót-
kiego wiersza (Quidam XII 63: 9-zgłoskowiec zamiast 11-zgłoskowca), bądź 
skracaniu za długiego (Quidam XXIII 89: 12-zgłoskowiec, XXIII 95: 13-zgłos-
kowiec). Jak najsłuszniej, dokonywanie tego rodzaju emendacji jest bowiem 
równoznaczne z wchodzeniem wydawcy w rolę autora. 

Wprowadzano natomiast poprawki typu „lilija” zamiast „lilia”. Zmieniono 
tak m.in. diamentów na dyjamentów (Quidam XX 103) czy Antiochii na Antijo-
chii (Rzecz o wolności słowa IX 70). W kilku przypadkach uznano jednak, że 
zmiana nie jest konieczna, tzn. że dzisiejszy czytelnik będzie wiedział, iż Salu-
stiusza (Quidam XIX 61 powinien odczytać jako wyraz pięciosylabowy, Adrian 
(Quidam XIX 97) i Dialog (Rzecz o wolności słowa VIII 80) jako wyrazy trzy-
zgłoskowe, biografię (Rzecz o wolności słowa IX 20) jako wyraz czterosylabo-
wy, czyli w każdym przypadku inaczej niż w potocznej polszczyźnie. Oczywi-
ście, prędzej czy później zorientuje się, że winien odczytać inaczej. Ułatwiłbym 
mu to jednak (podobnie jak w innych tego typu miejscach), zmieniając Salustiu-
sza na Salustyjusza (bądź Salustijusza), Adrian na Adryjan, Dialog na Dyjalog, 
biografię na biografiję (bądź bijografię). 

 

7. Rymy 
 
Gdy idzie o rymy, a konkretnie: o pewne w rymowaniu nieścisłości czy nie-

dokładności, widziałbym rzecz następująco. W większości poematów dokładne 
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rymy są normą. Można zatem przypuszczać, że tu i ówdzie pojawiające się od-
stępstwa od ścisłego rymowania, spowodowane były bądź (w przypadku poema-
tów drukowanych) błędami składu, bądź (w przypadku utworów zachowanych  
w autografach) omyłkami poety. Niżej podaję miejsca, w których zdecydowanie 
wprowadziłbym zmiany dla zachowania dokładnego rymu4. 

[Z „Boskiej komedii” Dantego] 
Czyściec – pieśń ósma 29 szmaragdowej na szmaragdowéj (rym do majowej) 

Pompeja 
126 czerwoném na czerwonem (rym do gronem) 

Szczesna 
Wstęp, czyli przed-pieśń. (Do lutni) 56 świecą na świécą (rym do błyskawicą) 

[Wędrowny sztukmistrz] 
61 niej na niéj (rym do skroni) || 91 ciszej na ciszéj (rym do usłyszy) || 113 weso-
łej na wesołéj (rym do goły) 

[Z „Odysei” Homera] 
Rapsodia I 65 wszelakiej na wszelakiéj (rym do Itaki) || 153 spaniałej na span-
iałéj (rym do stały; niewykluczone, że w atg jest znak pochylenia „e” napisany 
na górnej kreseczce litery „ł”) || 200 pieszej na pieszéj (rym do rzeszy) || 202 po-
cieszonym na pocieszonem (rym do zgonem) || 209 należeć na należéć (rym do 
uwierzyć) || 254 całym na całem (rym do ucztowałem) || 274 uwłoczyć na uwłó-
czyć (rym do tuczyć; wydaje się, że w tym przypadku zmiana winna być rezulta-
tem modernizacji pisowni) || 277 więcej na więcéj (rym do książęcy) || 285 wy-
granej na wygranéj (rym do zebrany) || 291 skąpiej na skąpiéj (rym do nastąpi) || 
386 równe na rowne (rym do czarowne) 

Assunta 
drugie motto 1 twojémi na twojemi (rym do ziemi) || I 24 milczącémi na milczą-
cemi (rym do ziemi) || I 81 dalej na daléj (rym do spali) || I 146 czystej na czystéj 
(rym do przezroczysty, w atg jest czystéj) || II 60 pochyłém na pochyłem (rym do 
zbłądziłem) || III 6 dla niéj na dla niej (rym do najstaranniej) || III 23 szklanémi 
na szklannemi (rym do ziemi; zob. też rozdziałek 5 niniejszych uwag) || III 128 
nikiém na nikiem (rym do językiem) || IV 21 wykutém na wykutem (rym do knu-
tem) || IV 72 samej na saméj (rym do bramy) 

 
 

                                                           
4
 Najczęściej zmiana dotyczy bądź wprowadzenia „é” w miejsce „e” (nb. sporadycznie ta-

ką poprawkę wprowadzano, np. w Fulminancie 36 płaskiej na płaskiéj dla rymu do Łaski), 
bądź „e” w miejsce „é” (tu i ówdzie zachowano „é” w pozycji rymowej, zamiast je zmienić na 
„e” zgodnie z przyjętą w wydaniu zasadą modernizacji tej samogłoski, a w tym wypadku także 
dla uzyskania pełnego rymu). 
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Emil na Gozdawiu 
65 śpiewał na śpiéwał (rym do wskazywał) || 68 owém na owem (rym do  
parowem) 

Wigilia 
54 żołnierzem na żołniérzem (rym do krzyżem) 

Psalmów-psalm 
160 nie ma na nié ma (rym do nadyma) || 164 gniewa na gniéwa (rym do dobro-
tliwa) 

Salem 
Do J. O. Księcia Adama Czartoryskiego 146 prościej na prościéj (rym do rze-
czywistości, w atg jest prościéj) || A.T. 10 o tém na o tem (rym do grzmotem) 

Fulminant 
180 szalonej na szalonéj (rym do nadprzyrodzony) 

Modlitwa Mojżesza 
43 próbą na probą (rym do żałobą) 

Rzecz o wolności słowa 
I 10 niczém na niczem (rym do obliczem, nb. ten wyraz zmieniono z obliczém) || 
II 92 o tej na o téj (rym do poty) || III 29 dalej na daléj (rym do zapali) || III 46 
wcześniej na wcześniéj (rym do pieśni) || IX 27 rozdartej na rozdartéj (rym do 
wyparty) || X 30 skarży na skarzy (rym do pejzaży || w pdr jest skarzy) || X 34 
rzeczy-pospolitej na rzeczy-pospolitéj (rym do grobów syty) || XI 156 swojém na 
swojem (rym do spokojem) || XI 204 lepiej na lepiéj (rym do osklepi) || XII 14 
świecę na świécę (rym do wieżycę) || XII 60 zwodniczym na zwodniczem (rym do 
biczem) || XII 98 stróny na strony (rym do feuilletony; nb. dzisiejszy czytelnik 
będzie w stróny widział błąd ortograficzny) || XIII 97 prędzej na prędzéj (rym do 
pieniędzy) || XIV 19 dalej na daléj (rym do żegnali) || XIV 33 i 34 onéj i zmieni-
onéj – w tym wypadku, zgodnie z przyjętą w wydaniu zasadą modernizacji „é”, 
należało zmienić oba wyrazy na: onej i zmienionej 

Inaczej rzecz ma się z czterema poematami – Epimenidesem, Quidamem, 
Próbami oraz Pięcioma zarysami5  – które Norwid opublikował w Poezjach  
z 1863 roku. W lipskim tomie ani razu nie użyto „é”. W owych zaś czterech  
zajmujących mnie poematach niedokładnych rymowań z „e” zamiast „é” jest 
blisko osiemdziesiąt, co już samo w sobie stanowi jeżeli nie normę, to z pewno-
ścią tych poematów cechę szczególną. Przedstawiają się te rymowe nieścisłości 
następująco: 

                                                           
5
 Podaję w kolejności, w jakiej znajdują się w omawianej edycji. W Poezjach kolejność 

inna: Próby, Pięć zarysów, Epimenides, Quidam. 
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Epimenides: onej (16, rym do zamyślony), jałowcowej (124, rym do  
narodowy); 
Quidam: dalej (I 47, rym do pytali), świecę (III 68, rym do tunice), drugiej (III 
86, rym do sługi), lepiej (IV 16, rym do ślepi), dwunastej (V 22, rym do toasty), 
niewiadomej (V 30, rym do jak atomy), ścisłej (V 47, rym do zawisły), odziewa 
(VI 5, rym do zrywa), pierwej (VI 24, rym do przerwy), rozświecą (VI 157, rym 
do lico), widzieć (VI 199, rym do wstydzić), niej (VI 223, rym do ustroni), kobie-
tą (VI 239, rym do ukrytą), świecą (VII 20, rym do błyskawicą), senatorskiej 
(VII 99, rym do oratorski), wszelakiej (VII 142, rym do niejaki), wchodzącej 
(VIII 58, rym do niechcący), wyżej (IX 120, rym do zbliży), najwygodniej (X 44, 
rym do ku-zachodni), dla niej (XI 38, rym do pani), powie (XI 173, rym do Ma-
gowi), dalej (XI 197, rym do wtrącali), kobiece (XII 3, rym do ulicę), raźniej 
(XII 37, rym do przyjaźni), niewieściej (XII 69, rym do boleści), nagiej (XII 74, 
rym do powagi), rozproszonej (XIII 6, rym do tryumfy i zgony), przeciw-
sokratejskiej (XIII 30, rym do czy ratusz gdzie miejski), wypowiedzianej (XIII 
103, rym do mówi sens znany), steru (XIII 111, rym do Epiru), raczej (XIII 175, 
rym do zobaczy), dalej (XIII 180, rym do spali), dziennej (XIII 189, rym do sen-
ny), tajemniczej (XIII 196, rym do niezwodniczy), niej (XIV 27, rym do Pompo-
nii), tłumnej (XIV 79, rym do dumny), piorunowej (XV 19, rym do dębowy  
i głowy), mojej (XV 131, rym do stoi), dla niej (XV 179, rym do Pani), poruszo-
nej (XV 252, rym do cztery strony), czytanej (XVI 3, rym do ściany), nie ma 
(XVI 23, rym do otrzyma), głośniej (XVI 103, rym do dośni), kredą (XVII 24, 
rym do idą), owej (XVII 39, rym do połowy), samej (XVIII 70, rym do bramy), 
więcej (XIX 17, rym do tysięcy), niebezpiecznej (XIX 91, rym do niestateczny), 
dalej (XIX 102, rym do azali), najporządniej (XIX 169, rym do pył nierządny), 
południowej (XX 3, rym do ciemno-safirowy), wypowiedzieć (XX 153, rym do 
mógł dośledzić), służebnej (XXI 34, rym do potrzebny), takowej (XXIII 13, rym 
do się zdrowy), po onej (XXIII 34, rym do wywrócony), raźniej (XXIII 60, rym 
do draźni), całej (XXIV 19, rym do ideały), obchodzącej (XXIV 26, rym do nie-
gorący), dalekiej (XXIV 42, rym do i wieki), odziewa (XXIV 49, rym do bywa), 
dalej (XXIV 107, rym do pali), kobiety (XXIV 283, rym do okryty), gwarnej 
(XXV 2, rym do marny), wygodniej (XXV 52, rym do przychodni), świeca 
(XXV 71, rym do dziewica), najlepszej (XXV 79, rym do być krzepszy), mlekiem 
(XXV 100, rym do ręcznikiem), okrytej (XXV 120, rym do szczyty), bydlęcej 
(XXV 149, rym do tysięcy), zbrojnej (XXV 216, rym do spokojny), niedalekiej 
(XXVII 10, rym do list, a leki), pierwej (XXVII 27, rym do nerwy), kobiety 
(XXVII 43, rym do wryty), weselej (XXVII 64, rym do pościeli); 

Próby: głębokiej (29, rym do mroki), twojej (75 rym do stoi); 
Pięć zarysów: I. Rzeczywistość – otwiera (94, rym do Szekspira). 
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Dodam w tym momencie, że jest ponadto, już tylko w Quidamie, dziesięć 
miejsc, w których powody niedokładnego rymu są inne niż brak „é”. Otóż  
w przypadku braku „e” pochylonego wątpliwości nie było. Ów brak – niewąt-
pliwie rezultat decyzji samego autora6 – brak wszędzie i bez wyjątku, stanowił – 
jak się rzekło – cechę szczególną utworów z lipskiego tomu Poezji; trudno było 
tego nie zobaczyć, zobaczywszy, nie respektować7. Tak też – jak najsłuszniej – 
zrobiono w omawianym wydaniu: inaczej niż w edycjach wcześniejszych, dla 
ścisłego rymu nie zmieniono „e” na „é” w Epimenidesie, Quidamie, Próbach 
oraz Pięciu zarysach. 

Z wspomnianymi dziesięcioma miejscami Quidama już tak prosto nie jest. To 
znaczy niepodobna jednoznacznie powiedzieć, czy niedokładności rymowe są 
tutaj zamierzone, czy też stanowią rezultat omyłki (obojętne, zecera czy autora). 
W konsekwencji – nie sposób kategorycznie opowiedzieć się za bądź przeciw 
poprawce. Można jedynie rozważać mniej czy bardziej prawdopodobne argu-
menty na rzecz takiej czy innej – zawsze przecież hipotetycznej – decyzji. 

Zanim wymienię owe kłopotliwe miejsca w Quidamie, powiem, że byłbym za 
ich poprawieniem, i podam trzy argumenty, które by mnie do tego skłaniały. Po 
pierwsze, obecność takich rymów, jak krzywemi – ziemi (XX 121 i 123), bole – 
sole (XXIV 98-99) czy – szczególnie, bo na granicy dwóch rozdziałów – głębo-
kiem – tokiem (II 28 i III 1)8. Po drugie, prawdopodobne omyłki w kilku miej-
scach, trafnie korygowane przez Cedrę (za Gomulickim): w XV 104 zmieniono 
ku ziemi zawróci na zawróci ku ziemi (rym do żylastemi), w XV 265 zmieniono 
każdemu właściwy na właściwy każdemu (rym do czemu). Po trzecie, prawdopo-
dobieństwo omyłki nieco większej niż zmiana szyku wyrazów, oraz – ryzykow-
na, ale przekonująca – emendacja Gomulickiego: w XVII 32 zmiana z wykwintną 
skromnością na z wykwintnością skromną (rym do przytomną)9. 

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, wprowadziłbym w poemacie o Qui-
damie następujące poprawki: XII 10 nikim na nikiem (rym do pamiętnikiem); 
XIII 84 lica na lice (rym do świecę), przy czym Pini i Gomulicki zmieniali świe-

                                                           
6

 Brockhaus drukował bowiem „é” i wcześniej, i później, inna rzecz, że często  
niestarannie. 

7
 Między innymi jako świadectwa nowoczesności poety czy wyraźnego otwarcia się Nor-

wida na wiersz wolny. 
8
 Wydawca pisał w Nocie edytorskiej (P I /465): „W II 28 wyjątkowo pozostawiono na-

rzędnik w formie «głębokiem», […] uznając, iż forma ta może tworzyć zamierzoną współ-
dźwięczność rymową z III 1 («tokiem»)”. Uwaga wydaje się zbędna, rym jest tutaj bowiem 
faktem. 

9
 Wydawca Quidama w P I nie zdecydował się wprowadzić tej poprawki, uznawszy ją za 

„zbyt daleko idącą” (s. 465). 
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cę na świécę; XV 80 mówi na mowi (rym do gościowi); XV 152 nieznaną na 
nieznana (dla rymu z poszukiwana); XVI 125 który na ktory (rym do wory); 
XVII 8 wtóry na wtory (rym do kędziory); XXII 6 służebnę na służebną (rym do 
niepotrzebną) || XXIV 135 szczególną na szczególnę (rym do zaulne) || XXV 192 
lichym na lichem (rym do kielichem) || XXVII 74 rozdartą na rozdartę (rym do 
coś warte). 

 

8. Interpunkcja 
 
O interpunkcji Norwida można nieskończenie. Ograniczę zatem rzecz do kil-

ku spostrzeżeń, tudzież postaram się najzwięźlej określić generalia, które stały 
u źródła wielu moich uwag w tej materii. 

Wydawcy – jak najsłuszniej – respektowali „norwidowską” interpunkcję  
poety: antycypacyjne przecinki, wykrzykniki, znaki zapytania; wielokropki;  
podwójne myślniki. W większości wypadków udało się też pogodzić zasady  
czy to „norwidowskiej”, czy w ogóle intonacyjno-retorycznej interpunkcji dzie-
więtnastowiecznej z regułami dzisiejszej interpunkcji logiczno-składniowej. Nie 
wszystko jednakże jest bezdyskusyjne. 

Po pierwsze, nie wydaje się trafna decyzja o niedodawaniu kropki po poje-
dynczym myślniku kończącym ustęp, zdanie, obraz. Szczególnie zaś ważne wy-
daje się to w przypadku wierszy dwudzielnych: mianowicie, jeżeli pierwszą 
część wiersza zamyka myślnik bez kropki, nie ma podstaw, by drugą część 
(również wówczas, gdy poprzedza ją myślnik) zaczynać od majuskuły. 

Po drugie, usuwałbym intonacyjne przecinki, zarówno w średniówce, jak  
w klauzuli. Oba miejsca stanowią – same w sobie, bez konieczności dodatkowe-
go sygnalizowania tego – naturalną przestrzeń wersyfikacyjnej pauzy. 

Po trzecie, jestem za usuwaniem przecinka przed pojedynczymi (bądź pierw-
szymi w szeregu) spójnikami „albo”, „lub”, „ani”, „ni” w tych wszystkich przy-
padkach, w których z niezbitą pewnością można stwierdzić, że spójnik nie 
wprowadza dopowiedzenia (jeżeli istnieje choć cień takiego przypuszczenia, nie 
odnotowuję możliwości usunięcia przecinka). 

Po czwarte, likwidowałbym przecinek antycypacyjny po „Lecz”, „Tu”  
i „Wi ęc”, jeżeli nie pełni on funkcji „pauzy gawędowej”. Nb. w wielu przypad-
kach można go z powodzeniem (co w omawianym wydaniu częste) zastąpić 
myślnikiem. 

 
[Z „Boskiej komedii” Dantego] 

O piekle – pierwsza pieśń 2 na końcu wiersza niekonieczny myślnik – wystar-
czyłby, jak w atg, znak zapytania || Z pieśni III o piekle 38 po nacierał dano 
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dwukropek (w atg nie ma znaku interpunkcyjnego), wystarczyłby przecinek || 
Czyściec – pieśń ósma 25 po Alić zbędny przecinek || O czyścu – dwudziesta 
ósma pieśń 23 po dążę dano kropkę, wystarczyłby przecinek (w atg nie ma znaku 
interpunkcyjnego) 

Wesele. Powieść 
9 po naiwnie średnik – w atg nie ma znaku interpunkcyjnego i tak należało zo-
stawić, zachowując sens w. 9-12: Każdy się w stu zwierciadłach oglądał naiwnie 
/ Śmiechów, brylantów, drobnych grzecznostek, opali, / Westchnień, szmarag-
dów, kwiatów fałszywych, rumieńców, / Atłasów białych… chaos!… || 94 po 
władanie dwukropek – można było albo zachować przecinek pdr, albo nawet go 
usunąć || 125 usunąłbym (intonacyjny) przecinek po wleci (przed lub) 

Pompeja 
4-5 aby oddzielić myślnikami rodzaje grobów (P I/419), zmieniono przecinek po 
osób na myślnik oraz myślnik po Gladiatory na przecinek. Nie wydaje się, żeby 
w wersji pdr istniało w tej materii jakieś nieuporządkowanie: A groby są rozlicz-
nych kształtów – jedne same, / Udzielnych groby osób, inne mieszczą sługi, / 
Gladiatory – aktory – inne rodom całym / Poświęcone || 18 usunąłbym przecinek 
po marmuru (przed Ani) || 170-171 wstawiono przecinki po potem oraz z wolna. 
Należało zachować redakcję pdr (potem / Znikając z wolna łączył się z Poety 
cieniem) – wieloznaczną, tj. nierozstrzygającą, czy Balbus „z wolna znikał”, czy 
„z wolna łączył się z Poety cieniem” 

Ziemia („Komedii” Danta czwarty tom) 
Pieśń VIII 89 usunąłbym (intonacyjny) przecinek po herbat (przed tudzież) 

Szczesna 
Tło 40 usunąłbym przecinek po zjé (przed Ni) || Tło 41 dwukropek po otnie 
zmieniono na kropkę – należało zmienić raczej na średnik, jest bowiem prawdo-
podobne, że zecer pomylił średnik z dwukropkiem || Listy 1 zachowałbym prze-
cinek po dom na końcu wiersza || Listy 18 zachowałbym wielokropek po bardzo, 
podkreślający znaczenie przedmiotu modlitwy || Listy 30-31 Wilgoci w starych 
wodociągach mało, / Zgniłymi przeszła kroplami w rośliny – nie wydaje się, aby 
należało dodawać przecinek po mało oraz zmieniać przeszło na przeszła, w re-
dakcji pdr orzeczenie odnosi się bowiem nie do wilgoci, lecz do mało: Wilgoci 
[…] mało […] przeszło 

Epimenides 
2 nie dodawałbym przecinka po gazety || 232-233 wiersze te w pdr brzmią: 
Człowiek zaś, jakby zawsze był, i będzie-zawsze / Tylko odmieniał miejsce na 
coraz łaskawsze. W wydaniu omawianym podano następująco: Człowiek zaś 
jakby zawsze był i będzie-zawsze, / Tylko odmieniał miejsce na coraz łaskawsze. 
Wydaje się, że można było zachować wersję pdr, niewykluczone bowiem, że 
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mowa tu nie o byciu czy istnieniu, lecz o zaprzeszłym („jakby był odmieniał”)  
i wszelkim przyszłym („będzie-zawsze odmieniał”) szukaniu przez człowieka 
coraz lepszych („łaskawszych”) miejsc || 234 usunąłbym przecinek po dziwił 
(przed ni) 

[Wędrowny sztukmistrz] 
52 nie dodawałbym przecinka po przerywała (przed Mówiąc) || 68 nie dodawał-
bym przecinka po bławaty – oddziela on bowiem owe bławaty od powiewu fioł-
kowego w następnym wierszu || 117 ujęto w przecinki słysząc to – zachowałbym 
redakcję atg, nieco inaczej określającą (czasowy) związek między czynnościami: 
Więc żebrak słysząc to złagodniał w duchu || 118 po ludzi w atg nie ma znaku 
interpunkcyjnego; tu dano kropkę – jest ona zbyt silna (w. 118 stanowi – skład-
niowo i obrazowo – ścisły ciąg dalszy w. 116-117), wystarczyłby przecinek 

Benvenuta Celliniego „Capitolo fatto in prigione e lode di detta prigione”, 
[Poemat] 
49 w atg po buty prawdopodobnie myślnik napisany jako krótka kreseczka. Wy-
danie omawiane daje tu średnik, Gomulicki kropkę. Wydaje się, że najlepszy 
byłby myślnik, dalej bowiem, w wierszach 50-51, mowa o rezultacie czynności,  
o jakiej traktuje wers 49 || 86 w atg po Minerwy nie ma znaku interpunkcyjnego, 
tu dano średnik, wystarczałby przecinek 

Quidam 
Do Z. K. Wyjątek z listu 1 zmieniono przecinek na myślnik po Czytałeś, „uznając 
potrzebę oddzielenia bezpośredniego zwrotu do adresata od pozostałej części 
wypowiedzenia” (P I/466). Owszem, ale bezpośredni zwrot do adresata jest 
również w drugiej części zdania (dawałeś do czytania), można zatem było zmia-
ny nie wprowadzać || I 5 po było nie zmieniałbym przecinka na dwukropek || I 23 
usunąłbym przecinek po biorą (przez Lub). W Uwagach edytorskich (P I/467) 
argument bardzo wątpliwy: „pozostawienie przecinka przed lub wynika z sza-
cunku dla praktyki Norwida, który stawiał go często przed tym spójnikiem  
w układzie szeregowym” || II 12 jest: lilie –, powinno być: lilie. – || III 55 usu-
nąłbym przecinek po czoła (przed ni) || V 26 usunąłbym przecinek po właśnie 
(przed albo) || V 41 usunąłbym przecinek po fałszerz (przed ni) || V 76 jest: mo-
wy –, powinno być: mowy. – || VI 80 usunąłbym przecinek po pociechę (przed 
lub) || VI 103 usunąłbym przecinek po ciżem (przed lub) || VI 116 nie dodawał-
bym przecinka po Padłe (dalej następuje porównanie zaczynające się od jak) || 
VII 53 usunąłbym przecinek po pewny (przed lub) || VII 109 jest: apostoła –”, 
powinno być: apostoła.” – || VII 116 usunąłbym przecinek po «Gwido» (przed 
lub) oraz po apostoła (przed I) || VII 122 usunąłbym przecinek po człeku (przed 
Ani) || VIII 6 kropkę po kładą należało zmienić raczej na przecinek niż średnik, 
bardziej prawdopodobne jest bowiem, że zecer pomylił przecinek z kropką niż ze 
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średnikiem. W Uwagach edytorskich (P I/468) następujące uzasadnienie: „Pro-
ponowany w tym miejscu przez Gomulickiego przecinek nie wydaje się rozwią-
zaniem słusznym, gdyż kolejne zdanie (w. 7-10) staje się podrzędne względem 
«faunów», a przestaje odnosić się do całości opisu w w. 3-6, natomiast kropka 
zamykająca w. 6 pdr byłaby zbyt silnym znakiem interpunkcyjnym”. Dyskuto-
wałbym z tym uzasadnieniem. Po pierwsze, na całość opisu składa się również 
to, co dotyczy „faunów” w w. 6. Po drugie, w. 7 odnosi się składniowo i myślo-
wo do owych „faunów” w tym sensie, że „każda z arkad” jest na nich, kładących 
na się wieńce, poopierana w taki sposób, iż jeśli stoisz w tym miejscu, to jesteś 
podobny do jednego z architektonicznych elementów owego miejsca. W istocie 
więc zdanie w w. 7-10 jest podrzędne nie względem „faunów”, lecz tego, jak 
poopierana jest każda z arkad. Oczywiście, kropka po kładą w w. 6 jest zbyt 
silnym znakiem interpunkcyjnym; zbyt silnym znakiem jest jednak również 
średnik || VIII 40 jest: porę –” , powinno być: porę.” –  || VIII 44 trójdzielny 
wiersz Lepiej –” | „Tych rzeczy?” | „Lub w inne sposoby”. należało dać następu-
jąco: Lepiej.” | „Tych rzeczy?” | „Lub w inne sposoby.” || VIII 45 nie wydaje się, 
żeby potrzebny był przecinek po Zofia || VIII 66 nie dodawałbym przecinka po 
Lecz, w żadnym razie nie jest konieczny (nb. często go po tym spójniku spoty-
kamy u Norwida, nie powód to jednak, aby poetę naśladować) || IX 39 nie doda-
wałbym przecinka po oddalony (przed I) || IX 164 nie dodawałbym przecinka po 
sądzeni (przed I) || IX 186 niekoniecznie należało zmieniać przecinek na średnik 
po zbodły. W Uwagach edytorskich (P I/468) następujące uzasadnienie zmiany: 
„Przecinek […] zastąpiono średnikiem, sytuując tym samym poza szeregiem  
w. 187. Dookreśla on zjawisko dźwiękowe z w. 180-183, nie jest natomiast dal-
szym ciągiem charakterystyki pojedynczego dźwięku z w. 184”. Uzasadnienie 
wydaje się dyskusyjne. W w. 186 kończy się charakterystyka pojedynczego 
dźwięku fizykalna, materialna, w w. 187 mamy charakterystykę dźwięku, by tak 
rzec, etyczną, moralną – ostatecznie więc nie ma powodów, by oddzielać wyli-
czające to wersy znakiem silniejszym niż przecinek || XI 9 kropkę po kości nale-
żało zamienić raczej na przecinek niż na średnik – w w. 10-11 mamy dalszy ciąg 
charakterystyki „młotka” z w. 9. Ponadto jest bardziej prawdopodobne, że zecer 
pomylił z kropką przecinek, nie średnik || XI 24 usunąłbym przecinek po sosno-
wy (przed I) || XII 48 jest: Zofia –, powinno być: Zofia. – || XIII 16 można było 
albo usunąć przecinek po rodzeństwo, albo (lepiej) dodać przecinek po Co (jak 
Gomulicki) || XIII 29 nie dodawałbym przecinka po bajek || XIII 32 usunąłbym 
przecinek po łaźnię (przed czy) || XIII 91 usunąłbym przecinek po akcentu (przed 
ni) || XIII 95 jest: woli –, powinno być: woli. – || XIII 99 jest: zmyślone –”, po-
winno być: zmyślone.” – || XIII 113 należało albo usunąć przecinek po sali  
w zdaniu Wziął je i patrząc dookoła sali, / Wyciągnął rękę, albo, jak Gomulicki, 
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dodać przecinek po je || XIII 160 usunąłbym przecinek po powieści (przed Lub) || 
XIII 209 trzeba było dodać przecinek po ciekawa (ciekawa, choć mała) || XIII 
233 jest: oczy – , powinno być: oczy. – || XIII 236 kropka po rzewnym powoduje, 
że zamykające ustęp wersy 237-240 mają się składniowo nijak do wcześniej-
szych; nb. jest między tymi czterema wersami a poprzedzającymi go wierszami 
bardzo głęboka elipsa syntaktyczna i – przede wszystkim – obrazowa i myślowa. 
Można by próbować tę elipsę – a w istocie zasadniczą niezborność – złagodzić, 
usuwając kropkę. Sens kłopotliwego zakończenia ustępu, ściśle zaś wierszy 234-
239, byłby następujący: Scena ta zatrzymywała na długą chwilę wzrok, nie 
przejmując widza rzewnym uczuciem (tego) czasu, gdy nieraz w cyrku cucono 
znudzone rzesze strugą gorącej krwi. Możliwe zresztą, że najlepsze byłoby tu to 
rozwiązanie, jakie dał Przesmycki (tom A, część II, s. 600), mianowicie myślnik 
zamiast kropki po rzewnym || XIII 256 po chwyta nie zmieniałbym dwukropka 
(wprowadzającego wypowiedź) na kropkę || XIII 276 nie dodawałbym przecinka 
po szedł (przed jak wprowadzającym porównanie) || XIV 35 jest: idzie –”, po-
winno być: idzie.” – || XIV 56 jest: Kamille –, powinno być: Kamille. – || XV 11 
jest: Upadkiem –”, powinno być: Upadkiem.” – || XV 31 jest: wielu –”, powinno 
być: wielu.” – || XV 40 usunąłbym przecinek po sławy (przed I) || XV 43 usunął-
bym przecinek po zabawy (przed Albo) || XV 50 jest: uśmiechem –, powinno być: 
uśmiechem. – || XV 63 jest: one –”, powinno być: one.” – || XV 64 jest: opłaku-
jąc –”, powinno być: opłakując.” – || XV 108 jest: miłość –” , powinno być: mi-
łość.” –  || XV 113 jest: namiętność –” , powinno być: namiętność.” –  || XV 174-
175 jest: – Te słowa, / Dwulicej treści, ogół zaniemiły – zważywszy, że w pdr nie 
ma przecinka po słowa, niekoniecznie trzeba go było dodawać, natomiast można 
było zmienić przecinek na myślnik po treści (jednocześnie usuwając inicjalny 
myślnik przed Te, rozpoczynający drugą część wiersza dwudzielnego) || XV 217 
należało dodać przecinek po siedzenie || XVI 165 niepotrzebnie dodano przeci-
nek po błękitne (przed I) || XVII 12 jest: czasie –, powinno być: czasie. –  
W w. 12 kończy się długi, w w. 1 zaczęty opis, w w. 13 zaczyna się opis nowy; 
Gomulicki zamykał w. 12 dwoma myślnikami, w pdr jest tylko myślnik; dodanie 
kropki byłoby wystarczające || XVII 22 niewykluczone, że w zdaniu chodzi  
a uważa można było rozważyć dodanie przecinka po chodzi. Jeżeli jednak nie 
dano go, uznawszy, że spójnik a występuje tutaj w (dawnej) funkcji spójnika i, 
warto było wytłumaczyć to w objaśnieniach || XVII 37 niepotrzebnie dodano 
przecinek po dłuta (przed Tudzież) || XVIII 57 usunąłbym przecinek po Wypo-
wiedzeniem (przed ni) || XVIII 65 jest: sumień – , powinno być: sumień. – || 
XVIII 118 wahałbym się, czy dodawać przecinek po jest (przed i) w zdaniu:  
A która wszakże jest i jest osobna || XIX 37 usunąłbym (intonacyjny) przecinek 
po zwiedził || XIX 89 usunąłbym przecinek po świątyń (przed ani) || XIX 124 
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jest: swywolna – , powinno być: swywolna. – || XX 112 jest: farby –, powinno 
być: farby. – || XX 174 jest (w wersie dwudzielnym): I tak zmordować dał się – | 
I odkupił – Należałoby dać albo: I tak zmordować dał się. – | I odkupił. –, albo  
(i chyba lepiej): I tak zmordować dał się – | i odkupił. – || XX 200 jest  
(w wersie dwudzielnym): Bez-narzędziową – | I wstał, kosz wziął w ręce. Powin-
no być: Bez-narzędziową. – | I wstał, kosz wziął w ręce, albo (lepiej): Bez-
narzędziową – | i wstał, kosz wziął w ręce || XX 203 jest: to –, powinno być: to. – 
|| XXI 44 jest (w wersie dwudzielnym): Zmieniony nieco – | Więc – Elektra-diwa. 
Można było dać albo: Zmieniony nieco. – | Więc – Elektra-diwa, albo (i bodaj 
lepiej): Zmieniony nieco – | więc – Elektra-diwa || XXII 20 jest (w wersie dwu-
dzielnym): Zasnęła – | – Chwilkę, ktoś idąc, zanucił. Wydaje się, że należało dać: 
Zasnęła. – | – Chwilkę, ktoś idąc, zanucił || XXII 32 nie dodawałbym przecinków 
po Egipcjanka i pokornie, zachowując dwuznaczność zdania: Tu Egipcjanka 
kłoniąc się pokornie / Rzecze, gdzie pokornie może się odnosić albo do kłoniąc 
się, albo do Rzecze || XXIII 2 nie dodawałbym przecinków po łożu i przesłanem 
w długim płynnym zdaniu (znakomicie tą płynnością adekwatnym wobec istoty 
rzymskiego modnisia): Lucius Pomponius leżał od niechcenia / Na łożu skórą 
lamparta przesłanem / I piórem pawim lekkie rzucał cienia / Na twarz Elektry || 
XXIII 14 jest: stworzenie –, powinno być: stworzenie. – || XXIII 89 jest: się –, 
powinno być: się. – || XXIV 64 usunąłbym przecinek po wiem (przed ani) || 
XXIV 154 jest: Ta zawołała: „Quidam!” – za człowiekiem. Nie widzę powodów, 
dla których nie można było zachować redakcji pdr (inaczej rozkładającej akcenty 
semantyczne): Ta – zawołała „Quidam!” za człowiekiem || 246 jest: twarz –, 
powinno być: twarz. – || XXIV 248-250 niekoniecznie należało dodawać prze-
cinki po Jazon, słysząc i poskokiem; można było zachować płynną redakcję pdr: 
Mistrz Jazon słowa te słysząc wzniósł rękę / I popychany żołnierstwa poskokiem / 
Wołał || XXV 137 usunąłbym przecinek po fletni (przed Lub) || XXVII 28 usu-
nąłbym przecinek po żale (przed Lub) || XXVII 79 jest (w wersie dwudzielnym): 
Patrz – ” | I wskazywała, powinno być albo: Patrz.” – | I wskazywała, albo: 
Patrz” – | i wskazywała || XXVII 37 jest: gońca –, powinno być: gońca. – || 
XXVIII 19 nie zmieniałbym myślnika (oznaczającego tu dłuższą pauzę) na prze-
cinek po Wchodziły 

[Z „Odysei” Homera] 
Rapsodia I 345 usunąłbym przecinek po jesteś (przed ni) || Rapsodia I 496 za-
chowałbym interpunkcję atg, tj. z przecinkiem po jeszcze – w wydaniu omawia-
nym dano przecinek po Laert. Interpunkcja atg każe czytać: Kupił ją Laert jesz-
cze [wtedy], kiedy była małą, nie zaś: Kupił ją Laert, jeszcze kiedy była małą.  
W obu wersjach sens jest taki sam, inaczej jednak rozkładają się akcenty || Rap-
sodia XI 5 nie dodawałbym przecinka po stropy (przed Ani) || Rapsodia XI 16 nie 
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dodawałbym przecinka po łokieć. W zdaniu: I grzebię dół na łokieć stromy  
w każdą ścianę nie ma wszak wątpliwości (były one w Uwagach edytorskich 
zasadniczym argumentem uzasadnienia zmiany, zob. P I/531), że chodzi o głę-
bokość (stromość), a nie o kształt grobu 

Assunta 
I 93 niekoniecznie należało dodawać przecinek po wychodziły (oddzielając orze-
czenie od okolicznika sposobu) || I 97 usunąłbym przecinek po drga (przed ni) || 
[Przypisy] 38 usunąłbym przecinek po czaszki (przed tudzież) 

Emil na Gozdawiu 
23 usunąłbym przecinek po rzymski (przed ni) 

„A Dorio ad Phrygium” 
I 41 nie dodawałbym przecinka po znając || II 61 usunąłbym przecinek po kosy 
(przed ani) || II 68-69 można było zachować redakcję pdr (tj. nie dodawać kropki 
po istnieje i nie zmieniać ta na Ta): Z niewiastą cóż być ma? gdy społeczność / 
Nominalnie istnieje – ta zaś jest czym? Wersja pdr w pierwszej chwili budzi 
mniej wątpliwości, iż pytanie ta zaś czym jest? odnosi się nie do „niewiasty”, 
lecz do „społeczności” 

Niewola 
Do Czytelnika 39 i 41 nie ma. – Ażeby zmieniono na nie ma; ażeby, po we-

szła zachowano średnik. Bardziej fortunna wydaje się redakcja, jaką dał Gomu-
licki: nie ma – ażeby oraz przecinek po weszła || I 6 nie dodawałbym przecinka 
po Więc || II 21 dodano myślnik po ciało – w pdr nie ma znaku interpunkcyjnego. 
W Uwagach edytorskich (PII/286) następujące uzasadnienie: „rozumiano «bo 
ciało» jako uzupełniające wyjaśnienie do «wasza przeszłość»”. Redakcja pdr 
skłania do innego rozumienia, łączącego „ciało” z „przyszłością”: Podczas gdy 
wasza przeszłość w was – bo ciało / Przyszłością waszą, duchem wciąż się pali || 
Epilog 15 usunąłbym przecinek po Filozofią || Epilog 19 usunąłbym przecinek po 
ty (przed ni) || Epilog 20 usunąłbym przecinek po arkanów (przed Ani) 

Psalmów-psalm 
7 usunąłbym (intonacyjny) przecinek po skier || 60 po wyrazu wystarczałby prze-
cinek (dano średnik; w atg nie ma znaku interpunkcyjnego), mamy tu bowiem 
dalszy ciąg enumeracji, rozpoczętej w w. 58 spójnikiem gdy, i kontynuowanej 
anaforycznym powtórzeniem tego spójnika w w. 61 i 62 || 70-72 w atg brzmią: 
Miły mój – wina ścieki / Rubinowe ścieki mię karmiły / Rubinowe, słoneczne. 
Wydanie omawiane podaje: Miły mój – wina ścieki, / Rubinowe ścieki mię karmi-
ły / Rubinowe, słoneczne (nie wstawiono przecinka po karmiły, w myśl przyjętej 
zasady, że nie daje się przecinków na końcu wierszy anaforycznych – zob.  
w rozdziałku 8 komentarz do Psalmów-psalm 77). Sądzę, że najbardziej opty-
malna byłaby redakcja wprowadzająca do wersji atg tylko jedno uzupełnienie, 
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mianowicie przecinek po Rubinowe w w. 71: Miły mój – wina ścieki / Rubinowe, 
ścieki mię karmiły / Rubinowe, słoneczne || 4 jest: żniwiarze –, powinno być: 
żniwiarze. – 

Promethidion 
Bogumił 140 nie dodawałbym myślnika po prym || Bogumił 152 zmieniłbym na 
końcu wiersza znak zapytania – albo na kropkę, albo na wykrzyknik. Nie jest 
wykluczone, że pytajnik dodał zecer, widząc w zdaniu słowo „jak”: Więc – jak  
o pięknem… teraz powiedz mi o pracy! || Bogumił 196-197 w pdr jest: Pieśń –  
a praktyczność jedno – zaręczone / Jak mąż i dziewka w obliczu wieczności.  
W omawianym wydaniu podano: Pieśń a praktyczność – jedno, zaręczone / Jak 
mąż i dziewka w obliczu wieczności. Wydaje się, że wystarczyło jedynie usunąć 
myślnik po Pieśń. Ponadto, nie zmieniałbym po wieczności przecinka na dwu-
kropek || Bogumił 268 w pdr jest: Roma – to odwróć, Amor ci odpowie! Zosta-
wiłbym redakcję pierwodruku (zmieniono ją na: Roma; to odwróć – Amor ci 
odpowie!), ściślej korespondującą z otwierającym ustęp 263-268 wierszem: O! 
Rzymie – ciebie że kiedyś kochano || Bogumił 324 przecinek po teraz należało 
zmienić na myślnik i jednocześnie zachować myślnik po urny (zmieniono go na 
dwukropek), zdanie ujęte w myślniki ( lampę we wnątrz stawiam urny) jest bo-
wiem „dopowiadającym” określeniem warunków tego, o czym dalej mowa || 
Wiesław 96 nie dodawałbym przecinka po Drży (przed jak wprowadzającym 
porównanie) || Wiesław 97-98 zmieniono przecinek na dwukropek po góry oraz 
dwukropki na myślniki po Pierwszy i wtóry; można było zachować (żadnych 
wątpliwości nie nasuwającą) interpunkcję pdr: I mają tylko dwa warunki z góry, / 
Pierwszy: że jeden Ojców Bóg, a wtóry: || Wiesław 115 nie zmieniałbym prze-
cinka na dwukropek po wielki || Wiesław 147 wiersz, bez żadnego znaku inter-
punkcyjnego, jest kłopotliwy: W nadziei razem w Miłości i wierze. Gomulicki 
dawał przecinek po razem, wydanie omawiane wstawia przecinki przed i po ra-
zem. Zakładając, że razem zostało użyte w znaczeniu „zarazem”, przecinek nale-
żałoby dodać po nadziei: W nadziei, razem [=zarazem] w Miłości i wierze 

Pięć zarysów 
I. Rzeczywistość 94 jest: ucichli –, powinno być: ucichli. – || I. Rzeczywistość 96 
jest: okryty –, powinno być: okryty. – || I. Rzeczywistość 124 jest: tom –, powinno 
być: tom. – || II. Pisarstwo 15-16 niewykluczone, że myślnik zamiast przecinka 
po formy (w pdr i P II przecinek) bardziej jednoznacznie wskazywałby, że bladą 
porcelaną odnosi się nie do powykrzywiane formy, lecz do lano: Te zwłaszcza, 
które wieków temu parę lano / W powykrzywiane formy – bladą porcelaną || III. 
Ruiny 50 jest: sfery –, powinno być: sfery. – || III. Ruiny 54 słusznie zmieniając 
myślnik na kropkę po skończona, można było zachować myślnik przed harmonia 
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|| III. Ruiny 70 jest: pokutuje –, powinno być: pokutuje. – || III. Ruiny 174 jest: 
błoto –, powinno być: błoto. – 

Salem 
Do J.O. Księcia Adama Czartoryskiego 112 usunąłbym przecinek po więc || Do 
Hr. Władysława Zamoyskiego 9 nie dodawałbym przecinka po świata || Do Hr. 
Władysława Zamoyskiego 28 nie dodawałbym przecinka po czele || Do A.M. 14 
jest: ziarn – O!, powinno być albo: ziarn. – O!, albo (lepiej): ziarn – o! || Do A.T. 
3 usunąłbym przecinek po Acz 

Fulminant 
43 dodanie przecinka po drzewem jest dyskusyjne, interpunkcja pdr odnosi  
bowiem w. 44 (Nad ruinami przysionków bez celu) wyłącznie do „oliwnego  
drzewa” 

Rzecz o wolności słowa 
II 38 nie dodawałbym myślników przed pierwszym mówi i po drugim mówi, 
sprawiają one bowiem, iż słowa mówi, wiedza mówi można czytać jak wtrącenie 
|| II 85 zbędny wykrzyknik po urobionym – w atg nie ma żadnego znaku || II 88 
usunąłbym przecinek po więc || II 89 usunąłbym przecinek po piękna || III 41 nie 
dodawałbym przecinka po istnieje, sens zdania w w. 40-41 (strun drżenie / Nie-
ustanne istnieje pewniej! niżli struny) nie budzi wątpliwości: „nieustanne drżenie 
strun istnieje pewniej niżli struny” || III 54 nie dodawałbym myślnika przed prze-
stanek || VIII 35 usunąłbym przecinek po to || VIII 43 i 44 nie dodawałbym prze-
cinków po półczwarta i karta || IX 33 nie dodawałbym przecinka po postępował 
(przed Ani) || IX 39-40 można było zachować jasną co do znaczenia wersję atg, 
tj. nie dodawać przecinków po pierwociny i mową (a jedynie, jak zrobiono, usu-
nąć przecinek po Tak): Tak że usłyszą wszystkich ludów pierwociny / Ojców mo-
wą zbliżenie tej spólnej godziny… || XI 174 nie dodawałbym przecinka po ludz-
kiego (przed ni) || XII 111 usunąłbym przecinek po słowie (przed ni) || XIII 38 
nie dodawałbym przecinka po głosi (przed ni) || XIII 54 nie dodawałbym prze-
cinka po przemienił || XIII 71 należało usunąć przecinek po to || XIV 11 zmie-
niono przecinek po Lecę na myślnik i dodano myślnik po mogę – wydaje się, że 
wystarczyło dodać przecinek po mogę 
 

9. Poprawki oraz sugestie drobnych zmian 
 
Część pomieszczonych w tej części uwag ma charakter erraty, część – sta- 

tus alternatywnych propozycji (nie wykluczam, że w niektórych przypadkach 
dyskusyjnych). 
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[Z „Boskiej komedii” Dantego], O piekle – pierwsza pieśń 
66 należało dać przecinek po Rzymem (rozdziela zdania, z których następne za-
czyna się od spójnika A) 

Szczesna 
Listy 66 zbędny rząd kresek po tym wersie, nie ma ich bowiem w podstawie 
przedruku. W P I/431 wydawca słusznie podkreślał: „Dziwi kontaminacja tekstu 
odpisu atg i pdr (Gom) w w. 44 Tła”, tutaj jednak sam dał tekst hybrydyczny 

Epimenides 
10 jest: Redaktora – zmieniłbym na redaktora || 111 – w pdr wers wcięty; od-
miany dają informację, że zrezygnowano z akapitu; akapit należało zachować, 
ponieważ zaczyna się tu (nowy) ustęp o kolejnym uczestniku podróży 

Benvenuta Celliniego „Capitolo fatto in prigione e lode di detta prigione” 
147 jest: mówił… „Twym, powinno być: mówił: „Twym || 154 żem zmienione  
z że. Emendacja nie wydaje się konieczna. Wydawca pisze zresztą w Uwagach 
edytorskich (P I/448), że i bez tej poprawki „zdanie ma sens”, dodaje jednak 
zaraz dalej: „ale mało prawdopodobny w sytuacji, gdy cała wypowiedź jest sku-
piona na reakcji podmiotu mówiącego na Bożą światłość; dodatkowym argumen-
tem może być kilkakrotne występowanie form z końcówką -m w tym fragmencie 
(«jam», «jam», «powołanym»)”. Owszem, omyłki Norwida nie można wyklu-
czyć, sądzę jednak, że jej zaledwie prawdopodobieństwo nie stanowi wystarcza-
jącej przesłanki dla dokonania zmiany 

Quidam 
I 19 jest: Appijskim, powinno być: appijskim || III 63 Panią – zmieniłbym na 
panią || VI 15, IX 45, XIII 208, XIX 145 co raz – w Uwagach edytorskich  
(P I/464) wydawca pisze: „Zachowano występującą w pdr dwoistość pisowni 
«coraz» / «co raz» […] o rozłącznej pisowni zadecydowały względy semantycz-
ne: pisownia taka akcentuje powtarzalność i pewną rytmiczność zdarzeń, pisow-
nia łączna wskazuje na stopniowalność danej jakości”. Nie wydaje się, żeby tak 
jednoznacznie i kategorycznie można rozróżnić znaczenie w podanych miejscach 
(pdr daje w VI 15 co raz, w IX 45 coraz, XIII 208 co raz, w XIX 145 Co raz) – 
w sumie, dawałbym w każdym przypadku: coraz || VI 98 Tu w pdr rozstrzelo-
nym drukiem, więc należało zaimek wyróżnić, tym bardziej, że zaraz dalej,  
w w. 104 i 105, tu dane kursywą || VI 139, X 9, XII 91, XV 26, XIX 126 chrze-
ścijany, chrześćjanin, chrześcijanie, chrześcijanin – w pdr wszędzie majuskuła. 
W Uwagach edytorskich (P I/463) następujące uzasadnienie: „Rezygnowano  
z dużej litery w przypadkach, gdy świadomość osoby mówiącej nie wskazywała 
na duchowe zakorzenienie w Ewangelii (np. wypowiedzi Epiryty, cesarza). Po-
zostawiano jednak majuskułę w wypowiedziach Gwida czy w apologetycznych 
komentarzach narratora, szanując w ten sposób piśmienniczy i ideowy zwyczaj 
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Norwida, polegający na stosowaniu w tej rodzinie wyrazów dużej litery”. Za-
chowywałbym majuskułę w każdym przypadku, w każdym bowiem… dawał ją 
Norwid, dla którego taka pisownia miała znaczenie zasadnicze || VII 86 Gladia-
tor – zmieniłbym na gladiator (nie jest jednym z bohaterów poematu) || VII 107 
w pdr wers nie jest dwudzielny, nie ma zatem podstaw, aby go dzielić (dwa 
myślniki to nie jest wystarczający argument) || IX 50 Cezarskie należało zmienić 
na cezarskie (jak w Objaśnieniach); w XI 81 słusznie dano cesarz, nie Cesarz || 
IX 61 Cezarskie – należało zmienić jak w XI 50 || IX 174 Cesarza zmieniłbym 
na cesarza || X 29 jest: Gwida? –”, powinno być: Gwida?” – || XI 83 Filolog 
wielki! Greckiego – Greckiego zmieniłbym na greckiego (przymiotnik; nb. po 
wykrzykniku możliwa jest minuskuła) || XIII 246 jest: ostrzegał: „jest, powinno 
być: ostrzegał: „Jest || XV 51, 119 Pani, Panię, Pani należało zmienić na pani, 
panię, pani (m.in. w XXII 36 dano pani, nie Pani) || XV 126-127 jest: „To jest  
w naturze mojej” – Pulcher rzecze – / „Tak się rozstrzyga wszystko w Pompo-
niana”., powinno być: „To jest w naturze mojej – Pulcher rzecze – / Tak się 
rozstrzyga wszystko w Pomponiana.” || XV 267 jest: pytać: „czemu?”, powinno 
być: pytać: „Czemu?” || XVII 20 Cesarza – należało zmienić na cesarza || XVIII 
47 jest: rzekł: quidam, powinno być: rzekł: „Quidam” || XIX 3 Cesarz-Jegomość 
– nie wykluczałbym zmiany na cesarz-jegomość || XIX 85 w pdr wiersz nie jest 
dwudzielny, należało to zachować || XX 32 mówiąc: „czczo mi” – należało dać 
albo: mówiąc: „Czczo mi”, albo zachować redakcję pdr: mówiąc „czczo mi” || 
XX 81 Władca (tak za Gomulickim) – należało dać (jak w pdr): władca (dla wy-
różnienia wyrazu wystarcza sama kursywa) || XXI przypis do 20 Flaviusa Vege-
riusa Renatusa – należało wyróżnić kursywą (w pdr rozspacjowanie) || XXIII 62 
i 65 zbędne cudzysłowy: zamykający po wyjdziesz! i otwierający przed Oto || 
XXIII 88 i 89 w pdr wiersze nie są dwudzielne, należało to zachować || XXIV 43 
Cesarza – należało zmienić na cesarza || XXIV 149 jest: pytającym: „czemu?”, 
należało dać albo: pytającym: „Czemu?”, albo (jak w pdr): pytającym „czemu?” 
|| XXIV 146 jest: temu –”, powinno być: temu” – || XXIV 161 jest: krwawa –”, 
powinno być: krwawa” – || XXIV 25 jest: tym? –”, powinno być: tym?” – || 
XXIV 27 jest (w wersie dwudzielnym): to! –”  | „– Gdybym, powinno być: to!” –  
| – „Gdybym || XXIV 29 jest: poszeptując: „kto wie” , należało albo dać: poszep-
tując: „Kto wie” , albo zachować wersję pdr: poszeptując „kto wie”  || XXVII 97 
mistrz – należało zachować Mistrz || XXVII 29 w pdr wers nie jest dwudzielny, 
należało to zachować 

[Z „Odysei” Homera] 
Wstęp 1 jest: Homera a, powinno być: Homera, a (spójnik rozpoczyna zdanie) || 
Rapsodia I 66 Itaki – w atg napisane grubo (przyczyną bodaj kłopoty z piórem), 
ale nie podkreślone, nie widziałbym zatem podstaw do wyróżnienia wyrazu || 
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Rapsodia I 168 jest: chleby a, powinno być: chleby, a (spójnik rozpoczyna zda-
nie); jednocześnie usunąłbym przecinek po wygląda (przed jak wprowadzającym 
porównanie) 

Assunta 
I 64 jest: Mrucząc: „dziś, powinno być albo: Mrucząc: „Dzi ś, albo (jak w atg): 
Mrucząc „dziś || I 102 potomność – zważywszy wagę tego pojęcia u Norwida, 
zachowałbym majuskułę atg: Potomność I || II 27 Oh! Panie – nie wykluczałbym 
zmiany na Oh! panie || III 120 jest: obiecując: «dalszy, powinno być: obiecując: 
«Dalszy 

Emil na Gozdawiu 
95 jest: suchy a, powinno być: suchy, a (spójnik rozpoczyna zdanie) 

„A Dorio ad Phrygium” 
I 31 jest: mówi: „pchnij, powinno być albo: mówi: pchnij, albo (jak w atg): mówi 
„pchnij  || I 50 swoją – bardziej prawdopodobna lekcja: swoję, tak też skłonny 
byłbym dać w tekście głównym 

Pieśni społecznej cztery stron 
IV 97 i 119 Ducha – w pdr ducha. W Odmianach tekstu uwaga, że zmieniono, 
„gdyż mowa tu o Duchu Świętym” P II/279). Nie wydaje się, żeby można mieć 
taką niezbitą pewność 

Niewola 
I 56 i 60 zachodu, południa – należałoby rozważyć pisownię Zachodu, Południa 
|| I, przypis do 119 (wers 1d) Papież – zmieniłbym na papież 

Psalmów-psalm 
Do Augusta C, poema przypisując 18 uważny – należało dać wersalikami, w atg 
wyraz podkreślony dwukrotnie || motto, werset 20 jest: świadectwa; Ale, powin-
no być: świadectwa; ale (nb. majuskuła w atg niepewna) || 77 najzłotsza – po 
tym wyrazie konieczny przecinek; brak przecinka jest konsekwencją kontrower-
syjnej decyzji: „W układach anaforycznych pieśni VI i IX nie wprowadzono, 
zgodnie z atg, przecinków na końcu wersów” (P II/295) – nie wydaje się, aby 
można widzieć w braku przecinków na końcu wersów anaforycznych jakąś wła-
ściwość „norwidowskiej” interpunkcji Norwida || 89 onej – po tym wyrazie ko-
nieczny przecinek || 112 chrobry – po tym wyrazie konieczny przecinek || 223  
i 224 anioły i ziemię – po tych wyrazach konieczne przecinki (zob. wyżej  
komentarz do w. 77) 

Promethidion 
Wstęp 10 jest: śpiew: „utnę, powinno być: śpiew: „Utnę || Bogumił przypis do 76 
jest: dialogu), Ojcowie, powinno być: dialogu) Ojcowie || Bogumił 123 jest: 
rzekł: żyj, jako żyłem, powinno być: rzekł: „Żyj, jako żyłem” || Bogumił przypis 
do 270 jest: Bohatérstwo, powinno być: Bohaterstwo || Bogumił 315 jest: po du-
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chowych, powinno być: do duchowych || Wiesław 47 przecina – po tym wyrazie 
konieczny przecinek || Wiesław 125 Mów – wyraz należy do pierwszej części 
wiersza dwudzielnego, nie zaś, jak podano, trójdzielnego || Wiesław 133 Stąd – 
można było pozostawić jak w pdr: stąd || Wiesław 145 wypowiedź należało ująć 
w cudzysłów: „Oto błękitnej prawdy jest plejada…” || Wiesław 182 Car ów,  
w pdr jest: Car ow – możliwe, że wydrukowano tak omyłkowo, powinno zaś 
być: Carow (tj. Carów). Nie wykluczałbym takiej lekcji; sens byłby następujący: 
Czar ów carujący / Carów, co [tj. ten Czar] władzy zewnętrznym kłamaniem 

Próby 
103 O! Wtedy – można było zachować redakcję pdr: O! wtedy 

Pięć zarysów 
I. Rzeczywistość 15 jest: Jeźli więc mówię: byli do arfy podobni –, powinno być: 
Jeźli więc mówię: „Byli do arfy podobni” – || I. Rzeczywistość 72 jest: odrzekną: 
„b ądź, powinno być: odrzekną: „B ądź || I. Rzeczywistość 128-129 jest: rzekł 
Chryzogon: lampa gaśnie nam, panowie! / Światła!, powinno być: rzekł Chryzo-
gon: „Lampa gaśnie nam, panowie! / Światła!”  || I. Pisarstwo 45 jest: spytają: 
„czemu, powinno być: spytają: „Czemu || III. Ruiny 75 Chrześćjan – można było 
dać: Chrześcian || III. Ruiny 76 jest: mówisz: „w, powinno być: mówisz: „W || III. 
Ruiny 140 jest: mówili: „dobrze, powinno być: mówili: „Dobrze || III. Ruiny 262 
Imperator – można było zmienić na imperator || IV. Burza 7 jest: kodeks a,  
powinno być: kodeks, a (spójnik rozpoczyna zdanie) 

Salem 
Do J. O. Księcia Adama Czartoryskiego 149 jest: mówi: „tyś, powinno być: mó-
wi: „Ty ś 

Fulminant 
104 jest: czym że, powinno być: czym, że || 109 Ducha-Świętego, w podstawie 
przedruku: Ducha-świętego – nie wydaje się, aby zmiana była zasadna 

Rzecz o wolności słowa 
Wstęp 27 jest: wdziękiem)., powinno być: wdziękiem); || I 24 i 26 – poprawki za 
pdr. Nie wydaje się to słuszne, dajemy bowiem tekst hybrydyczny (zob. też wy-
żej komentarz do Szczesna, Listy 66). Nb. w 26 należałoby dać Era (jak w atg), 
nie era (jak w pdr) || II 25 druidycznych – lepiej byłoby: drujdycznych (dzisiejszy 
czytelnik nie przeczyta druidycznych jako wyrazu trzyzgłoskowego) || II 40 
Sztukmistrzem – zmieniłbym na sztukmistrzem (w w. 39 słusznie zmieniono Ar-
cheolog na archeolog) || II 52 Teatrze – zmieniłbym na teatrze || II 62 cele –  
w atg wyraz podkreślony, należało go więc dać kursywą || II 86 ozdób – w atg po 
tym wyrazie podwójny myślnik, należało go zachować || III 58 proza – w atg 
większymi literami i podkreślone, więc powinno być wersalikami: PROZA || III 
60 Ody – dałbym ody || III 76 – dano redakcję pdr; zob. wyżej komentarz do 
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Rzecz o wolności słowa I 24 i 26 || IV 16-17 – lekcja przyjęta przez wydawcę 
bardzo trafna i w pełni przekonująca. Dla jednoznacznego określenia sensu nale-
żałoby dać pisownię łączną: nienawykł || VI – przypis do 14 wzięty z pdr; zob. 
wyżej komentarz do Rzecz o wolności słowa I 24 i 26 || VII 12 jest: Zajaśnieje – 
– Już; należało dać redakcję atg, jedynie wstawiając kropkę po Zajaśnieje: Zaja-
śnieje. – Już || VIII 18 stérczy – należało zmienić na sterczy || VIII 67 Wszech-
przytomny – tak za pdr, w atg: Wszechobecny; zob. wyżej komentarz do Rzecz  
o wolności słowa I 24 i 26 || VIII 82, 89, 90 Senatu, Senat – zmieniłbym na sena-
tu, senat || IX 31 jest: nie znana, powinno być (tak również w atg): nieznana || IX 
31 40 tej – w atg wyraz podkreślony, więc należało go wyróżnić kursywą || IX 41 
kresy-nowe – należało dać wersję jak w atg: kresy nowe || IX 42 zbiorowe – w atg 
Zbiorowe (wyraz podkreślony), zatem per analogiam do Ogół w 41 oraz do Spo-
łeczeństwie w 43 należało zachować wersję atg || XI 81 i 97 w atg wersy nie są 
dwudzielne, należało to zachować || XI 100 mniejszość – w atg Mniejszość, co 
należało zachować, podobnie jak w tym samym wersie Ogółu || XI 107 mniej-
szość – w atg Mniejszość, co należało zachować || XI 138 prostszém – należało 
zmienić na prostszym bądź (lepiej, zważywszy, że w tym samym wersie jest gór-
nem): prostszem || XII 69 oś – w atg Oś, co bodaj należało zachować || XII 130 
kréskami – należało zmienić na kreskami || XII 158 ksiądz-Pijar – zmieniłbym na 
ksiądz-pijar || XIII 5 statutów – w atg Statutów, co należało respektować, idzie 
bowiem o podkreślenie rangi praw ludzkich, analogicznie do Boskich (w Biblii, 
o której zaraz dalej mowa) || XIII 35 jest: Słowiańskie, powinno być: słowiańskie 
|| XIII 68 mocar – w atg Mocar, co należało zachować (analogicznie do Rzecznik 
w 67) || XIII 108 druid – dla rytmu należało zachować: drujd (w atg: Drujd) || 
XIII 150 testament – w atg Testament, co należało zachować, tym bardziej, że  
w wersie 156, ostatnim w części XIII, jest Testament (w wersie 150 zostaje za-
powiedziany ten końcowy Testament) || XIV 1 Tyrtejowa – należało zmienić na 
tyrtejowa (mowa o „mojej tyrtejowej pieśni”) || XIV 10 Wiatr – w atg wiatr, i tak 
można było zachować (fakt, że wiatr mówi, nie jest wystarczającym argumentem 
do zmiany pisowni) || XIV 17 – dano redakcję pdr; zob. wyżej komentarz do 
Rzecz o wolności słowa I 24 i 26 

P II/276, 12d jest: „cudem (w. 6)”, powinno być: „Cudem (w. 6)”. 
P II/418, 11d jest: „fétische”, powinno być: „fétiche”. 
 

10. Kilka uwag redakcyjnych 
 
Zamykając te szczegółowe uwagi o edycji, warto odnotować parę drobiazgów 

czysto technicznych, adresowanych przede wszystkim do redaktorów edycji. 
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Tam, gdzie wypowiedź ujęta w cudzysłów zaczyna się po wprowadzającym 
ją dwukropku, kropka winna się znaleźć po cudzysłowie zamykającym. Tam, 
gdzie wprowadzenia wypowiedzi nie ma, kropka winna się znaleźć przed cudzy-
słowem zamykającym. 

Jeżeli cały fragment tekstu, od początkowej majuskuły do końcowej kropki, 
ujęty jest w nawias, końcową kropkę daje się przed nawiasem zamykającym, nie 
po (P II/136, w. 107; P II/227, w. 84; P II/249, w. 46; P II/247, w. 56). 
Źle wyglądają tu i ówdzie podwojone nawiasy zamykające: )). Jeżeli tak się 

zbiegają, wewnętrzny należy dać jako klamrę: [  ]. 
Znaczniki przypisów na ogół znajdują się przed kropką zamykającą zdanie. 

Zdarza się jednak, że dano je po kropce. Niegdyś, w zależności od tego czy tylko 
część wypowiedzenia, czy całe wypowiedzenie odnosiło się do zaczerpniętej  
z jakiegoś źródła informacji (opinii, tezy etc.), różnicowano to, umieszczając 
znacznik przypisu bądź przed, bądź po kropce kończącej wypowiedzenie.  
W omawianym wydaniu nie ma jednak żadnej potrzeby takiego różnicowania 
przypisów. 

W ciągłej narracji unikałbym stosowania niektórych skrótów. Dają bardzo 
niewielkie oszczędności, a wyglądają i brzmią nie najlepiej. Np.: „In. kategorię 
odmian tekstu podstawowego tworzą” (P I 397, 11d), „To, co jest ważne w wyd. 
Poematów w DzWsz, nie polega jednak ani na wprowadzeniu emendacji no-
wych, ani na wykorzystaniu wcześniej przez in. zaproponowanych” (P I/398,  
5-7), „i przywołując in. fakty biograficzno-historyczne” (P II/276, 3g), „Podsta-
wę niniejszego wyd. stanowi pdr wyd. w Paryżu” (P II/276, 13g). 

Dla objaśnień przyjęto bodaj następującą zasadę. Objaśnienie będące zdaniem 
(w sensie gramatycznym) zaczyna się majuskułą i kończy kropką (niezależnie, 
czy idzie ono po myślniku oddzielającym objaśnienie od objaśnianego urywka 
utworu, czy też objaśniany tekst nie poprzedza objaśnienia). Objaśnienie, które 
zdaniem nie jest, zaczyna się minuskułą, kropką natomiast się go nie zamyka. 
Można by ten typograficzno-gramatyczny komplikacjonizm jeszcze od biedy 
akceptować, gdyby przyjętą regułę konsekwentnie i w pełni respektowano. Wiele 
tu jednak chaosu, niekonsekwencji, odstępstw od zasady (stąd w pierwszym zda-
niu tego akapitu znalazło się słowo „bodaj”). Koniec końców, radziłbym przyjąć 
dla objaśnień w kolejnych tomach prostszą regułę: wszystkie objaśnienia po 
myślnikach zaczynają się minuskułą, wszystkie objaśnienia „samodzielne” – 
majuskułą, kończą się zaś jedne i drugie kropką. 

Powtórzę na koniec: lubelskie wydanie poematów autora Assunty, zrealizo-
wane jako trzeci i czwarty tom Dzieł wszystkich pisarza, jest ważnym osiągnię-
ciem edytorskim, filologicznym, norwidowskim… I dodam – nie sposób bowiem 
tego nie docenić – że znakomicie współbrzmi z ową ważnością „skromna wy-
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kwintność” formuły graficznej i typograficznej, jaką przyjęto dla całej edycji 
Dzieł wszystkich. 
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Dominika  W o j t a s iń s k a  –  CIEMNY HIEROGLIF,  
CZYLI O KOLEJNYCH PRÓBACH  
ROZJAŚNIANIA NORWIDA 

Książka Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid, wydana nakładem Wydziału 
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego1 , powstała z inicjatywy członków 
Warszawskiego Koła Norwidologicznego oraz ich opiekuna naukowego, dr. 
Tomasza Korpysza. Młodych interpretatorów wsparli doświadczeni badacze 
twórczości Norwida (Grażyna Halkiewicz-Sojak, Jadwiga Puzynina, Wiesław 
Rzońca, Stefan Sawicki), dołączając do tomu własne teksty. We wstępie, zatytu-
łowanym Hieroglificzność Norwida, Tomasz Korpysz i Marta Ewa Rogowska 
przytaczają szereg znanych zarzutów wobec pisarstwa autora Milczenia, autor-
stwa Juliana Klaczki, Władysława Bentkowskiego, Jana Koźmiana, Andrzeja 
Edwarda Koźmiana, Wacława Szymanowskiego, Walerii Marrené-Morzkow-
skiej, Lucjana Siemińskiego, Tadeusza Piniego, Karola Irzykowskiego i Henryka 
Sienkiewicza, dotyczących niezrozumiałości, dziwaczności, ciemności myśli 
poety. Autorzy wstępu deklarują, że publikacja „jest owocem fascynacji człon-
ków Warszawskiego Koła Norwidologicznego Norwidem trudnym i ciemnym, 
jak go zdecydowaliśmy się nazwać: «hieroglificznym». […] W efekcie otrzyma-
liśmy zbiór tekstów bardzo zróżnicowanych tematycznie, ukazujących dopełnia-
jące się rozumienia tytułowego zagadnienia, i – mamy nadzieję – dowodzący 
niesłuszności cytowanych wyżej oskarżeń” 2. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
kwestia „ciemności” Norwida była wielokrotnie w literaturze przedmiotu podej-
mowana i ukazała się już zbiorowa praca, której przyświecała podobna idea – 
Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, pod redakcją Jacka Brzo-
zowskiego i Barbary Stelmaszczyk (Kraków 2002). Kilka lat temu, w ramach 
cyklu Colloquia Norwidiana, została zorganizowana konferencja pt. Trudny 
Norwid, w ramach której badacze z różnych ośrodków prezentowali swoje spo-
strzeżenia co do rzekomej „niezrozumiałości” poezji Norwida i potencjalnych 
problematycznych interpretacyjnie wątków. Niedawno ukazała się książka doku-
mentująca te zmagania3. 

                                                           
1
 Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid. Red. T. Korpysz, M.E. Rogowska, K. Samsel, 

M. Będkowski. Warszawa 2012. 
2
 T. K o r p y s z, M.E. R o g o w s k a. Hieroglificzność Norwida. W: Hieroglifem  

zapisane s. 10. (W dalszej części recenzji odwołania do tej publikacji sygnalizuję nazwiskiem 
autora i skrótem „H”, po którym podaję numer strony). 

3
 Zob. Trudny Norwid. Pod red. P. Chlebowskiego. Lublin 2013. 
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Jakie zatem zagadnienia znalazły się w centrum zainteresowania w omawia-
nej publikacji? Odpowiedź pozwoli przybliżyć przegląd zamieszczonych w niej 
tekstów. Część interpretacyjną otwiera Monika Drożdżewicz artykułem „Od-
czytywanie palimpsestu”, czyli Norwidowskie studium o „Bogurodzicy”. Autor-
ka już na początku powołuje się na stwierdzenie Juliusza Wiktora Gomulickiego 
o Norwidowskim kulcie Bogurodzicy4. Przypomina dowody na zainteresowanie 
poety tą pieśnią: rysunki ilustrujące fragmenty utworu, inspirację tekstem Bogu-
rodzicy przy stworzeniu tytułowej postaci dramatu Zwolon, wzmianki w listach  
i poświęcone jej studium. Właśnie studium czyni przedmiotem swoich rozważań. 
Drożdżewicz wychodzi od przekonania samego Norwida o palimpsestowości 
Bogurodzicy – poeta sądził, że współczesne interpretacje tej pieśni nie ukazują 
pełni sensu, konieczne jest odczytanie jej na nowo (VI 522-523)5. Pisze ona, że 
autor Milczenia za istotną, lecz ukrytą cechę tej pieśni uważał jej „charakter ry-
cerski” (VI, 522), co jest – jak sama zaznacza – zaskakujące, ponieważ tradycja 
rycerska była dla romantyków istotnym elementem średniowiecza. Celem autor-
ki staje się zatem odkrycie, dlaczego „rycerstwo” uznał Norwid za tak ważne dla 
pełnej interpretacji Bogurodzicy. Drożdzewicz pisze zatem o Norwidowskim 
przekonaniu o współistnieniu w obrębie pieśni rysu katechistycznego i wojenne-
go, zaznaczając, że etos chrześcijańskiego rycerstwa zakładał harmonijne po-
łączenie tych cech. Obie te części miały być, według Norwida, wykonywane 
przez dwa różne stany: chłopski i rycerski. Jak podkreśla autorka studium, to 
przekonanie twórcy Milczenia stało się rysem dominującym w jego interpretacji  
Bogurodzicy. 

Pierwsza część pieśni (jedenaście pierwszych wersów) – referuje Drożdże-
wicz interpretacyjną ścieżkę Norwida – przedstawia dzieje zbawienia z podkre-
śleniem wysiłku ewangelizatorów oraz męki Chrystusa, która zaowocowała ży-
ciem wiecznym. Norwid – pisze Drożdzewicz – podkreśla paralele pomiędzy 
działalnością Jezusa i Apostołów a szerzeniem chrześcijaństwa wśród Słowian.  
Z uwagi na to, że utwór powstawał w czasie przyjęcia przez Polskę chrztu, Nor-
wid „jest jednocześnie przekonany, że w Bogurodzicy odnajdujemy rysy owego 
modelowego profilu „Słowieństwa polskiego” (VI, 514)”6, pisze autorka. Część 
druga pieśni, według poety, ma charakter rycerski, o czym świadczy „akcento-
wanie wolności od ziemskich dóbr, głębokiego rysu ascezy i zdolności do po-

                                                           
4
 C. N o r w i d. PW VII, 597 (odwołuję się do wydania J. W. Gomulickiego, cyfrą 

rzymską oznaczając numer tomu, natomiast arabską – strony); M. D r oż d ż e w i c z.  
H, 13. 

5
 D r o ż d ż e w i c z. H, 14. 

6
 Tamże s. 17. 
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święceń” 7, jak pisze autorka, powołując się na Jesień średniowiecza Johana Hui-
zingi8. Norwid w tej części pieśni przypomina o zbliżającym się czasie walki 
wymagającym ofiary. Autorka za Jadwigą Puzyniną zaznacza, że walka w pis-
mach Norwida jest rozmaicie wartościowana9. W Bogurodzicy, według Droż-
dzewicz, Norwid ma na myśli walkę pokojową, łączącą się z przyjęciem postawy 
heroicznej w każdej sferze życia, o czym pisał również w Walce polskiej  
i Fulminancie. Jako przykład takiej walki Norwid uznaje męczeństwo świętego 
Wojciecha. 

Autorka zauważa, że poeta w swojej interpretacji podkreśla komplementar-
ność obydwu części pieśni, powołując się na średniowieczną ideę hierarchii  
i pośrednictwa – w ten sposób potwierdzone zostaje przeznaczenie pieśni przede 
wszystkim dla chłopstwa i rycerstwa10. 

Kończąc referowanie interpretacji poety, Monika Drożdżewicz stawia pyta-
nie, czy rzeczywiście w ten sposób czytając tę pieśń, autor Zwolona odsłonił 
sensy do tej pory pomijane. W konkluzji stwierdza, że Bogurodzica w studium 
Norwida projektowana jest jako carmen patrium, natomiast większość współcze-
snych poecie odczytań wyznaczała jej inną funkcję – była traktowana jako sym-
bol „długiego trwania wspólnoty narodowej, zrodzonej w momencie przyjęcia 
wiary chrześcijańskiej, oraz zwycięstw, które przodkowie […] odnieśli z tą pie-
śnią na ustach”11. Zdaniem autorki Bogurodzicę traktował Norwid jako palimp-
sest, którego znaczenie trzeba nie tylko odkryć, ale i przyswoić12, co jest przy-
kładem na specyficzne, Norwidowskie traktowanie tradycji jako skarbnicy wie-
dzy i wartości, z którą należy wchodzić w dialog, a nie bezrefleksyjnie powta-
rzać utarte schematy.W ten sposób Monika Drożdżewicz pokazuje Norwida nie 
tyle niejasnego i trudnego, ile umiejącego w interesujący sposób zmusić czytel-
nika do podjęcia trudu interpretacji znanego w tradycji kultury utworu w nieco 
inny sposób. 

W drugim artykule, zatytułowanym „...nad „przepaścią siebie-samego” się 
wstrzymałem” – O Norwidowskim wariancie podmiotowości, Grażyna Halkie-
wicz-Sojak przygląda się „ja” lirycznemu u Norwida. W pierwszych słowach 
badaczka przypomina, że romantyczną poezję wyróżniało silne eksponowanie 

                                                           
7
 Tamże. 

8
 J. H u i z i n g a. Jesień średniowiecza. Warszawa 1974 s. 100. 

9
 J. P u z y n i n a. O „walce” w pismach Norwida. W: Strona Norwida. Studia i szkice 

ofiarowane profesorowi Stefanowi Sawickiemu. Pod red. P. Chlebowskiego, W. Torunia,  
E. Żwirkowskiej, E. Chlebowskiej. Lublin 2008 s. 351-352. 

10
 D r o ż d ż e w i c z. H, 19. 

11
 Tamże s. 22 

12
 Tamże. 
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„ja” i własnych emocji. Powołując się na pracę Meyera H. Abramsa pisze, że 
„tendencje mimetyczne przesłaniał dążący do autentyzmu (lub kreujący postawę 
szczerości) wylew uczuć” 13. Autorka zauważa, że na tym tle Norwidowski pod-
miot jest „ukryty za zasłoną świata” i uwidocznia się raczej przez poznawanie 
rzeczywistości, niż mówienie o samym sobie14. Stwierdzenie to, wydawałoby się 
słuszne, Halkiewicz-Sojak po chwili podaje w wątpliwość, odwołując się do 
studium Danuty Zamącińskiej15, podkreślającego emocjonalny charakter twór-
czości autora Milczenia. Autorka zaznacza, że w swoim artykule będzie się od-
woływać, w odróżnieniu od Zamącińskiej, do wcześniejszych utworów Norwida, 
co pozwoli jej na ukazanie „stopniowego krystalizowania się odautorskiego gos-
podarza wierszy”16. Zauważa również, że poza twórczością z okresu warszaw-
skiego raczej nie zauważymy u Norwida romantycznego ekspresywizmu. Przy-
pomina Moją piosnkę [I] , w której „autor wyznania jest jednocześnie aktorem na 
lirycznej mikroscenie, […] dostrzegającym publiczność” 17. Pisząc o metaforze 
„czarnej nici”, Halkiewicz-Sojak stwierdza, że jest to wieloznaczny symbol, 
który można wiązać z melancholią, rozpaczą, nostalgią, poczuciem zagrożenia, 
możliwe jest odnoszenie tego znaczenia do wewnętrznego „ja” lirycznego, ale 
również do zła świata zewnętrznego. Doświadczenie wewnętrzne – pisze autorka 
– jest niedookreślone, ulega obiektywizowaniu, a bohater wiersza dokonuje 
przejścia od płaczu dziecięcego do autorefleksji, co nosi znamię rodzącej się 
dojrzałości. 

Badaczka uznaje stylizację dziecięcą w kreowaniu Norwidowskiego podmio-
tu za powtarzającą się w wielu utworach. Jako jeden z lepszych przykładów  
podaje poemat Częstochowskie wiersze, w którym pastuszek odkrywa swój we-
wnętrzny świat dzięki odczytywaniu sensów ze świata zewnętrznego. Dziecko 
zostaje wtajemniczone w naturę poprzez pracę, poznaje świat również przez 
naukę czytania – w tym kontekście szczególną rolę odgrywa Biblia i polskie 
podania. Czy ten bohater z „lenartowiczowskiego” wiersza Norwida powiela 
motyw dziecka romantycznego, czy też jest polemiką, pastiszem? Autorka skła-
nia się do odczytywania tego wiersza jako polemiki – zauważa, że w przeciwień-
stwie do romantycznej antropologii dzieciństwa, inspirującej się m.in. poglądami 

                                                           
13

 G. H a l k i e w i c z - S o j a k, H, 23; por. M.H. A b r a m s. Zwierciadło i lampa. 
Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. Przeł. M.B. Fedewicz. Gdańsk 2003. 

14
 H a l k i e w i c z - S o j a k. H, 23. 

15
 Zob. D. Z a mą c i ń s k a - P a l u c h o w s k a. Poznawanie poezji Norwida, 

„Studia Norwidiana” 1: 1983 s. 5-30; t aż. Słynne nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, 
Słowackiego, Norwida, Lublin 1985. 

16
 H a l k i e w i c z - S o j a k. H, 23. 

17
 Tamże s. 24. 
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Jana Jakuba Rousseau18, w Częstochowskich wierszach obecna jest idea harmo-
nijnego połączenia sfer natury i kultury. Natomiast „ja” liryczne, choć w utworze 
– jak pisze autorka – nie widać krytycznego dystansu do postaci pastuszka, ra-
czej nie jest podmiotem odautorskim, na co ma wskazywać dedykacja, przypis 
do niej oraz żartobliwa konwencja rymów częstochowskich. 

Kolejnym utworem, któremu przygląda się badaczka, jest list poetycki Do  
Józefa Bohdana Zaleskiego. Uznaje ona, że konwencja epistolarna pozwala na 
utożsamienie autora z podmiotem lirycznym. Podobnie jak w poprzednim wier-
szu, bohaterem lirycznym jest dziecko, jednak otaczający je świat nie jawi się 
pod postacią Boskiego ładu, lecz powoduje lęk i wyzwala poczucie osamotnie-
nia. Halkiewicz-Sojak sugeruje, że przestrzeń ogrodu zarysowana w utworze jest 
przypisana adresatowi i symbolizuje wielką romantyczną poezję, natomiast 
dziecko jest reprezentantem młodszej generacji, która nie umie odnaleźć się  
w świecie wykreowanym przez swych poprzedników. Wydaje się, że to pisarz 
przemawia w imieniu swojego „straconego” pokolenia. Autorka przypomina, że 
istnieją takie utwory Norwida, w których poeta wyraża przekonania swojego 
narodu, a nie tylko młodszego pokolenia. Wiersze te mają wyraźny rys patrio-
tyczny. Należy do nich na przykład Psalm wigilii. 

Samotność bohatera Norwidowskich wierszy uwidacznia się także w przeży-
waniu spraw duchowych, co pokazuje poeta w litanii Do Najświętszej Marii 
Panny i wierszu Modlitwa. W tym ostatnim, jak pisze autorka, doskonałość Boga 
onieśmiela człowieka, dobitnie uświadamiając mu jego kruchość. W obliczu 
potęgi Najwyższego człowiek może zdać się tylko na Jego łaskę – Norwid pod-
kreśla to poprzez motyw niemowlęctwa. Badaczka odwołuje się do sformułowa-
nia Jacka Trznadla i pisze, że w ten sposób poeta „powraca do ‘genezyjskiego 
momentu’ swoich poetyckich narodzin”19 – jest u progu realizacji swojego po-
wołania i musi uporządkować złożoność świata, która wydaje się być chaosem, 
lecz jednocześnie być nim nie może, skoro ma Boską proweniencję. Konkluduje, 
że „dziecięcość” podmiotu lirycznego w poezji Norwidowskiej można rozumieć 
różnorodnie: jako sytuację egzystencjalną dziecka, które zbliża się ku dojrzałości 
(i ten aspekt, podkreśla badaczka, widoczny jest w utworach o autobiograficz-
nym charakterze, np. w Epos naszej i Do mego brata Ludwika), jako metafo-
ryczną refleksję historiozoficzną o młodym pokoleniu oraz jako sytuację dziecka 

                                                           
18

 Autorka przywołuje tutaj dwie prace: A. K u b a l e. Dziecko romantyczne. Gdańsk 
1987; t aż. Dziecko. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod red. J. Bachórza, A. Ko-
walczykowej. Wrocław 1991 s. 198-202. 

19
 H a l k i e w i c z - S o j a k. H, 32; por. J. T r z n a d e l. Czytanie Norwida. Pró-

by, Warszawa 1978 (rozdział Jeden wiersz). 
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zniewolonej ojczyzny20. Dziecięce cechy podmiotu lirycznego, według niej, 
współistnieją z refleksją mędrca spoglądającego z perspektywy czasu na swoją 
rzeczywistość, co możemy zaobserwować m.in. w wierszu Do Józefa Bohdana 
Zaleskiego. Halkiewicz-Sojak zauważa, że w poezji Norwida można odnaleźć 
zróżnicowane, często rozbieżne sposoby kreowania podmiotu, ponieważ poeta 
odczuwał potrzebę dokumentowania złożonych wewnętrznych doświadczeń, lecz 
podkreśla, że te kreacje podmiotu i bohatera lirycznego wpisują się w rozumienie 
kondycji człowieka próbującego uporządkować chaos uczuć i przeżyć 21. Jak 
pisze, sposoby te mieszczą się pomiędzy ciemnością doświadczenia wewnętrz-
nego a świadomie przyjętą koncepcją antropologiczną22. Za syntezę obu tych 
źródeł podmiotowości uznaje poemat Promethidion, w którym akcentowana jest 
praca rozumiana jako poszukiwanie utraconej doskonałości – do tych poszuki-
wań motywuje „pieśń”, metafizyczna tęsknota człowieka do Boga. To poszu-
kiwanie utraconej w wyniku grzechu pierworodnego „całości” zostało też wy-
raźnie zarysowane przez Norwida w Rzeczy o wolności słowa. Autorka zaznacza, 
że człowiek jest natury pielgrzymiej, a jego wędrówka jest naznaczona przecina-
niem się sfery wertykalnej i horyzontalnej. W swych rozważaniach badaczka 
dokonuje ważnego spostrzeżenia – pisze, że zgłębiając swoje życie wewnętrzne, 
Norwidowski podmiot wspiera się tradycją, tymi jej elementami, które wydają 
się mu bliskie, dlatego kreacja podmiotu jest u Norwida „rozpisana na głosy”: 
dziecka, mędrca i pastuszka, Sokratesa23. Jednocześnie autorka czyni zastrzeże-
nie, że raczej nie mówiłaby w tym kontekście o podmiotowości rozproszonej, 
ostrożnie dystansując się wobec obecnych w literaturze przedmiotu hipotez24  
i podkreślając, że takie odczytanie byłoby możliwe tylko wówczas, gdyby zrezy-
gnować z retrospektywnego kontekstu badając twórczość Norwida. Sądzi ona, że 
rekonstrukcja człowieka wewnętrznego ma służyć rozumieniu świata. Podsu-
mowując ten artykuł warto oddać głos autorce, która słusznie zaznacza, że: 

 
Zstępowanie ku wnętrzu wiąże się z poszukiwaniem „przyczyny” własnego istnienia,  

z odnajdywaniem kształtu i godności dziecka Bożego w sobie. Ten kształt pozostaje niedo-
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 H a l k i e w i c z - S o j a k. H, 33. 
21

 Tamże s. 34. 
22

 Tamże. Autorka rozumie doświadczenie wewnętrzne jako całość życia wewnętrznego  
w wymiarze emocjonalnym i duchowym (świadomego i podświadomego). 

23
 Tamże s. 36. 

24
 Zob. W. R z oń c a. Norwid poeta pisma. Warszawa 1995; S. R z e p c z yń s k i. 

Norwid i nowoczesność. Perspektywa podmiotowości; M. K u z i a k. Poststrukturalizm  
i Norwid. Wstęp do wstępu. W: Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje. 
Pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, J. Trzcionki. Warszawa 2008. 
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pełniony i rozproszony, ale świadomość istnienia jego wzoru chroni przed rozpaczą, zatrzy-
muje „nad przepaścią siebie samego”. Perspektywa antropologiczna, z której Norwid diagno-
zuje niekoherencję poetyckiego „ja”, znajduje się jednak na antypodach przesłanek rozpro-
szenia tożsamości ponowoczesnej, która odrzuca lub ignoruje istnienie transcendentalnej 
zasady porządkującej. Dlatego wskazywanie analogii między Norwidowskimi kreacjami 
podmiotu a koncepcjami na przykład Derridy, postrzegam jako intelektualną grę, nie zbliża-
jącą jednak do rozumienia Norwidowskiej poezji

25
. 

 
„Sztuka w obliczu dziejów” Cypriana Norwida. Koncepcja pierwokształtów – 

to kolejny artykuł, autorstwa Marii Katy. Autorkę zaintrygowało Norwidowskie 
poszukiwanie „twórczości duchowej wszystkim ludom wspólnej” (VI, 282), 
czego wynikiem było stworzenie koncepcji pierwokształtów. Pierwokształty to 
najbardziej podstawowe, archetypiczne znaki i symbole, wspólne wszystkim 
ludom, zatem Norwid poszukiwał pewnej zasady naczelnej, na której można 
oprzeć istnienie sztuki – pisze autorka.W Sztuce w obliczu dziejów za pierwo-
kształty poeta uznaje figury geometryczne, odpowiadające im samogłoski, cyfry 
i barwy. Mają one charakter i symboliczny, i archetypiczny. Maria Kata pisze, że 
dla autora Milczenia symbol „jest pierwszym widocznym efektem konfrontacji 
myśli ludzkiej z naturą” 26, źródłem twórczości człowieka, czynnikiem napędza-
jącym dla sztuki. To, co związane z przeszłością, jest źródłem, początkiem cywi-
lizacji i kultury. Sztuka wywodzi się z tego, co wspólne wszystkim ludom, ar-
chetypiczne. Autorka proponuje interpretowanie Norwidowskiej teorii pierwo-
kształtów poprzez koncepcję archetypów Carla G. Junga. Uznaje, że pierwo-
kształty to Jungowskie archetypy, utrwalone w psychice ludzkiej i znajdujące 
odzwierciedlenie w różnych dziedzinach życia, w tym wypadku – w sztuce. Dal-
szą część studium autorka podporządkowuje pytaniu o powody podobieństwa 
Norwidowskiej koncepcji z pracą Junga. Odpowiedzi szuka w tradycji platoń-
skiej i neoplatońskiej, a ściślej – w idealizmie obiektywnym. Powołuje się na 
ważną dla Norwida triadę Piękna, Dobra i Prawdy, słusznie zauważając, że Nor-
wid był pod jej przemożnym wpływem. W tym miejscu należałoby jednak za-
strzec, czego autorka nie czyni, że te trzy wartości są przez Norwida reinterpre-
towane i podlegają innemu, niż u Platona, wartościowaniu. Kata pisze, że nie 
tylko świat idei łączy Norwida i Junga z Platonem, lecz także dualizm ducha  
i materii. U Norwida widoczna jest tendencja do łączenia w różnych zagadnie-
niach myśli i czynu, praktyki i teorii, wertykalnego z horyzontalnym. Jako przy-
kład autorka podaje wiersz Plato i Archita. Pisze, że Platon i Archytas, jako opo-
nenci w przedstawionym przez Norwida dialogu, są najprawdopodobniej, na 
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 H a l k i e w i c z - S o j a k. H, 38. 
26

 M. K a t a. H, s. 45. 
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takiej samej zasadzie jak Bogumił i Wiesław z Promethidiona, alter ego poety. 
Propozycja ta nie do końca wydaje mi się przekonująca. Stanowiska tych dwóch 
uczestników sporu są zbyt jednostronne, by można było identyfikować je z po-
glądami Norwida w tym samym stopniu. Autorka pisze, że „u początków sztuki  
i rzemiosł leżały – zdaniem Norwida – geometria, czyn, praktyka – z nich wy-
wodzą się „pierwokształty” sztuki”27. Stwierdzeniem tym zdaje się zaprzeczać 
temu, co pisze wcześniej, omawiając znaczenie Piękna, Dobra i Prawdy na przy-
kładzie Promethidiona. Podkreślając wzajemne zazębianie się tych trzech idei  
w myśli estetycznej Norwida, stwierdza: „Związek taki każe wywodzić sztukę od 
Boga, który wedle myśli chrześcijańskiej jest miłością. Źródła sztuki należy więc 
upatrywać w tym, którego moc stwórcza jest mocą miłości […] sztuka […] sytu-
uje się między światem ludzkim a tym przynależnym Bogu […]28. Zatem, zgod-
nie z Norwidowską koncepcją, sztuka ma swój początek nie w ludzkim działa-
niu, lecz w impulsie pochodzącym od Boga, który człowiek powinien przełożyć 
na praktyczne działanie. To właśnie przekonanie pobrzmiewa w wierszu Plato 
i Archita: żaden z adwersarzy nie ma w pełni racji. Norwid chciałby widzieć 
takiego artystę, który umiałby wyśrodkować te dwa stanowiska, utrwalić to, co 
najważniejsze, czyli rozumienie sztuki jako działania praktycznego i jako kon-
templacji idei, by ostatecznie utworzyć z nich koherentną, harmonijną całość. 
Autorka zdaje się rozumieć tę konieczność, lecz jednocześnie podkreśla istnienie 
dualizmu w Norwidowskim myśleniu o sztuce, sugerując jej dwubiegunowość, 
równoległość, zamiast harmonijnego połączenia wertykalnego z horyzontalnym, 
przecięcia się tych dwóch linii. Tę biegunowość, podwójność myśli ł ączy autor-
ka z ideami hermetyków, elementami żydowskiej mistyki, choć asekuracyjnie 
dodaje, że nic nie wiadomo na temat Norwidowskiej znajomości teorii herme-
tycznej, a pewne podobieństwa, które dostrzega, wynikają z platońskiego rodo-
wodu estetyki Norwida i myśli hermetycznej29. 

W czwartym artykule, pod tytułem Nazwa własna jako hieroglif. Uwagi  
o onomastyce Cypriana Norwida, Tomasz Korpysz pokazuje złożoność proble-
matyki dotyczącej nazwy własnej w twórczości Norwida, skupiając się na sposo-
bach nadawania przez Norwida nazwom różnych znaczeń. 

Autor jako pierwszy sposób wykorzystywania przez Norwida nazw własnych 
wyróżnia ich etymologizację. Poetę często interesuje odkrywanie, odnawianie  
i aktualizowanie realnej etymologii, pisze Korpysz. Nierzadko zdarza się, że 
poeta wymyśla etymologię jakiegoś wyrazu poprzez podział słowotwórczy lub 
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 Tamże s. 49. 
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 Tamże s. 53. 
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reinterpretację morfologicznych cząstek, bądź tworzy neologizmy w taki sposób, 
by zawierały się w nich znaczenia wyrazów i cząstek będących podstawą nazw30. 
Autor, powołując się na istniejące już rozpoznania tej problematyki w literaturze 
przedmiotu, zauważa, że często Norwidowskie próby dochodzenia do pierwot-
nego znaczenia słowa to tzw. etymologia ludowa lub natchniona31. Wielokrotnie 
jest to etymologia tworzona przez poetę na podstawie luźnych skojarzeń. Cza-
sem są to skojarzenia bliskie prawdy, na przykład wtedy, gdy nazwę „Słowianin” 
wiąże ze „słowem”. Bywa – pisze Korpysz – że poeta tworzy etymologię nazw 
przez siebie wymyślonych, jak w przypadku imienia Wicuś (wiedzieć coś – 
„wiécóś”) w Klary Nagnioszewskiej samobójstwie – w tym wypadku opierając 
swój pomysł na podobieństwie brzmieniowym. 

Jednym ze szczególnych przypadków jest znaczenie asocjacyjne, opierające 
się na znaczeniach wyrazów pospolitych. Przykładem może być neologizm 
„Ameryk” w znaczeniu „odkrywca Ameryki” – określenie to pojawia się w liście 
do Konstancji Górskiej z 1862 roku.  

Korpysz zwraca uwagę, że w wypadku Norwidowskiej onomastyki odkrycie 
jej znaczenia w dużej mierze zależy od kompetencji kulturowych odbiorcy – 
przykładami są „Serionice”, „Durejko”, „Flegmin”, „Lucius Pomponius Pul-
cher”. Rzadsze są przypadki, pisze autor, nazw opartych na kulturowo utrwalo-
nych cechach referenta nazwy. Zjawisko takie obserwujemy w liście do Marii 
Trębickiej, w którym poeta wykorzystuje biblijne imiona kobiece na określenie 
pewnych postaw: „[…] nie wiem, do czego ona się tam modli, ta chrześcijanka – 
bo to ani Marta, ani Magdalena!” (PWsz VIII, 289). 

Podobnie jest z nazwiskiem Magdaleny Tomir z Pierścienia Wielkiej-Damy.  
W tym wypadku Norwid prawdopodobnie inspirował się staroindyjskim cza-
sownikiem „tomiti” (dręczyć, męczyć), być może też odwoływał się do cech 
starożytnej królowej Massegetów Tomiry (jej nazwisko było traktowane jako 
alegoria Kościoła pokonującego zło32). W ten oto sposób nazwisko utworzone 
przez Norwida wpływa na interpretację postaci bohaterki dramatu, zauważa 
Korpysz. 
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 T. K o r p y s z. H, 57. 
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 Zob. I. F i k. Uwagi nad językiem Cyprjana Norwida, Kraków–Warszawa 1930  
s. 63-71; T. L e w a s z -k i e w i c z, B. W a l c z a k, H. Z g ó ł k o w a. Cyprian Kamil 
Norwid jako lingwista i filolog, „Studia Polonistyczne UAM” 1984 s. 162-204; S. G a jd a. 
Norwida myślenie o języku. W: C. K. Norwid w setną rocznicę śmierci. Materiały z sesji  
naukowej zorganizowanej w dniach 18 i 19 maja 1983 r. Pod red. J. Pośpiech. Opole 1984  
s. 125-126. 

32
 T. K o r p y s z. H, 62. 
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W podsumowaniu tego ciekawego przeglądu Norwidowskiej onomastyki au-
tor stwierdza, że u poety często mamy do czynienia z nazwami znaczącymi,  
a odkrycie ich przesłania jest nie tylko często trudne, wymagające od odbiorcy 
pewnego interpretacyjnego wysiłku, lecz również hipotetyczne, co z całą pewno-
ścią pozwala mówić o pewnej hieroglificzności Norwidowskich nazw własnych. 

Anna Krasuska w artykule Cytaty literackie jako argumenty w utworach pro-
zatorskich i publicystycznych Norwida dokonuje przeglądu zapożyczeń mających 
pomóc poecie i udowodnić swoje racje. Autorka wyróżnia cytaty natchnione 
(biblijne) i te pochodzące z innych tekstów literackich. Słowa biblijne, pisze, 
często są wykorzystywane jako argumenty autorytatywne, Norwid wzmacnia  
w ten sposób swoje własne poglądy. Tego typu cytaty występują często w kon-
tekście problematyki emigracyjnej, na przykład w Listach o emigracji wykorzy-
stane zostało Kazanie na Górze. Norwid pisze: „Nie idzie o to, aby używać po-
koju, ale żeby czynić pokój, bo błogosławieni są czyniący”, nawiązując do słów 
Jezusa: „Błogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani 
będą” (Mt 5,9)33. 

Poza problematyką emigracyjną częstym kontekstem, w którym pojawiają się 
cytaty zaczerpnięte z Biblii, jest kwestia relacji Norwida z krytykami. Poeta żon-
gluje cytatami, by udowodnić swoją słuszność i odpierać zarzuty dotyczące nie-
zrozumiałości, „ciemności” swoich utworów. Autorka przytacza jako przykład 
fragment z rozprawki Jasność i ciemność, będący nawiązaniem do Ewangelii św. 
Jana: „Światłość [bowiem] w ciemnościach świeci, a ciemności jej nie ogarnęły” 
(VI, 599). Swojej „ciemności” broni Norwid również we fragmencie Z Pamiętni-
ka. [O salonie paryskim 1851], podpierając się odwołaniem do Pierwszego Listu 
do Koryntian: „Bywa wsiane w niesławie, a będzie wzbudzone w sławie; bywa 
wsiane w słabości, a będzie wzbudzone w mocy; bywa wsiane ciało cielesne,  
a będzie wzbudzone ciało duchowne” (1 Kor 15, 43-44). 

Drugi rodzaj zapożyczeń, wyróżniony przez autorkę, to nawiązania do innych 
tekstów literackich. Jako przykład autorka proponuje tekst Z Pamiętnika.  
[O Zemście]. Czytamy tam: „z kości naszych powstaną mściciele” (VII, 41), co 
jest nawiązaniem do Eneidy Wergiliusza. Krasuska zauważa jednak, że cytat nie 
jest dokładny – powinien brzmieć: „A kiedyś niech powstanie mściciel z naszych 
kości” 34. Norwid tak zmodyfikował cytat, by zabrzmiał jak złowroga przepo-
wiednia, pisze Krasuska, zgodnie z intencją autora Vade-mecum. Przekształceń 
tego typu można odnaleźć w twórczości Norwida o wiele więcej. Wśród innych 
przykładów autorka wymienia m.in. aluzje do III części Dziadów w Zarysach  
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Autorka wszystkie cytaty biblijne podaje za Biblią Gdańską. 
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 P.W. M a r o. Eneida. Przeł. T. Karyłowski. Oprac. S. Stabryła, Wrocław 1981 s. 119. 
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z Rzymu. U Mickiewicza czytamy: „On [szatan] walczył na rozumy, ja wyzwę na 
serca”35, natomiast u Norwida: „tyś wyzwał na rozumy, ja wyzwę na serca” (VII, 
15). Autorka pisze, że u Mickiewicza wyzwanie na rozumy (szatan) jest warto-
ściowane negatywnie i przeciwstawione walce na serca (Konrad). Tymczasem  
w Zarysach z Rzymu jeden i drugi sposób walki jest oceniony negatywnie – au-
torka zauważa, że dwa razy użyto czasownika „wyzwać”, zmieniony został 
podmiot pierwszego zdania składowego, co usunęło odniesienie do szatana36. 

Przegląd różnych zakamuflowanych w twórczości Norwida cytatów-argu-
mentów autorka kończy krótkim podsumowaniem, stwierdzając, że w wypadku 
zapożyczeń biblijnych często mamy do czynienia z odpieraniem ataków krytyki, 
podpieraniem się w ten sposób autorytetem mądrości Pisma Świętego, a modyfi-
kacje treści cytatów są nieznaczne, co – według niej – świadczy o pewnej naboż-
ności Norwida wobec tych słów. Natomiast zapożyczenia z innych utworów 
literackich poeta traktuje bardziej jako narzędzia, których używa w taki sposób, 
by pasowały do wybranego przezeń kontekstu i wzmacniały jego argumentację. 
W obu wypadkach rozpoznanie cytatów jest warunkiem dokładnego odczytania 
intencji Norwida. 

Szóstym studium jest tekst Bożeny Leszczyńskiej – „Krzyż jest życie...” 
Symbol krzyża w twórczości Cypriana Norwida. Wybrane zagadnienia. Wydawa-
łoby się, że tematyka tego szkicu ma już dość bogate zaplecze w literaturze 
przedmiotu37. Powstaje zatem wątpliwość, na ile nowe rozpoznania może przy-
nieść kolejny, przeglądowy (w tytule mamy zapowiedź „wybranych zagadnień”) 
szkic? Podejrzenie o pewną wtórność niestety pogłębia się przy pierwszej próbie 
interpretacji – autorka zaczyna od Pożegnania. Wcześniej, referując ogólne zna-
czenie dla Norwida symboliki krzyża, i pisząc o motywice krzyża jako „odsła-
niającej bogactwo odcieni znaczeniowych”, powołuje się na pracę Grażyny Hal-
kiewicz-Sojak – Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „cało-
                                                           

35
A. M i c k i e w i c z. Dziady. Wrocław 1984 s. 58. 

36
A. K r a s u s k a. H, 71. 

37
 Zob. m.in. S. B a r ań c z a k. Geometrie Norwida. Parę uwag na marginesie „Stoli-

cy” . W: Nie tylko o Norwidzie. Pod red. J. Czarnomorskiej, Z. Przychodniaka i K. Trybusia. 
Poznań 1997 s. 253-260; F.J. C o r l i s s. Czas i ukrzyżowanie w Norwidowskim Vade-
mecum”. „Poezja” 1971 nr 9; A. D u n a j s k i. Chrześcijańska interpretacja dziejów  
w pismach Cypriana Norwida. Lublin 1985; K. G ó r s k i. „Ad leones” (próba analizy).  
W: O Norwidzie pięć studiów. Toruń 1949; W. K u b a c k i. O pewnym symbolu Norwida. 
„Poezja” 1978 nr 2 s. 9-10; t e nż e. Krzyż i brama. „Poezja” 1984 nr 6/7 s. 189-192;  
M. M a c i e j e w s k i. Fatum ukrzyżowane. W: Cyprian Norwid. Interpretacje i konteksty. 
Pod red. P. Żbikowskiego. Rzeszów 1986; I. S ł a w iń s k a. „Ci git l’artistereligieux...”.  
„Znak” 1960 nr 7-8 s. 911-919; S. S a w i c k i. Chrześcijańskie wartości poezji Norwida. 
Lublin 1986. 
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ści” 38. Po przeczytaniu początkowych zdań interpretacji Pożegnania powstaje 
nieodparte wrażenie, że przypis do pracy Halkiewicz-Sojak powinien znaleźć się 
po większości zdań z tej interpretacji. U Leszczyńskiej czytamy: 

 
Po raz pierwszy Norwid nawiązuje do znaku krzyża już w swym młodzieńczym wierszu 

Pożegnanie, wspominając dom dzieciństwa. Ten, tak ważny dla niego „sprzęt domowy”, któ-
rego wspomnienie bohater wiersza zabiera ze sobą w drogę, jest nie elementem dekoracyj-
nym, lecz żywą figurą, która towarzyszy mu i ochrania jego życie swym błogosławieństwem. 

 
Żegnam was, o lube ściany, 
Skąd, dziecinne strzegąc łoże, 
Chrystus Pan ukrzyżowany 
Promieniami witał zorze.  
A i dzisiaj, choć dokoła 
Pasożytne pną się zioła, 
Z ziół i pustek krzyż brązowy 
Błogosławi mi na drogę. 
Ostatni to sprzęt domowy, 
Który jeszcze żegnać mogę –  
 
Sprzęt domowy – i grobowy.  

PWsz I, 51 
 
W następnej strofie w centrum poetyckiego obrazu pojawia się „tęczowy blask”. Skoja-

rzenie tęczy i krzyża powraca jeszcze raz, wskazując na biblijne zakorzenienie wędrowca 
opuszczającego dom i ojczyznę. Tęcza to znak i zapowiedź przymierza, a znak krzyża, który 
wyznacza kierunek i kres wędrówki, jest realizacją tej obietnicy. Człowiekowi dotkniętemu 
cierpieniem i będącemu „wcieloną sprzecznością”, jak pisze Norwid w liryku Nieskończony, 
krzyż przywraca utraconą po grzechu harmonię i otwiera możliwość wejścia w jedność  
z Bogiem

39
. 

 
Grażyna Halkiewicz-Sojak o tym samym fragmencie Pożegnania pisała: 
 

Krzyż wiąże się tam ze wspomnieniem utraconego domu dzieciństwa, jest ostatnim „domo-
wym sprzętem”, z którym wspominający rozstaje się, ale zarazem zabiera w drogę pamięć  
o nim. […] W przytoczonej, pierwszej strofie wiersza dominuje motyw krzyża, w następnej  
w centrum poetyckiego obrazu znalazł się „tęczowy blask”. Skojarzenie tęczy i krzyża po-
wraca jeszcze raz w finale wiersza, stanowiąc klamrę poetyckiego obrazowania i ewokując 

                                                           
38

 G. H a l k i e w i c z - S o j a k. Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obra-
zach „całości” . Toruń 1998 s. 170-171. 

39
 Przywołany cytat pochodzi z artykułu B. Leszczyńskiej. H 74-75. Na końcu tego frag-

mentu autorka wstawia odwołanie do pracy W. Pyczka, Motywy pasyjne w liryce wielkich  
romantyków. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński (Lublin 2008 s. 325). 
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symboliczne sensy utworu. Wskazuje ono na biblijne zakorzenienie wędrowca opuszczające-
go dom i ojczyznę; tęcza odsyła do Starego Testamentu i opowieści o potopie, jest znakiem  
i zapowiedzią przymierza. W świetle Nowego Testamentu krzyż okazał się realizacją tej 
obietnicy, a w wymiarze indywidualnego, podmiotowego losu – wyznaczył kierunek i kres 
wędrówki

40
. 

 
Autorka wykorzystała ten kawałek interpretacji badaczki, nie wskazując  

w żaden sposób na zapożyczenie – nie umieszcza w nim przypisu do pracy Hal-
kiewicz-Sojak, nigdzie też nie zaznaczyła, że to nie jest jej odczytanie tego 
fragmentu wiersza. Niestety, taki zabieg z góry zniechęca do zapoznania się  
z całością tekstu i rodzi podejrzenie, że praca jest w znacznej mierze niesamo-
dzielna. Chciałoby się wierzyć, że zaistniała sytuacja jest jedynie niezamierzo-
nym przeoczeniem autorki, nie zmienia to jednak faktu, że pytanie o sensowność 
takich „przeglądowych”, wtórnych szkiców, opartych w większości na ustale-
niach innych badaczy (nawet, gdy są referowane w przypisach i w tekście głów-
nym), które nie wnoszą nic nowego, pozostaje aktualne. 

O Prawdzie Norwida jako hieroglifie postanowiła napisać Jadwiga Puzynina. 
Jak zaznacza, kategoria Prawdy od lat jest wątkiem niezwykle interesującym ją 
w badaniach nad twórczością autora Wandy. Przypomina różne znaczenia Praw-
dy (prawda wypowiedzi, postawa zgodna z przekonaniami i prawem Boskim, 
autentyczna wiedza o rzeczywistości), określając je jako epistemiczne41. Dalej 
wyróżnia badaczka prawdę rozumianą jako rzeczywistość i jej elementy – praw-
dę ontyczną42, następnie prawdę-dobro, cechę Boską, Królestwo Boże – czyli 
prawdę aksjologiczną43. Ostatnim rodzajem jest prawda estetyczna – zgodność, 
jak pisze Puzynina, sztuki z tym, co ma ona wyrażać44. Te różnorodne znaczenia 
prawdy odwołują się do kategorii „całości”, rozumianej, pisze badaczka, jako 
zbiór różnych elementów powiązanych wzajemnie, uzupełniających się, czy też 
jako pewnego rodzaju „jakość zespołu cech”45. Puzynina zauważa, że czasem to 
co złe może być istotnym elementem tej całości, jednak w przypadku Norwi-
dowskiej „prawdy całej” zło się nie pojawia, natomiast ważne są dopełniające się 
nawzajem znaczenia. Jako przykład podaje badaczka list do Marii Trębickiej  

                                                           
40

 H a l k i e w i c z - S o j a k. Wobec tajemnicy i prawdy... s. 171. 
41

 J. P u z y n i n a. H, 86. 
42

 Tamże s. 86. 
43

 Tamże. 
44

 Tamże. 
45

 Tamże s. 87. 
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z 1853 roku. Norwid podkreśla w nim związek prawdy epistemicznej z życiem, 
czyli – według kategoryzacji Puzyniny – z prawdą etyczną i aksjologiczną46.  

Zdaniem autorki tekstu można u Norwida wskazać takie cytaty, które dowo-
dzą, że prawda zbudowana tylko na myśli, na potrzebie życia prawdą, nie jest 
„cała”, na przykład: „Gdyby prawda była samą myślą tylko, już byśmy dawno 
zatrzymali się na stanowisku oświaty babilońskiej (VIII, 279). Puzynina podkre-
śla, że Prawda cała” powinna obejmować dobro i życie ludzi ją głoszących – 
tylko w ten sposób staje się przekonująca i zachęca innych do naśladowania ta-
kiego wzorca postępowania47. 

Autorka przypomina Norwidowski stosunek do wszelkiej nauki systemowej, 
roszczącej sobie prawa do zamkniętych, doskonałych odpowiedzi – prawda, 
którą nauki takie proponują, jest zawsze prawdą niepełną. Na dowód przytacza 
fragment z listu do Mikołaja Kamieńskiego z 1858 lub 1859 roku: „K aż d y, 
k t o  p r z e d a j e  c h oć b y  w  n a j l e p s z y m  c e l u  r o z u m 
s w ó j,  n i e  d o d a ją c  d o  t e g o  o s o b y  s w o j e j – knowa 
zdradę prawdy, bo jak wiadomo Pułkownikowi, p r a w d a jest nie tylko 
w i e d z ą,  a l e  i  ż y c i e m  razem. Otóż, jakże postąpić sobie w takim 
razie, mając do czynienia z publicystyką i literaturą zupełnie na innych pryncy-
piach opartą...” (PWsz VIII, 369). 

Dalej Puzynina pisze o związku prawdy z przedmiotem, o którym ją orzeka-
my – od tego zależy również jej jakość48. Prawda o życiu nie może go sztucznie 
upraszczać – referuje poglądy Norwida autorka – ponieważ w takim wypadku 
stałaby się fałszem. Przypomina Milczenie, w którym Norwid pisał o poznawa-
niu jedynie przez „przybliżenie”. W poszukiwaniu prawdy pomaga „rozwaga 
umiejętności” i „nierozwaga” (brak rozważań myślowych) „instynktu przyro-
dzonego” (wrodzonej intuicji, przejawiająca się m.in. kierowaniem się sumie-
niem)49. Przypisowo badaczka przypomina, że w Promethidionie Norwid utoż-
samia sumienie z prawdą (PWsz III, 452). Robi ona spostrzeżenie, że mamy do 
czynienia z pewnym paradoksem w myśleniu Norwida – poeta przypisuje praw-
dzie wysoką wartość, a jednocześnie godzi się na jej „przybliżoność”. Jednak 
takie przekonanie poety współgra z jego poglądem o niedoskonałości poznania 
ludzkiego. 

Autorka przypomina, że zainteresowanie pojęciem całości” nie jest typowe 
tylko dla Norwida – odnajdziemy je w starożytnej myśli greckiej, a także w filo-
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zofii XVIII wieku, w niemieckim przełomie klasyczno-romantycznym, a w kon-
sekwencji i w romantyzmie. Niestety, u Norwida nie znajdziemy dowodów na 
korzystanie z pism niemieckich filozofów, z pism Schellinga, choć możliwy jest 
wpływ jego poglądów na Norwida za pośrednictwem myśli Hoene-Wrońskiego  
i Trentowskiego, pisze Puzynina50. 

Podsumowując to cenne studium, autorka pisze, że „prawda cała” u Norwida 
opiera się na wartościach chrześcijańskich i na realizmie filozoficznym. Jej wie-
loznaczeniowość, to, że nie zawsze wiadomo, kiedy poeta ma na myśli „prawdę 
całą”, ani która konkretnie odmiana prawdy jest dowodem na jej hieroglificz-
ność, a dodatkowo tę niejasność pogłębia fakt, że sam Norwid uznaje prawdę za 
„przybliżoną”. Badaczka proponuje, by mimo wszystko starać się te użycia 
prawdy interpretować ze świadomością, że nasze próby tylko nas do prawdy  
o Norwidowskiej prawdzie przybliżają. 

Daniel Radecki w artykule Koniec końca historii, czyli poetyckie rozstania 
Norwida z Krasińskim skupił się na rozumieniu historii przez dwóch wielkich 
poetów. Autor, powołując się na ustalenia Aliny Merdas, zauważa, że Norwi-
dowska historiozofia ma swoje źródło w Piśmie Świętym i jest bytem kształtu-
jącym się w czasie, w przeciwieństwie, do wizji Krasińskiego, uznającej społe-
czeństwo za niezmienną konstrukcję51. Dla Norwida, pisze on, ważne było nie 
ścieranie się przeciwieństw w społeczeństwie, jak u Krasińskiego, lecz poszuki-
wanie harmonii pomiędzy różnymi grupami. W tym kontekście autor Promethi-
diona szczególną rolę przypisywał inteligencji – w niej upatrywał nadzieję na 
połączenie czynu z myślą, wymiaru wertykalnego z horyzontalnym, a za przy-
kład podaje Radecki Norwidowski stosunek do tzw. sprawy polskiej. Autor  
dokonuje zestawienia poglądów Norwida, zakładających konieczność pracy  
każdego obywatela nas sobą, by naród trwał, z Księgami pielgrzymstwa pol- 
skiego Adama Mickiewicza, w których również jest położony akcent na to, co  
jednostkowe52. 

Zakorzenienie Norwidowskiej filozofii historii w Biblii i przekonanie, że 
przyszłość będzie należeć do ludzi postępujących zgodnie z Boską wolą, zdaje 
się – jak pisze Radecki – być współbieżne z poglądami Krasińskiego. Jednak, jak 
zauważa dalej, nie oznacza to jedności poglądów. Krasiński według niego jest 
społecznym konserwatystą, Norwid natomiast wierzy w możliwość zmian spo-
łecznych i sprzeciwia się brakowi solidaryzmu społecznego w poglądach przyja-
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 D. R a d e c k i. HZ, 95. 
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ciela, zarzucając mu pewien elitaryzm53. Autor podkreśla, że punktem wyjścia 
refleksji Norwida i Krasińskiego o historii była obawa o upadek najważniejszych 
wartości. Wnioski jednak mieli rozbieżne: Krasiński wyznaczał trzy epoki,  
w których wartości mają się wypełnić, Norwid natomiast był wierny chrześcijań-
skiej koncepcji dziejów, zakładającej powolne, stopniowe wcielanie ideału  
w życie54. 

Ciekawe zagadnienie podejmuje Marta Ewa Rogowska w szkicu Norwid-
poeta szyfru. Jej artykuł jest próbą polemiki z ustaleniami Juliusza Wiktora Go-
mulickiego, który w Norwidowskich juweniliach dostrzegał zaszyfrowane aluzje 
polityczne55. Autorka śmiało podważa tę tezę, zarzucając Gomulickiemu nadin-
terpretację i nakładanie na teksty wierszy poety gotowych interpretacji, zamiast 
wyprowadzania ich z tekstu56. Dla poparcia swoich zastrzeżeń dokonuje analizy 
kolejnych juweniliów Norwida: Samotności, Sierot i Skowronka. Zwraca uwagę 
na pewną konwencjonalność tych tekstów, realizujących romantyczne schematy  
i odwołujących się do utartej motywiki (natura, relacje towarzyskie, pozory, 
samotność)57. Argumentacja Rogowskiej wydaje się przekonująca. Autorka jed-
nak dostrzega „miejsca niepokojące”, w których – jak pisze – interpretacje Go-
mulickiego wydają się zasadne58 – wskazuje m.in. wiersz Noc. Gomulicki wi-
dział tu aluzję do „nocy paskiewiczowskiej”59. Rogowska zaznacza, że to utoż-
samienie nie jest oczywiste i uzasadnione, ale przyznaje, że „noc” można inter-
pretować jako „niesprzyjające czy wrogie człowieku okoliczności” 60. Zwraca 
uwagę na motto z Obrazów Kaukazu Aleksandra Bastużewa, co mogłoby uza-
sadniać interpretację w kierunku patriotycznym61. Rogowska, analizując cały 
wiersz, nie wypowiada się jednoznacznie na temat propozycji Gomulickiego, 
zbyt wiele znajduje dwuznaczności. Podobnie ostrożnie wypowiada się o postaci 
pielgrzyma z wiersza Wspomnienie wioski – Gomulicki interpretował tę postać 
jako rosyjskiego szpiega62. Konkludując, autorka pisze, że  
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 Tamże s. 105. 
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 J.W. G o m u l i c k i. Literatura spiskująca w Warszawie paskiewiczowskiej (do roku 
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[…] nie istnieje uniwersalny klucz służący do odszyfrowania utajonych znaczeń. Znaczenia te 
powstają bowiem na różnych poziomach tekstu […], często wymagają od czytelnika wiedzy 
pozatekstowej. Norwid sprawnie posługuje się sztuką poetycką, nie musi więc uciekać się do 
szyfru […]

63
. 

 
Słusznie też zauważa, że określenie „kryptopolityczne” zakłada, że głównym 

celem tych juweniliów było przekazanie ukrytych treści politycznych – tymcza-
sem w młodzieńczych wierszach Norwida można dostrzec wiele innych wątków, 
które jednak dominują nad domniemanymi aluzjami politycznymi. 

Wiesław Rzońca w artykule Ezoteryzm jako rys Norwidowego premoderni-
zmu już na początku zastrzega w przypisie, że pojmuje ezoteryzm „jako synoni-
miczny wobec hieroglificzności i hermetyzmu”64. Rozważania rozpoczyna od 
spostrzeżenia, że specyfika cyklu Vade-mecum uniemożliwia łączenie z roman-
tyzmem, a kieruje go ku modernizmowi. Badacz wymienia wewnętrzną niejed-
norodność struktury poetyckiej, polinarracyjność, eksperymenty językowe oraz 
rolę obrazu jako te cechy Vade-mecum, które pozwalają na łączenie Norwida  
z modernizmem. Szuka podobieństw pomiędzy Norwidem a Przybosiem, przyta-
czając jako argument między innymi wypowiedź Kazimierza Wyki o ‘wielokrot-
ności sensu’, która zawdzięcza się temu”, że jeśli chodzi o obraz poetycki, ‘roz-
bity został jego charakter nieruchomy i opisowy’”65. Autor stwierdza, że „poru-
szenie obrazu” wpływa na wieloznaczeniowość wierszy Norwida, a to prowadzi 
do ezoteryzmu, łączącego autora Milczenia z awangardą modernizmu66. 

Rzońca pisze, że u Norwida neologizmy i śmiałe zestawianie odległych tra-
dycji i pojęć, które wydają się do siebie nie pasować, dowodzi jego awangardy-
zmu. Jest to teza dyskusyjna. Autor w interesujący sposób argumentuje, że gdy 
„[…] tak jak w symbolizmie zachodnioeuropejskim, kanwa obrazu poetyckiego 
jest realistyczna, zaś sam obraz jest «poruszony», to porządek ten godzi w nawy-
ki interpretacyjne […] i wymusza permanentną reinterpretację” 67. Dlatego autor 
uznaje utożsamianie niejasności, wynikające ze specyfiki romantycznej poetyki  
z „ezoteryzmem modernistycznym”, za błędne68. Jako przykład takiego nieporo-
zumienia przywołuje zaproponowane przez Michała Głowińskiego określenie 
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„ciemna alegoria69”. Wydaje się, że taki zarzut jest dość niesprawiedliwy, a ka-
tegoria zaproponowana przez Głowińskiego (który, notabene, w odniesieniu do 
twórczości Norwida używał również określenia „alegoria w ruchu70 i poezja 
form poruszonych71”) miała w założeniu oddawać migotliwość semantyczną, 
niejednoznaczność Norwidowskich metafor, które, choć zakorzenione w tradycji 
kultury, wymuszają reinterpretowanie utartych znaczeń. 

Polisemia Norwidowska oraz wynikający z niej intelektualizm tej poezji su-
geruje rozpatrywanie twórczości poety w kontekście francuskiego symbolizmu – 
zwraca uwagę badacz – jest to interesująca ścieżka interpretacyjna i uzasadniony 
kontekst, jako że Norwid większą część życia spędził we Francji. Nie da się wy-
kluczyć, że francuskie zjawiska literackie drugiej połowy XIX wieku oddziały-
wały na poetykę Norwida. Szkic Rzońcy jest z pewnością zaproszeniem do dys-
kusji i stawia ważne pytania. Niektóre stwierdzenia budzą jednak wątpliwości, 
podobnie jak proste uznanie ezoteryzmu za synonim hieroglificzności. Zjawisko 
ezoteryzmu jest na tyle złożone i ideologicznie odległe od świata wartości Nor-
wida, że chyba nie warto wprowadzać takiej mylącej komplikacji. 

Interesujące interpretacyjne spostrzeżenia kontynuuje Karol Samsel w artyku-
le Cypriana Norwida „ogród bez hieroglifów”: symbolika kwiatów w perspekty-
wie teorii estetycznej Johna Ruskina. Wieloznaczny „kwiat” z twórczości Nor-
wida uznaje autor szkicu za hieroglificzny. Proponuje jego odczytanie poprzez 
estetyczną teorię Johna Ruskina. Norwida i Ruskina łączy przekonanie o umo-
ralniającej funkcji sztuki. Estetyk, pisze Samsel, sądził, że ważne jest, by „przed-
miot rozpoznawać i oddawać jego prawdę w zgodzie z pięknem form material-
nych, ich harmonijnym wzrostem i rozwojem”72. Autor artykułu dostrzega zbież-
ność tej myśli z Norwidowską częścią cyklu Pięć zarysów, zatytułowaną Lilie – 
wypowiedź jednej z postaci potwierdza, dowodzi autor, główne tezy estetyki 
Ruskina. Samsel konkluduje, że znaczenie kwiatów ma u Norwida wartość mo-
ralną, łączy to poetę z tezą Ruskinowskiego moralizmu estetycznego. 

Czy Norwid wierzył w zbawienie powszechne? – pyta w swym eseju Stefan 
Sawicki. W centrum zainteresowania badacza znalazł się tekst [Zmartwychwsta-
nie narodu]. Warunkiem zmartwychwstania Narodu jest, według Norwida, odro-
dzenie „moralnej-całości”, a zmartwychwstanie historyczne wiąże poeta ze 
zmartwychwstaniem eschatologicznym – pisze Sawicki. „Zmartwychwstanie 
                                                           

69
 Zob. M. G ł o w i ń s k i. Ciemne alegorie Norwida. „Pamiętnik Literacki” 1984 z. 3 

s. 103-114. 
70

 Zob. t e nż e. Norwida wiersze-przypowieści. W: Cyprian Norwid. W 150-lecie uro-
dzin. Pod red. M. Żmigrodzkiej. Warszawa 1973 s. 79. 

71
 T e n ż e. Ciemne alegorie Norwida s. 114. 

72
 K. S a m s e l. HZ, 132. 
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historyczne” to walka z siłą śmierci w czasie, ujawnia się ono po odejściu wybit-
nych jednostek. Jednak, jak zauważa badacz, „zmartwychwstanie historyczne” 
obejmuje wszystkich ludzi – „obcujemy stale z tymi, którzy byli przed nami”73. 
Sawicki zauważa, że zmartwychwstanie historyczne (które przekracza swoją 
historyczność) uprawdopodabnia zmartwychwstanie eschatologiczne. Norwid 
próbuje poprzez fenomen zmartwychwstania historycznego przybliżyć się do 
prawdy o zmartwychwstaniu eschatologicznym. Zanim symbolicznie jakaś po-
stać zaistnieje w świadomości ludzi, musi upłynąć trochę czasu – pisze autor. 
Sawicki, referując poglądy Norwida, pisze, że po śmierci człowiek uzyskuje 
świadomość wyrządzonego zła i to jest jego pokutą, która w efekcie ma dopro-
wadzić do duchowego oczyszczenia74. Badacz zwraca uwagę, że refleksje Nor-
wida, łączące zmartwychwstanie ze zbawieniem, pozwalają na zrozumienie, jak 
poeta pojmował to ostatnie. Sawicki twierdzi, że Norwidowi była bliska myśl  
o zbawieniu powszechnym75 – w Ruinach nie widać ograniczeń pokuty, zdaje się 
być ona częścią Boskiego porządku świata, bez wiecznej kary76. Jak zauważa 
badacz, piekło pojawia się w pismach Norwida w zasadzie tylko w tłumacze-
niach, tematyce mitologicznej lub w przekształceniach tekstów innych autorów. 
Sawicki podkreśla, że myślenie poety ma cechy teologiczne. 

Ostatni artykuł, autorstwa Sylwii Stępień, zatytułowany„Powieść” Cypriana 
Norwida – próba ironizowania ironii romantycznej, jest próbą pokazania, że 
Norwid stworzył „własny typ ironii, oparty na modelu sokratycznym”77. Autorka 
dowodzi tego na przykładzie Powieści, w której poeta wyraźnie odwołuje się do 
ironii romantycznej oraz wykorzystuje osiągnięcia i wnioski autorów poematów 
dygresyjnych78, zaskakuje i zwodzi czytelnika. Jak zauważa, Powieść jest po 
części komentarzem do siebie samej79. Końcowe fragmenty wiersza – pisze Stę-
pień – zawierają ironiczne słowa skierowane przeciwko ironii romantycznej80. 
Według Norwida jest ona intelektualną zabawą, oderwaną od rzeczywistości  
i pozbawioną wartości. W ten oto sposób, czego ciekawie dowiodła autorka, 
Norwid wykorzystuje ironię romantyczną, by ostatecznie obrócić ją przeciwko 
niej samej. 

                                                           
73

 S. S a w i c k i. HZ, 138. 
74

 Tamże s. 140. 
75

 Tamże s. 140. 
76

 Tamże s. 141. 
77

 S. S tę p i e ń. HZ, 154. 
78

 Tamże s. 148. 
79

 Tamże s. 150. 
80

 Tamże s. 153. 
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Na zakończenie przeglądu książki Hieroglifem zapisane należy zaznaczyć, że 
jest to zbiór niejednorodny – bardzo zróżnicowany nie tylko pod względem po-
dejmowanej problematyki i metodologii, lecz również merytorycznej wartości 
poszczególnych szkiców i wykorzystania bogatej literatury przedmiotu. Czy 
wszystkie z podejmowanych zagadnień są rzeczywiście „hieroglificzne”, nieja-
sne, trudne? Czy książka potwierdza, czy zaprzecza domniemanej „ciemności” 
Norwida? Na to pytanie, jak sądzę, każdy z czytelników mógłby odpowiedzieć 
inaczej, a stosunek do Norwidowskiej „hieroglificzności” i trafność jej oceny  
w każdym z tych przypadków uwarunkowane będą nie tylko subiektywnym 
upodobaniem w konkretnym nurcie Norwidowskiej myśli i przyjętym sposobem 
czytania, lecz przede wszystkim doświadczeniem badawczym, czego pełną 
świadomość ma również recenzentka. 
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Edyta  C h l e b o w s k a  –  W ZBROI I BEZ KONTUSZA  
– SZLACHECKI PORTRET NORWIDA 

Problematyka związków Norwida z szeroko rozumianą tradycją szlachecką 
nie budziła dotychczas w badaniach norwidologicznych większego zaintereso-
wania. Twórczość poety, w odróżnieniu od innych – w tym również wymienia-
nych w pierwszym rzędzie – przedstawicieli polskiego romantyzmu, nie obfituje 
w liczne, a nade wszystko istotne dla całościowego obrazu Norwidowej sztuki 
słowa nawiązania do kultury i tradycji polskiej szlachty. W literaturze przedmio-
tu utrwalił się wręcz pogląd, wyrażony słowami Zofii Stefanowskiej, że „Norwid 
[jest] tym romantykiem polskim, który wyzwolił się z dylematu szlacheckiego”, 
a w jego pismach „nie ma apologii, ani potępienia, ani dramatycznych prób oca-
lenia Polski szlacheckiej w przyszłej Polsce odrodzonej, ani walk o Polskę bez 
szlachty i przeciwko niej”1.  

Punkt wyjścia dla wydanej w 2012 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu książki Zofii Dambek Cyprian 
Norwid a tradycje szlacheckie, która po raz pierwszy w tak szerokim zakresie 
podjęła powyższą problematykę, stanowiły badania poświęcone norwidowskiej 
biografii. Zofia Dambek, związana przez wiele lat z Pracownią Kalendarza Życia 
i Twórczości Cypriana Norwida2, współautorka trzytomowego wydawnictwa 
wieńczącego w 2007 roku działalność tej jednostki badawczej, zajmowała się 
przede wszystkim młodzieńczym okresem w życiu poety, w tym m.in. poszuki-
waniem nowych informacji i faktów biograficznych związanych z jego rodzin-
nym środowiskiem3. Zdobyta w trakcie pracy nad Kalendarzem Życia i Twór-
czości Cypriana Norwida wiedza pozwoliła Zofii Dambek wydzielić z tradycji 
rodowej, obejmującej sferę faktów oraz warstwę legendową, autokreacyjne za-
biegi poety oraz prześledzić obecność elementów tej tradycji w pismach poety. 
Tej właśnie problematyce poświęcona została pierwsza z trzech składających się 

                                                           
1
 Norwidowski romantyzm. W: Z. S t e f a n o w s k a. Strona romantyków. Studia  

o Norwidzie. Lublin 1993 s. 74-75. 
2
 Kierowana przez prof. Zofię Trojanowiczową Pracownia działała w ramach Uniwersyte-

tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1987-2007. 
3
 Dambek jest m.in. autorką zamieszczonego w ostatnim, aneksowym tomie Kalendarza 

tekstu Krąg rodzinny Cypriana Norwida, stanowiącego zestawienie informacji na temat tych 
spokrewnionych z poetą rodzin, które odegrały ważną rolę w jego życiu. Zob. Z. T r o j a -
n o w i c z o w a, Z. D a m b e k, I. G r z e s z c z a k. Kalendarz życia i twórczości  
Cypriana Norwida, T. III/Aneks. Bibliografia. Indeksy. Poznań 2007 s. 5-19. 
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na omawianą publikację części. Dwie kolejne przynoszą omówienie wydzielonej  
z twórczości Norwida opozycji: tradycja ziemiańska – tradycja rycerska. 

Rekonstrukcję opowieści rodzinnych Norwida rozpoczęła Dambek od legen-
dy Sobieskich, zajmującej najbardziej eksponowane miejsce nie tylko na mapie 
autobiograficznych wątków podejmowanych przez poetę, ale także odbijającej 
się najsilniejszym echem w dziejach Norwidowej recepcji, stanowiąc przyczynę 
licznych zarzutów o megalomanię oraz nieuzasadnioną rodową dumę. Tymcza-
sem przeprowadzona na kartach książki rzetelna analiza faktów i mitów, składa-
jących się na wspomniany fragment genealogicznego wywodu autora Rzeczy  
o wolności słowa, pozwala osłabić nieco ostrze formułowanych przez potomnych 
krytycznych opinii. Zasadniczy filar owej legendy – przypomnijmy – stanowi 
wielokrotnie przywoływane przez poetę, głównie na stronicach listów oraz nota-
tek, ale także autobiograficznych not sporządzanych w celu publikacji, powino-
wactwo rodziny matki, Ludwiki ze Zdzieborskich z królewską linią Sobieskich. 
Norwid utrzymywał mianowicie, iż jego rodzina wywodzi się „od Marka Sobie-
skiego, dziada Jana III-go, który dwóch synów miał, i jednego jest linia królew-
ska, a drugiego – linia mojej babki”4. Wbrew temu, co po dziś dzień zdają się 
sugerować niektórzy biografowie poety, nie należy doszukiwać się w tej kwestii 
mistyfikacji ze strony poety. Norwid opierał swą wiedzę na utrzymywanym po-
wszechnie – nie tylko w rodzinie Sobieskich – niemal przez całe XIX stulecie 
błędnym przeświadczeniu, którego źródła sięgały roku 1788. Wówczas – przy 
okazji odsłonięcia w Warszawie pomnika Jana III Sobieskiego – „Sobiescy 
otrzymali oficjalnie wywód, w którym potwierdzono ich pochodzenie od Marka, 
stryja Jana III” (s. 28-29). W rzeczywistości – jak podaje Dambek, powołując się 
na ustalenia Otto Battaglia’i opublikowane w 1933 roku na łamach „Miesięczni-
ka Heraldycznego” – „Rodzina pradziada Norwida z rodziną króla miała wspól-
nego przodka pod koniec XV wieku – Stanisława (jego brat Sebastian zapocząt-
kował linię królewską)” (s. 30). W świetle tych ustaleń jedynym zarzutem, jaki 
można Norwidowi stawiać, jest nadmierne podkreślanie wspólnoty rodowej  
z Sobieskimi, choć zarazem autorka przekonuje czytelnika, że głęboko osobisty 
stosunek do osoby króla oraz do rodziny Sobieskich sąsiaduje u poety z iro-
niczną postawą wobec tradycji rodzinnej. Co więcej, Norwid nie wykorzystywał 
nigdy przeświadczenia o pokrewieństwie z królem Janem w formie przepustki na 
salony arystokratów, lecz traktował je jako element wizerunku obywatela oraz 
klucz do oceny wydarzeń współczesnych. 

Dambek wydobywa z tradycji rodzinnej poety jeszcze jeden – mniej znany – 
wątek, zw. „legendą radziwiłłowską”, a dotyczący rzekomego pozbawienia So-

                                                           
4
 List do Konstancji Górskiej z 1882 (PWsz X, 156). 
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bieskich rodowej fortuny przez Radziwiłłów, który pojawił się w kilku listach 
poety: do Józefa Bohdana Zaleskiego, Seweryna Gałęzowskiego oraz Bronisława 
Zaleskiego5. W legendzie tej autorka książki dostrzegła splot dwóch wątków: 
przejęcia przez Radziwiłłów dóbr Sobieskich na Rusi (co odbyło się wszakże  
nie poprzez intrygę, lecz na drodze dokonanej przez wnuczkę króla, Katarzynę  
de Bouillon sprzedaży dóbr rodzinnych Kazimierzowi Radziwiłłowi) oraz echa 
wojny domowej Tarłów z Radziwiłłami o fortunę Sobieskich, rozpoczętej  
w 1743 roku (s. 36-37). Swój wywód autorka książki uzupełniła garścią szczegó-
łów, dotyczących związków Józefa Sobieskiego (pradziada Norwida) z Radzi-
wiłłami, których drobne refleksy odnalazła w pismach poety. 

Kolejne odsłony Norwidowej genealogii włączyła Dambek w tok refleksji po-
święconej świadomości stanowej poety, uważającego się za potomka dwu niemal 
wygasłych familii, poprzedzając je pobieżnym przeglądem „wątku ostatniego  
z rodu” w twórczości dramaturgicznej autora [Hrabiny Palmyry] (s. 39-42). Wy-
dobyła z rodzinnych archiwaliów informacje dotyczące współczesnych poecie 
dziejów najbliższego kręgu jego rodziny, stanowiących swoiste exemplum aktu-
alnych przemian zachodzących w sferze szlacheckiej. Otóż w stosunkowo krót-
kim czasie po opuszczeniu przez Norwida kraju rodzina Sobieskich przeniosła 
się do Warszawy. Jeszcze wyraźniejsze rozluźnienie więzów z ziemiańskim sty-
lem życia nastąpiło w rodzinie Ksawerego Dybowskiego (męża babki Norwida, 
Anny z Sobieskich, a przy tym prawnego opiekuna nieletniego poety i jego ro-
dzeństwa). Podobnie potoczyły się losy siostry poety, Pauliny, która po sprzeda-
ży rodzinnego majątku Laskowo-Głuchy osiedliła się wraz z rodziną w stolicy. 
Ze względu na rozproszenie i niepewny charakter dostępnej wiedzy, autorka nie 
była w stanie dokonać szczegółowej analizy majątkowego stanu rodziny, skupiła 
się zatem na wybranych przykładach, a następnie przywołała komentarz Norwi-
da do zaistniałej sytuacji rodzinnej. Zwróciła uwagę, że poeta świadom był nie-
uchronności ekonomicznych przemian, jakie dotknęły jego najbliższych oraz nie 
odbierał ich „jako końca świata”. Zwróciła nadto uwagę na list poety do T. Le-
nartowicza (z lutego 1860 r.), w którym historię rodzinną – przez nawiązanie do 
dziejów Edypa i Odysei – wpisał Norwid w „ciąg uniwersalnych doświadczeń 
ludzkości”, wyrażając zarazem ironiczny dystans wobec deklasacji rodziny przez 
przywołanie nazwisk nowych właścicieli rodowych dóbr: Żyda Imbryczka  
i krawca Dziekcińskiego. Powyższy list wart jest, moim zdaniem, obszerniejszej 
analizy, dzięki której słuszna skądinąd konkluzja autorki: „z jednej strony ironia, 
a z drugiej patos nadają przemijającemu światu formę mitu” (s. 46) mogłaby 
wybrzmieć dobitniej. 

                                                           
5
 Zob. PWsz VIII, 150; X, 56, 63. 
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W następnej kolejności Dambek podjęła kwestię przemilczanej przez poetę 
tradycji ojca. Zaprezentowała – na tle rodzinnej historii Norwidów, którzy już za 
czasów dziada poety rozluźnili swe związki ze stanem szlacheckim – dzieje ka-
riery urzędniczej Jana Norwida, nie pomijając masońskiego wątku w jego bio-
grafii, który notabene po dziś dzień nie doczekał się stosownego, wyczerpujące-
go komentarza. Podkreśliła, iż jako lojalny wobec rosyjskich władz urzędnik, Jan 
Norwid stał się dla syna kłopotliwym dziedzictwem. Stąd już tylko krok do za-
stąpienia przez autora Vade-mecum żmudzkich początków rodu Norwidów włas-
ną, mityczną wersją normandzkiego pochodzenia rodziny, w którą poeta wplótł 
nadto „legendę o pochodzeniu herbu Topór oraz tradycję Zakonu Maltańskiego” 
(s. 56). Autorka wskazała na romantyczne korzenie obrazu Normanów, którzy, 
występując w roli twórców kodeksu rycerskiego oraz porządku prawnego, zajęli 
istotne miejsce w autokreacyjnym micie poety, źródła tych wyobrażeń upatrując 
w pracach Karola Szajnochy. Ciekawie zarysowuje się w tym kontekście kwestia 
stosunku Norwida do teorii Franciszka Duchińskiego, na którego paryskie wy-
kłady poeta uczęszczał w roku 1861, choć zarazem wypada żałować, iż rzecz ta 
nie została obszerniej omówiona. Wydaje się bowiem, iż zamykająca pierwszą 
część książki teza, głosząca, że: „Historia pochodzenia Norwidów staje się figurą 
ironiczną, dzięki której Norwid tworzy dystans pozwalający na pozostanie w roli 
krytycznego obserwatora modnych nowinek swojej epoki” (s. 62), nie wyczerpu-
je istoty znaczenia „północnej drogi” w skonstruowanych na użytek własnej bio-
grafii Norwidowych „dziejach bajecznych”6.  

W kolejnych partiach publikacji Cyprian Norwid a tradycje szlacheckie,  
autorka postanowiła zmierzyć się z obecnością w twórczości poety dwu klu-
czowych elementów kultury szlacheckiej, a mianowicie tradycji ziemiańskiej, 
która została przez autora Wieczoru w Pustkach odrzucona oraz sytuującego się 
na przeciwległym biegunie wartościowania etosu rycerskiego. Zaproponowane  
na wstępie „odczytanie wierszy Norwida z okresu warszawskiego poprzez skom-
pletowanie katalogu motywów związanych z tradycją ziemiańską, a właściwie 
z tradycją poezji ziemiańskiej”, nie przyniosło niestety wyczerpującej czy choć-
by zadowalającej realizacji. Wydaje się, że już sama – zobowiązująca wobec 
czytelnika – deklaracja stworzenia takowego rejestru, opartego na szczupłym 
i paradoksalnie nieobfitującym w bogactwo motywów ziemiańskich dziale li-
rycznych juweniliów, została wyartykułowana zbyt kategorycznie. W rezultacie 
                                                           

6
 Śledząc warstwę przypisową, czytelnik odnieść może wrażenie, że kwestia normandz-

kich korzeni Norwida od dawna już nie budzi zainteresowania w kręgach naukowych, podczas 
gdy jeszcze przed kilku laty stała się ponownie tematem dyskusji. Zob. S. S t a n i k.  
A jednak Norwid był wikingiem. „Przegląd Humanistyczny” 2005 nr 6 s. 107-111. Polemika:  
W. M a ń c z a k. Rzekomo normańskie nazwisko Norwida. „Język Polski” 2007 z. 1 s. 70. 
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autorka skupiła się na wskazaniu dominującej w tych utworach opozycji miasto–
wieś oraz wyeksponowaniu wątku idyllicznego, który zapewnił młodemu poecie 
uznanie w środowisku literackim Warszawy. Uczucie niedosytu pozostawia 
również krótki ustęp poświęcony przestrzeni opustoszałego domu, którego „wnę-
trze zostało naznaczone znakiem pustki i rozkładu”, zakończony spostrzeżeniem, 
które aż upomina się o rozwinięcie czy choćby opatrzenie skromnym komenta-
rzem: „Domy z tego okresu twórczości Norwida stanowią osobny, zamknięty  
w sobie świat” (s. 73).  

Ze znacznie większą swobodą Zofia Dambek przeprowadziła analizę Norwi-
dowego theatrum obyczajów i tradycji szlacheckich, rozgrywającego się na kar-
tach wczesnej noweli Łaskawy opiekun, czyli Bartłomiej Alfonsem. Wyszła od 
nakreślenia najbliższego tła utworu, czyli literackiego środowiska „Przeglądu 
Warszawskiego”, na którego łamach utwór został opublikowany, by następnie 
przejść do społeczno-obyczajowych realiów, leżących u źródeł fabuły prozator-
skiego debiutu Norwida. Zwróciła uwagę na kilka aspektów funkcjonowania 
rodziny szlacheckiej, które poeta wziął na ostrze satyry: na instytucję opieki, czy 
raczej klientelizmu, na relacje społeczne, opierające się na przemocy, oraz na 
organizujący relacje ze światem zewnętrznym system mistyfikacji, wskutek cze-
go w utworze „nikt nie jest tym za kogo się podaje” (s. 91). „Dom Drążkowskich 
– podsumowuje swoje rozważania autorka – to gniazdo obłudy. Co więcej, to 
dom pozbawiony tradycji, historii – cech przypisywanych siedzibom szlachec-
kim. […] To dom bez przeszłości i zapewne bez przyszłości […]” (s. 96). Za 
kontynuację obserwacji poczynionych na kartach Łaskawego opiekuna uznała 
Dambek nowelę starszego z braci Norwidów – Ludwika Dużo osób a tylko jeden 
człowiek, czyli polowanie na czas, opublikowaną w kolejnym tomie „Przeglądu 
Warszawskiego”, dostrzegając w obu utworach manifestację braku wiary w tra-
dycyjne społeczeństwo, cierpiące na zanik hierarchii wartości.  

W późniejszych dziełach Norwida, które Dambek uczyniła przedmiotem 
swych analiz, krytyczny osąd szlacheckiej mentalności przyjmował nieco od-
mienne formy, dotykając wybranych, acz z punktu widzenia poety – kluczowych 
aspektów życia społecznego, związanych głównie ze sferą postaw moralnych  
i horyzontów umysłowych. Szczesna, opatrzona przez autora podtytułem Po-
wieść, przynosi polemikę z utrwalonym w kręgu wyobrażeń szlacheckich po-
rządkiem, ujętym w pancerz stereotypów i konwencji, a wyznaczanym przez 
istnienie wyraźnej granicy oddzielającej przestrzeń uporządkowaną (tzw. Swoj-
szczyznę) od chaosu. Szczesny, ubiegający się o rękę tytułowej bohaterki, osta-
tecznie decyduje się porzucić plany matrymonialne na rzecz poszukiwania wła-
snego miejsca w świecie. Wyrusza w związku z tym w podróż, której kolejne 
etapy: Berlin – Paryż – Rzym – Pestum, stanowią wstęp do dalszej wędrówki, 
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zmierzającej do krajów, „gdzie krzyż ledwo świta”. Jak słusznie zauważyła 
Dambek, Norwid w swym utworze  

 
[…] zwrócił uwagę na ograniczenia mentalne zarówno odbiorców, jak i bohaterów swojego 
poematu, które można identyfikować z elementami ideologii i kultury szlacheckiej. […]  
W Szczesnej tradycja ziemiańska została przypisana czytelnikom XIX wieku, czyli czytelni-
kom biernym, przyzwyczajonym do znanych konwencji literackich, w tym do strywializowa-
nych konwencji literatury romantycznej. Szczesny jawi się jako uciekinier ze świata dworków 
i modrzewiowych kaplic. Jego listy pisane zza morza zapowiadają Norwidowską wielką 
epopeję – Quidam (s. 117).  

 
Kolejne odsłony Norwidowskiego sporu z mentalnością szlachecką jeszcze 

dosadniej obnażają niski poziom odbiorców kultury, wywodzących się z owego 
„świata dworków i modrzewiowych kaplic”. Anegdotę o szlachcicu idącym  
„z książką spać do ogrodu”, pochodzącą z ilustrowanego Pamiętnika podróżnego 
i powtórzoną w liście do Joanny Kuczyńskiej, do której poeta nawiązał nadto  
w wielu satyrycznych szkicach portretowych, łączy autorka z tradycją antysar-
macką. Wskazuje na literackie oraz kulturowe wzorce groteskowego wizerunku 
„szlachciury” i wyjaśnia znaczenie towarzyszących mu atrybutów: szlafroka oraz 
szlafmycy. Interesująca, choć niedostatecznie umotywowana wydaje się stawiana 
przez Zofię Dambek teza, iż Norwidowska krytyka szlachetczyzny skierowana 
była do „konkretnej osoby”, a mianowicie do Józefa Ignacego Kraszewskiego  
i wymierzona w promowany przez autora Starej baśni „nowy projekt wyobraźni 
narodowej i literatury, która miała ją kształtować” (s. 127). 

Ostatni akord rozważań poświęconych odrzuconej przez poetę tradycji zie-
miańskiej stanowią analizy dwu nieukończonych poematów Norwida, pochodzą-
cych z późnego okresu twórczości: „A Dorio ad Phrygium” i Emila na Gozda-
wiu, w których – według autorki książki – poeta dokonał rewizji dziedzictwa 
kultury szlacheckiej. Dambek włączyła zatem analizy obu utworów w ciąg na-
ukowej narracji, uniknęła przy tym niebezpieczeństwa nadinterpretacji, podsu-
mowując całość następującym wnioskiem: 

 
Oba utwory, choć znane jedynie z fragmentów, opisują dwa różne sposoby przetrwania  

w świecie zmienianym przez historię. W „A Dorio ad Phrygium” mieszkańcy Serionic ukry-
wają się w iluzji sielskiego świata. […] Emil na Gozdawiu opowiada o innym wielkim pro-
jekcie: całkowitej przemianie nie tylko gospodarczej, ale również mentalnej (nawiązania do 
Rousseau). Rewolucja grozi chaosem, oderwaniem się od swoich korzeni i co najważniejsze – 
duchowości. […] „A Dorio ad Phrygium” można czytać jako krytykę skostniałego systemu 
wyobrażeń o życiu szlacheckim. […] Natomiast fragmenty Emil na Gozdawiu potraktować 
można jako zaniechaną próbę przewartościowania tradycji szlacheckiej w XIX wieku. Jej 
patronem nie byłby zatem oświecony arystokrata ziemianin, lecz rycerz kresowy (s. 147-148). 
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Ostatnie słowa prowadzą czytelnika wprost ku problematyce podjętej w koń-
cowej części książki, skupionej wokół jedynego elementu czy też aspektu kultu-
ry szlacheckiej, który został przez Norwida uznany za wart ocalenia, czyli ku 
dziedzictwu tradycji rycerskich. Na początku otrzymujemy garść spostrzeżeń na 
temat Norwidowskiej lektury dwóch kluczowych w kształtowaniu się i utrwala-
niu etosu rycerskiego dzieł literackich: Jerozolimy wyzwolonej Torquato Tasso  
i Przemyślnego szlachcica Don Kichota z Manchy Cervantesa, zaprezentowanej 
na tle ich recepcji u innych romantyków. Dambek zauważa, że o ile pokolenie 
urodzone w pierwszych latach XIX wieku identyfikowało się z epopeją o krzy-
żowcach, o tyle Norwid wybrał bohatera hiszpańskiej powieści, interpretując 
przygody Don Kichota jako alegorię życia współczesnego człowieka, którego 
przeznaczeniem jest walka duchowa i niestrudzone poszukiwane prawdy.  

Autorka wskazała na autokreacyjne wcielenia poety, nawiązujące do toposu 
rycerskiego: na jego fotografię w konfederatce oraz przywiązanie do tradycji 
Zakonu Maltańskiego, a następnie odwołała się do Norwidowskiego pocztu bo-
haterów, w którym poczesne miejsce zajął Józef Bem. Poświęcony pamięci ge-
nerała rapsod jest według Dambek (i w tym miejscu domagałabym się choć kilku 
zdań komentarza) „zapisem zerwania ciągłości tradycji rycerskiej i deklaracją 
poszukiwania innych środków wyrażenia idei heroizmu”, a postać bohatera „wy-
daje się tylko pretekstem, uwaga koncentruje się na zbiorowości” (s. 171). Krót-
kie omówienie dwu wierszy, upamiętniających śmierć emigrantów, kończy traf-
ne spostrzeżenie, iż przypadkowej „śmierci Jana Grajewskiego trzeba nadać 
sens, śmierć Józefa Zaleskiego sama w sobie jest dopełnieniem życia” (s. 173). 
Nie udało się natomiast, jak sądzę, wyzyskać dla omawianej problematyki po-
tencjału znaczeń zawartych w parabolicznej Garstce piasku, sytuującej się na 
przeciwległym do Bema pamięci żałobnego rapsodu biegunie rycerskiego wątku. 
Znamienne, że w gronie Norwidowskich reprezentantów cnót rycerskich domi-
nują bohaterowie współczesności, pośród których Dambek wyróżniła emira Abd 
el Kadera – wzór wojownika, a zarazem poety i myśliciela – który „jakkolwiek 
muzułmanin, pochodzi z tego rycerstwa arabskiego, które jeszcze ma tradycje 
armii średniowiecznej” (PWsz VII, 159). W poświęconym emirowi wierszu wy-
eksponowana została jedna z najistotniejszych, według poety, cech etosu rycer-
skiego, jakim jest zanurzenie w chrześcijaństwo, mające zdolność przekraczania 
granic i budowania pomostów pomiędzy obcymi kulturami i społeczeństwami. 
Jak dowodzi Dambek, Norwid podąża tym tropem jeszcze dalej, stosując język 
tradycji rycerskiej „do komentowania zdarzeń politycznych, m.in. w opisie kolo-
nizacji Dalekiego Wschodu” (s. 183). Zainteresowanie „kwestią chińską” najpeł-
niej wyraził poeta, komentując – głównie na kartach korespondencji – udział 
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swego kuzyna, Michała Kleczkowskiego we francuskim poselstwie w kraju 
środka.  

 
W oczach poety – czytamy – Kleczkowski kontynuuje tradycję idei Rzeczpospolitej jako 
antemurale, ale tym razem przedmurze nie jest ideą ani terytorialną, ani tym bardziej poli-
tyczną. Uosabia je jednostka na krańcach świata, reprezentując świat ładu i prawa. Gdyż 
rzeczywistym motorem wypraw rycerskich i podróży było szerzenie chrześcijaństwa (s. 190). 

 
Dla Norwidowskiej refleksji nad problematyką wojny i walki charaktery-

styczna jest opozycja: żołdak – żołnierz/rycerz, szczególnie wyraźnie zarysowu-
jąca się w strofach Fulminanta. We współczesnym świecie poeta dostrzegł po-
trzebę powrotu do wartości i ideałów rycerskich, czemu dał wyraz w rozprawie 
„Boga-Rodzica” pieśń ze stanowiska historyczno-literackiego odczytana. Nor-
wid świadomie nawiązał do stylu lektury swych kontrreformacyjnych poprzed-
ników: Piotra Skargi i Jakuba Wujka, którzy czytali pieśń jako wykład cnót ry-
cerskich, mimo że doskonale zdawał sobie sprawę, iż rycerski rapsod nie przy-
stawał do epoki, w której zabrakło instytucji, mogącej zająć miejsce formacji 
rycerskiej. Dambek dostrzegła nadto w tekście Norwida czytelny przekaz doty-
czący genezy polskiej szlachty, której źródła powiązał poeta – wbrew współcze-
snym historykom – z historią zachodnioeuropejskiego rycerstwa, „odrzucając 
spuściznę, którą nazywamy sarmatyzmem” (s. 212). Książkę zamyka kilkustro-
nicowe podsumowanie, zbierające w syntetycznej formie konkluzje wyprowa-
dzone z trzech zasadniczych wątków: rodowego, ziemiańskiego i rycerskiego. 

Najsilniejszą stronę publikacji – co wydaje się w pełni zrozumiałe z uwagi na 
dotychczasową działalność naukową autorki – stanowią wątki biograficzne, 
przede wszystkim pierwsza część książki poświęcona rodzinnym związkom po-
ety, omówionym pod kątem podjętego tematu, jak również nie mniej interesujące 
fragmenty rozproszone w kolejnych partiach tekstu, ujawniające biegłość autorki 
w sięganiu do źródeł oraz wnikliwym ich interpretowaniu. Tropiąc wątki biogra-
ficzno-autokreacyjne, Zofia Dambek umiejętnie wykorzystuje motywy zaczerp-
nięte z tekstów publicystycznych i epistolografii Norwida. Pewne zastrzeżenia 
mogą natomiast budzić interpretacje niektórych utworów literackich Norwida, 
którym brakuje (wskazywałam na te fragmenty, omawiając kolejne partie książ-
ki) pogłębionej analizy, przez co wnioski końcowe bywają niedostatecznie osa-
dzone w toku prowadzących doń wywodów.   

Książka Zofii Dambek nie stawia kontrowersyjnych czy choćby śmiałych hi-
potez, nie zmierza również do przewartościowania ogólnych sądów i utrwalo-
nych na gruncie norwidologii opinii, mówiących, iż poeta nie upatrywał w trady-
cji szlacheckiej istotnego źródła inspiracji dla swojej twórczości. Autorka pochy-
la się wszakże z uwagą nad tymi przejawami związków z kulturą szlachty i szla-
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chectwem, które przez lata umykały uwadze norwidologów, dostrzegających  
w autorze Rzeczy o wolności słowa przede wszystkim prekursora polskiej inteli-
gencji, o której właściwe miejsce w społeczeństwie stale się upominał. Wyłania-
jący się z kart omawianej publikacji portret Norwida – krytyka ziemiańskiej za-
ściankowości i apologety rycerskich cnót – daleki jest, dzięki posiadanej przez 
autorkę umiejętności budowania rzeczowego komentarza, od jednostronności. 

 
 
 
 

IN AN ARMOR AND WITHOUT A ROBE  
– A PORTRAIT OF NORWID AS A NOBLEMAN 

S u m m a r y 
 

The article gives a critical discussion of Zofia Dambek’s book Cyprian Norwid a tradycje 
szlacheckie (Cyprian Norwid and the Gentry Traditions) (Poznań 2012), devoted to the refer-
ences to the culture and traditions of the Polish gentry that can be encountered in the poet’s 
biography and work. The author gave her attention to the numerous manifestations of relations 
with the gentry culture that have up till now escaped the attention of researchers, as the author 
of Vade-mecum is first of all perceived as a forerunner of the Polish intelligentsia. Within the 
undertaken problem three motifs are distinguished: the family, the gentry and the knightly one, 
and they are developed in the next parts of the publication. Deliberations about Norwid’s fami-
ly tradition are the point of departure here, the tradition including the sphere of facts and the 
legendary layer, with special consideration of the poet’s self-creation efforts; this was supple-
mented with a search for elements of this tradition in the poet’s works. In the next parts of the 
book Zofia Dambek decided to stand up to the opposition of two key elements of the gentry 
culture that is present in Norwid’s work, that is of the gentry tradition that was rejected by the 
poet, and the knight’s ethos that as a value is situated on the opposite pole. The biographical-
self-creating motifs contained in the reviewed publication are especially valuable; supple-
mented by analyses of nobleman’s motifs in Norwid’s works make up an interesting and varie-
gated portrait of the poet.  
 
 
Słowa kluczowe: Norwid, kultura szlachecka, etos rycerski, biografia. 
 
Key words: Norwid, gentry culture, knight’s ethos, biography. 
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Edward  K a s p e r s k i  –  PSEUDO-NORWID, 
CZYLI CO SIĘ KOMU PODOBA 

1. Norwid dojrzały i niedojrzały 
 
Mimo iż Wiesław Rzońca deklaruje we Wstępie do książki Premodernizm 

Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku (Warszawa 
2013) ambitny i chwalebny zamiar dokonania „syntezy dojrzałego dzieła Norwi-
da” (9)1, to uderza zaskakująca rozbieżność tej deklarowanej intencji z rzeczywi-
stą praktyką. Otóż według Rzońcy tylko wskazana przez niego część tego dzieła 
spełnia warunki „dojrzałości”, podczas gdy pozostała takich warunków nie speł-
nia i – na zasadzie prostej implikacji – należałoby ją nazywać „niedojrzałą”. 
Tym stemplem „niedojrzałości” Rzońca posługuje się w sposób ujednolicony  
i seryjny, bez rozróżniania w napiętnowanej sekwencji chronologicznej utworów 
lepszych i gorszych, bardziej albo mniej niedojrzałych. Wspomniany okres „nie-
dojrzałości” znamionuje bowiem około dwudziestu lat nieprzerwanej twórczości 
poety. Rozcina i dzieli dorobek Norwida 1840-1883, jak zapewnia Rzońca, rok 
1857, wyróżniony pojawieniem się Kwiatów zła Baudelaire’a (8,373), zaś  
w innych wersjach – koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku lub rok 1860. Cezury 
te kończą, zdaniem autora Premodernizmu, fazę niedojrzałości oraz otwierają 
triumfalną epokę „Norwida dojrzałego”, modernisty i symbolisty. Tak czy owak 
to zdumiewające przepołowienie poety, pozbawione zresztą jakiejkolwiek sen-
sownej motywacji i argumentacji, dokonane arbitralnie na zasadzie „bo tak mi 
się podoba”, wymaga osobnego komentarza.  

Rzecz w tym, iż Rzońca amputuje i degraduje w ten sposób znaczną część  
literackiej i artystycznej twórczości Norwida. W tym rzekomo „niedojrzałym” 
okresie powstały bowiem takie utwory pisarza, jak Krakus, Zwolon, Pompeja, 
Salem, Niewola, Promethidion, Pieśni społecznej cztery stron, Odpowiedź kryty-
kom Listów o Emigracji, Prototypy Formy, Memoriał o Młodej Emigracji, Psal-
mów-psalm, Sztuka w obliczu dziejów, Wędrowny sztukmistrz, Epimenides, Wita 
Stosa pamięci estetycznych zarysów siedem, Czarne kwiaty oraz Quidam i lekcje 
O Juliuszu Słowackim, które przecież nie pojawiły się w wyniku momentalnego 
olśnienia, lecz rekapitulowały wcześniejsze lata wytężonej pracy. Reprezentowa-
ły one nowatorski i twórczy kapitał myśli i sztuki słowa Norwida, kontynuowany 
na wiele sposobów po roku 1860 oraz żywo asymilowany w późniejszej recepcji 
pisarza. W „niedojrzałym” okresie powstała ponadto cała sekwencja lirycznych  

                                                           
1
 Cyfra w nawiasach oznacza numer strony w Premodernizmie. 
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i poetyckich arcydzieł, jak Adam Kraft, To rzecz ludzka!.., Do mego brata Lu-
dwika, Moja piosnka (I), Italiam! Italiam!, Marmur-biały, Vendôme, Czasy, Be-
ma pamięci żałobny-rapsod, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, które słusznie są 
zaliczane do arcydzieł polskiej liryki dziewiętnastowiecznej i które zapewniły 
Norwidowi trwałe miejsce polskiej i europejskiej tradycji i kulturze lirycznej. 
Jeżeli wszystkie wymienione dotąd utwory zostały wykluczone z dorobku „doj-
rzałego Norwida”, to, zaiste, co jeszcze się w nim mieści?, jakim prawem zostały 
one zdegradowane jako „niedojrzałe”? i czy zapowiadana synteza „dojrzałego 
Norwida” ma w ogóle rację bytu?   

Rzońca wydaje się usprawiedliwiać to „przepołowienie” Norwida na sekcję 
„dojrzałą” i „niedojrzałą” argumentem, jak pisze, „propagowania” przez „dojrza-
łego” Norwida „intelektualizmu poetyckiego” oraz „umiłowaniem praktyki”,  
a także negacją romantycznej „poetyki serca”, „megalomanii narodowej” oraz 
„egotycznego indywidualizmu” romantyzmu (24). Chybiony charakter podobnej 
argumentacji przejawia się w tym, iż, jak doskonale wie o tym każdy bez mała 
czytelnik Norwida (oprócz  Rzońcy), „umiłowanie praktyki” pojawiło się w wy-
kluczonym z przywileju „dojrzałości” Promethidionie (1851). Znalazły się  
w nim fraza „Pieśń a praktyczność – jedno”, nobilitacja sztuki „Jako chorągwi  
na prac ludzkich wieży” oraz apel „słowo – jest czynu testamentem”.   

Owo „umiłowanie praktyki” przez Norwida nie było więc wbrew bałamutnej 
sugestii Rzońcy  z e r w a n i e m  z romantyzmem, lecz przeciwnie, wywodziło 
się właśnie z  w nę t r z a  polskiego romantyzmu i było jego kontynuacją, roz-
winięciem oraz samodzielnym „dopełnieniem” ze strony poety. Wynikało  
z romantycznej afirmacji czynu i konkretnego, praktycznego działania, które  
w latach czterdziestych XIX wieku. stało się zawołaniem dnia. Słowa bliskiego 
Norwidowi Zygmunta Krasińskiego z Przedświtu „Zgińcie, me pieśni – wstań-
cie, Czyny moje!” odbiły się bowiem szerokim echem w poezji i literaturze pol-
skiej. Wyrażały rozpaczliwy gest zerwania z kultem pieśni i słowa oraz apel –
zwrot ku czynom, działaniu i praktyce.   

Innym wielkim dokonaniem szeroko pojętej epoki romantyzmu było właśnie 
stworzenie „filozofii praktyki”. W dziele tym wielce zasłużył się sprzyjający 
romantykom August Cieszkowski, który w polemice z Heglem uznał, iż dzieje 
świata stanowią domenę czynu, będącego jednością myśli i bytu. Norwid oczy-
wiście nie podzielał poglądu Krasińskiego, że słowa, pieśni i idee ciągną w jedną 
stronę a czyny w drugą; przeciwnie, zgodnie z duchem mediacji i łączenia prze-
ciwieństw podkreślał zbieżnie z Cieszkowskim, że oba te polarne ogniwa muszą 
ze sobą współdziałać i że każde z nich bez zapośredniczenia z drugim staje się 
bezsilne (myśl) lub ślepe (czyn). Nic też nie ukazuje lepiej zarówno związku 
Norwida z polskim romantyzmem, jak i jego w tej mierze samodzielnego stano-
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wiska, zwłaszcza że owa problematyka słowa-czynu z lat czterdziestych –  
a szczególnie zawiązujących się tu antynomii – z wielką siłą odżyła w listach  
i innych pismach Norwida z okresu powstania styczniowego oraz bezpośrednio 
po powstaniu. Trudno tu zatem nie dostrzec kontynuacji w twórczości Norwida, 
podważającej fałszywy podział  na okres „dojrzały” oraz „niedojrzały”.  Także 
kolejne argumenty (czy raczej pseudo-argumenty) Rzońcy, które sytuują rzeko-
mo „dojrzałego” Norwida w radykalnej opozycji do romantyzmu pokazują, 
wbrew intencjom książki Premodernizm Norwida, dokładnie coś przeciwnego. 
Demonstrują mianowicie przekornie najściślejszy związek poety z romanty-
zmem. Dowodzi to, że uparte stawianie przez Rzońcę Norwida poza polskim 
romantyzmem ma charakter z gruntu urazowy i irracjonalny. Daje się wyjaśnić 
raczej psychologicznie, a nie merytorycznie.   

Otóż podobnie, jak dotyczyło to omówionego już „umiłowania praktyki”, za-
wodzi argument, który przypisuje Norwidowi „umiłowanie intelektualizmu po-
etyckiego” oraz przeciwstawia tę wzniosłą cechę antyintelektualnym prostacz-
kom, czyli polskim romantykom. Daremne byłoby zatem przypomnienie w tym 
miejscu, że Mickiewicz, Krasiński i Słowacki byli ludźmi starannie i wszech-
stronnie wykształconymi, co zresztą mogło być tylko obiektem zazdrości samo-
uka Norwida, którego los pozbawił możliwości akademickiego,  systematyczne-
go kształcenia się. Każdy z trzech wymienionych polskich romantyków był wy-
bitnym intelektualistą – dość zresztą przyjrzeć się ich biografii i pisarstwu. Co 
się zaś tyczy z kolei owego „intelektualizmu poetyckiego”, to, pomijając ogólni-
kowy i niezobowiązujący charakter przytoczonej formuły, każdy czytelnik mo- 
że w nadmiarze sycić się tym intelektualizmem chociażby w poezji Zygmunta  
Krasińskiego.  

Trzeba przypomnieć, że synteza poezji i filozofii była podstawowym postula-
tem niemieckiego romantyzmu jenajskiego i spotkała się z żywą reakcją w ro-
mantyzmie angielskim. Wystarczy wziąć do ręki antologię Pisma teoretyczne 
niemieckich romantyków, opracowaną przez Tadeusza Namowicza, by uzupełnić 
ewentualne braki w erudycji. Intelektualizmu poetyckiego nie sposób też odmó-
wić utworom Novalisa (Georga Philippa Friedricha Freiherr von Hardenberg) 
czy Johanna Christiana Friedricha Hölderlina, seminaryjnego kolegi G.W.F. 
Hegla oraz F.W.J. Schellinga. Panoramę intelektualizmu angielskiego roztacza  
z kolei Biographia Literaria (1817) S.T. Coleridge’a. Warto też przpomnieć  
w tym miejscu znamienne słowa tego ostatniego: „No man was ever yet a great 
poet, without being at the same time a profound philosopher. For poetry is the 
blossom and the fragrancy of all human knowledge, human thoughts, human 
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passions, emotions, language”2. Ten poetycki intelektualizm romantyzmu wyra-
ził się w europejskiej i amerykańskiej – także polskiej – romantycznej  poezji 
filozoficznej, zupełnie, jak się wydaje, nieznanej Rzońcy. Jej kontynuatorem  
był polski samouk Norwid, który „dopełniał” pod tym względem dokonania  
poprzedników.  

Ów skrajnie uproszczony, dychotomiczny podział twórczości Norwida na 
okres „dojrzały” i „niedojrzały” (czytaj: romantyczny) Rzońca podbudowuje 
niezwykle cząstkowym, wąskim, ubogim i statycznym modelem romantyzmu 
polskiego, co zresztą samo w sobie stanowi poważny błąd, gdyż autor Promethi-
diona nigdy nie był tegoż romantyzmu ślepym i bezmyślnym wyznawcą i naśla-
dowcą. Doceniając rodzimych poprzedników i składając im publiczny hołd, jak 
świadczyły o tym chociażby „dojrzałe” wykłady O Juliuszu Słowackim, poeta 
otwierał się na „całość” rodzimych, europejskich i powszechnych dokonań, aby 
przyswajać z nich to, co uważał za najlepsze i najbardziej potrzebne dla polskie-
go społeczeństwa żyjącego pod rozbiorami. Trudno o bardziej wyrazisty przy-
kład tego szerokiego i bezinteresownego otwarcia się Norwida na cudze – nie 
tylko rodzime – czyny i dokonania, niż wyniesienie i uznanie lorda Byrona za 
wzór poetycki dla drugiej połowy XIX wieku. „[…] ze stanowiska historii po-
wiedziałby raczej – głosił ów „dojrzały” Norwid – że Byron – S o k r a t e -
s e m  j e s t  p o e t ó w, umiał albowiem żywioł poetyczny w życie i w czyn 
wprowadzić, z wiedzą tego, co czyni, a poparł to myślą, pieśnią, energią czynno-
ści swojej –owocem przez nią otrzymanym – śmiercią wreszcie”3. Tezy Rzońcy, 
iż ideałem „dojrzałego” Norwida byli moderniści i symboliści, rozsypują się  
w świetle przytoczonych słów niczym domek z kart. Słowa te unaoczniają, że 
autor Premodernizmu obrał niewiarygodną strategię interpretacyjną, prowadzącą 
na manowce.   

Tymczasem ów uproszczony, cząstkowy i statyczny model romantyzmu pol-
skiego sprowadza się, według Rzońcy, do trzech głównych wyróżników: „poety-
ki serca”, „megalomanii narodowej” oraz „egotystycznego (!) indywidualizmu” 
(24). Jeśli ów model miałby obejmować całość polskich dokonań romantycznych 
– a więc kilkadziesiąt lat działalności i twórczości Mickiewicza, Słowackiego  
i Krasińskiego, Lenartowicza, szkoły ukraińskiej itd. – to niweluje on przede 
wszystkim dynamikę, ewolucję i różnorodność tegoż romantyzmu, zaciera osob-
ność i odrębność występujących w nim indywidualności literackich oraz ignoruje 
dzielące ich kardynalne, programowe i światopoglądowe, rodzące jawne i ukryte 

                                                           
2
 Biographia Literaria. chap. XV, 4; cyt. wg http://www.online-literature.com/coleridge/ 

biographia-literaria/15/ (10 XI 2013).  
3
 PWsz VI, 415. 
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spięcia polemiczne. Otóż, jak wiadomo, romantyzm przed powstaniem listopa-
dowym nie był identyczny z tym, jaki formował się po klęsce powstania, podob-
nie jak ten ostatni nie był tożsamy z tym, który funkcjonował w pierwszej poło-
wie lat 40. XIX stulecia, w okresie Wiosny Ludów i po jej wygaśnięciu. Model 
Rzońcy ignoruje również nonszalancko ogromną różnorodność językową, styli-
styczną, wersyfikacyjną, gatunkową oraz ideową tegoż romantyzmu polskiego, 
bez którego dokonań z całą pewnością nie zaistniałby Norwid, czujnie i krytycz-
nie obserwujący, asymilujący i prześwietlający, w nowej sytuacji historycznej po 
upadku Wiosny Ludów, dorobek „wielkich poprzedników” oraz marzący o tym, 
by godnie kontynuować, rozwijać i wzbogacać ich dzieło. 

W rzeczywistości każdy z trzech wyróżników romantyzmu Rzońcy może od-
nosić się w najlepszym wypadku do epizodów, a nie do ostatecznej i wyczerpu-
jącej summy romantycznego dorobku i dziedzictwa. „Poetyka serca” jest tedy, 
jako rzekomo trwałe znamię romantyzmu, bezzasadnym przeniesieniem umoty-
wowanego polemiką z klasykami  zwrotu „miej serce i patrzaj w serce”, z wcze-
snej ballady Mickiewicza Romantyczność, na długie trwanie całego romantycz-
nego kierunku, zmieniającego niejednokrotnie wcześniejsze preferencje. Owa 
„poetyka serca” znika na przykład w „męskich” – niekiedy okrutnych w obrazo-
waniu i wymowie – historiozoficznych poematach i dramatach Słowackiego  
i Krasińskiego; zaciera się także w romantycznej ironii i autoironii. Jednocześnie 
wspomniana „poetyka serca”, nawiązująca do uczuć chrześcijańskich oraz ro-
mantycznej miłości, pojawia się paradoksalnie w licznych utworach i epistolar-
nych wypowiedziach „dojrzałego” Norwida. Dość przytoczyć jego wezwanie 
„p o p a l i ć  k s i ę g i  –  a l e  s e r c e m”4, gorzką krytykę dziewiętna-
stowiecznych romansów i powieści, w których europejski człowiek ogólny „ba-
wi się już własną nicością i pustką serca”5. Jeszcze bardziej znamienne jest za-
kończenie wiersza Piękno-czasu (1880), który należałoby odczytać jako krytykę 
„nowoczesnej” poezji, ceniącej „powab i grzmot”, rozmijającej się drastycznie  
z Norwida ideałami piękna, spokrewnionego z dobrem i prawdą. Pytanie kiero-
wane do wspomnianych „wdzięków Uranii”:  

 
Czy obejmą? …uścisną?... i czy Tobie 
Łzę obetrą?... – przypomnisz w grobie – 
– – – – (pieśń – nie skończona)

6
 

ukazuje aktualność i niezatarte znamię imperatywu serca tak u rzekomo „niedoj-
rzałego”, jak „dojrzałego” Norwida.  
                                                           

4
 PWsz VI, 428.  

5
 PWsz VIII, 422. 

6
 PWsz II, 247-248. 
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Obecność tego imperatywu podważa tezę Rzońcy o przepaści dzielącej różne 
okresy w twórczości Norwida oraz o jego rzekomym odcięciu się od romanty-
zmu po 1857 czy też po 1860 roku. Rzecz w tym, iż Norwid w istocie rzeczy 
krytycznie i oryginalnie zasymilował liryczny dorobek polskiego i europejskiego 
romantyzmu. Zaakceptował w szczególności epokowe, romantyczne odkrycie 
„człowieka wewnętrznego” w poezji wespół z odkryciem jego złożoności, wie-
lowarstwowości i skonfliktowania. Rozbudowując i cieniując model Du-Lyrik, 
Norwid przeniósł ponadto tę polifonię jednostkowego wnętrza w międzyludzki, 
poetycki dialog i dyskurs. Świadectwem tego były liczne poetyckie listy. Toteż 
uporczywie powtarzana teza Rzońcy o jednostronnym intelektualizmie Norwida 
(272) kłóci się z bogactwem, różnorodnością i „wielostrunną” tonacją liryki au-
tora Vade-mecum, operującej gamą subtelnych, emocjonalnych, „dwuskrzydla-
tych” odcieni: „od uwielbienia do wzgardy”, jak wyznawał w wierszu adresowa-
nym do Teofila Lenartowicza Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj. Istotą liryki 
Norwida była bowiem emocjonalna oraz formalna różnorodność, a nie sucha, 
rezonująca intelektualnie monotonia, jak uparcie, chociaż błędnie sugeruje 
Rzońca. Zawierała się w tej lirycznej różnorodności „egotyczna” i konfesyjna 
liryka bezpośrednia, szablonowo kojarzona przez Rzońcę z romantyzmem i tą 
drogą deprecjonowana, oraz liryka pośrednia, refleksyjna, patriotyczna, religijna, 
dydaktyczna, sytuacyjna, a także liryka adresata, motywowana czy to etycznie  
w stosunku do osób poecie bliskich, czy też pragmatycznie i / lub historycznie  
w stosunku do „możnych tego świata”, osadzona zazwyczaj w udramatyzowa-
nym, konwersacyjnym i nierzadko polemicznym stylu Norwida.  

Czyniąc poetę heroldem poetyckiego modernizmu, kojarzonym jednostronnie 
i opacznie z intelektualizmem i racjonalizmem, Rzońca w rzeczywistości degra-
duje go jako poetę lirycznego, jednego z największych i najbardziej odkryw-
czych, jakich zna nowsza polska poezja. Zapominając, iż antropologicznym  
i poetyckim ideałem Norwida był człowiek  c a ł y,  p e ł ny  i  w s z e c h -
s t r o n n y  – pisało o tym wielu badaczy odwołując się do bogatego materiału 
źródłowego – Rzońca karykaturalnie zmienia poetę w c z ł o w i e k a 
c z ą s t k o w e g o  (Teil-Mensch), deklamującego mechanicznie moderni-
styczne, intelektualnie niesprecyzowane („wieloznaczne”) idee7. Nie jest bowiem 
w stanie zauważyć ani obecnej u Norwida krytyki bezbarwnego i pustego inte-
lektualizmu modernistycznego (Lecz dać duchowi ducha,/ Myśli myśl – to tylko 
ciało ciału,/ Cóż z tego? – martwość głucha!... , Liryka i druk, VM, IX), ani tym 
bardziej rzucającego się w oczy bogactwa „upowinowaconych różności” (Cacka, 

                                                           
7
 Jedną z powtarzanych myśli  Rzońcy jest twierdzenie, że dla Norwida ważna była tylko 

forma, a nie treść. Czego więc miałby dotyczyć ów domniemany  „intelektualizm” poety?  



PRZEGLĄDY    ___________________________________________________      

 

 

296

VM, XLII), które stanowią o niezwykłości tej liryki. Sam Norwid tak oto formu-
łował jej program: 

 
O! żar słowa, i treści rozsądek, 
I niech sumienia berło,  
W muzykalny łączą się porządek,  
Słowem każdym, jak perłą 
  VM, VIII, Liryka i druk

8
 

 
Nie ma w tych obu programowych wierszach „dojrzałego” Norwida Cacka 

oraz Liryka i druk choćby najmniejszej, najbardziej aluzyjnej wzmianki o sym-
bolizmie, modernizmie, czy intelektualizmie. Jest natomiast – niezależnie od 
tego, czy się to komu podoba, czy nie – z ducha romantyczna wizja poezji (liry-
ki) uniwersalnej jako aktualnej i twórczej syntezy różnorodnych pierwiastków  
i wartości, wyrosłej z doświadczeń egzystencjalnych poety oraz służebnej wobec 
jednostki, społeczeństwa i ludzkości.  

Podobnie jak z „poetyką serca”, rzecz ma się z dwoma pozostałymi wyróżni-
kami romantyzmu: z „megalomanią narodową” oraz z „egotystycznym indywi-
dualizmem”. Nazywanie polskiej romantycznej poezji patriotycznej „megaloma-
nią narodową” – poezji budzącej i podtrzymującej poczucie godności i tożsamo-
ści narodowej oraz ducha oporu wobec zaborców w sytuacji niewoli, represji  
i polityki wynaradawiającej, czczącej ofiary powstań, prześladowań, zsyłek  
i straceń – uważam po prostu za niesmaczne oraz niegodne komentowania9.  

Równie chybione okazuje się ogólne kojarzenie przez Rzońcę tegoż romanty-
zmu polskiego z „egotystycznym indywidualizmem”. Nie sposób bowiem nie 
pamiętać, że, po pierwsze, nie każdy indywidualizm jest „egotystyczny” i, po 
drugie, że romantyzm nie sprowadza się tylko i wyłącznie do indywidualizmu. 
W wielu wersjach i wariantach romantycy kojarzyli poetę i poezję ze zbiorowo-
ścią, społeczeństwem, ludem, narodem i nawet z heroiczno-ofiarnym zaprzecze-
niem indywidualizmu, nie mówiąc już o samym egotyzmie.  

Obie te cechy – patriotyzm oraz indywidualizm – występowały zresztą  
w wielkim natężeniu także u Norwida. Dobrze ilustruje tę postawę Norwida jego 
stosunek do zaborców, w tym do powstania styczniowego. W omawianej materii 
nie było więc żadnego podziału na „dojrzałego” i „niedojrzałego” Norwida. Ów 
„dojrzały” czy „niedojrzały” Norwid nigdy nie afirmował ani programu „sztuki 

                                                           
8
 PWsz II, 25. 

9
 Do megalomanii narodowej Rzońca dodaje niespodziewanie „megalomanię kolonialną”, 

tym dziwniejszą, że w XIX wieku Polska pod rozbiorami była przedmiotem, a nie podmiotem, 
dominacji kolonialnej. 
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dla sztuki”, ani nowoczesności będącej celem samym w sobie, ani rozumu i inte-
lektualizmu, które byłyby oderwanymi i samoistnymi instancjami. Nigdy też nie 
zapominał, czym jest w pisarstwie w ogóle – nie tylko w liryce – „berło sumie-
nia” oraz poczucie więzi z rodakami i innymi ludźmi. Postawa ta stanowiła  
o rozdźwięku między polskim poetą a wyalienowanym i zdezorientowanym pisa-
rzem lub artystą typu modernistycznego i symbolistycznego. Obraz „rudobrode-
go rzeźbiarza” i „scjentyficznego redaktora” w Ad leones!, skrzypka Oskara  
w Stygmacie oraz „publicznego improwizatora” Tony di Bona Grazia w Tajem-
nicy lorda Singelworth precyzyjnie ukazywał pozbawiony moralnego kręgosłupa 
i rozhisteryzowany świat modernistyczno-symbolistyczny z początku lat 80. XIX 
stulecia oraz krytyczno-satyryczny stosunek do niego Norwida, który we wspo-
mnianym okresie nie mógł już chyba być bardziej „dojrzałym” niż był.  

Tak wyglądałby zatem komentarz do prezentowanego w Premodernizmie 
rozpołowienia Norwida na osobowość dojrzałą, ucieleśniającą upodobania i pa-
sje Rzońcy, oraz niedojrzałą, kumulującą z kolei jego niechęć do romantyzmu 
polskiego oraz pragnienie pognębienia tegoż za wszelką cenę.  

 

2. Czy i w jakim sensie Norwid był modernistą? 
 
Mimo że precyzja, konsekwencja i spójność nie należą do cnót kultywowa-

nych przez Rzońcę, to niewątpliwie przypadek graniczny tworzy w tej dziedzinie 
sztandarowa teza o modernizmie Norwida. Trudno policzyć i zestawić rozmaite 
znaczenia kojarzone ze słowem „modernizm”, które upodabnia się u Rzońcy do 
semantycznego kameleona. Niech kłopoty związane z jego użyciem zilustruje 
pierwszy z brzegu cytat. Tak więc autor Premodernizmu twierdzi, że Norwid 
„awangardowo transplantując do swego dzieła europejski symbolizm, stał się 
prekursorem dwudziestowiecznego modernizmu”, w którym jego „dojrzała 
twórczość…. w całości pozwala się zawrzeć” (8). Trudno więc pojąć, skąd  
w latach 60. XIX wieku wziął się „awangardyzm” u Norwida, czym był moty-
wowany oraz co postulował i / lub przeciwko czemu się zwracał. Z awangardy-
zmem łączy się zazwyczaj postawa „wyprzedzania” innych oraz towarzyszy mu 
gest negowania zastanej czy przeszłej twórczości. Promowanie przez Norwida  
w O Juliuszu Słowackim Byrona – a nie na przykład Charlesa Baudelaire’a – na 
wzorcowego poetę drugiej połowy XIX wieku trudno przy najlepszej nawet woli 
uznać za awangardowy gest polskiego poety. Zmarły w 1824 roku w Missolon-
ghi Byron był bowiem dla Norwida symbolem żywej i godnej kontynuowania 
tradycji romantycznej a nie awangardyzmu. Należy zatem przyjąć, że w ujęciu 
Rzońcy awangardyzm jest po prostu frazesem krytycznoliterackim, przeniesio-
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nym kapryśnie z warunków wieku XX we wczesne lata 60. XIX stulecia,  
a ponadto użytym na opak, wbrew oczywistym faktom i elementarnej logice. 

Nie koniec na tym. Bardziej intrygujące wydaje się natomiast pytanie, w jaki 
sposób (czy też jakim cudem) Norwid stał się za sprawą owego „transplantowa-
nego” do swych utworów „europejskiego symbolizmu” „prekursorem dwudzie-
stowiecznego modernizmu”. Rzecz jest tym dziwniejsza, że Rzońca podkreśla  
z jednej strony oświeceniowe źródła i „racjonalizm” modernizmu, a z drugiej zaś 
wiadomo, że ów symbolizm drugiej połowy XIX wieku był kierunkiem zasadni-
czo irracjonalnym, polemicznym wobec materializmu, naturalizmu, determini-
zmu, racjonalizmu, scjentyzmu, sensualizmu, pozytywizmu, realizmu, parnasi-
zmu, dydaktyzmu, retoryki czy pragmatyzmu oraz że postulował zwrócenie się 
ku rzeczywistości metafizycznej, z gruntu niepoznawalnej i niewyrażalnej, nie-
możliwej do pojęciowego i logicznego zdefiniowania, przekazywanej w sposób 
pośredni za pomocą sugestii. Modernizm oraz symbolizm z drugiej połowy XIX 
wieku pod wieloma względami zatem kolidowały ze sobą oraz wzajemnie się 
wykluczały. Sam Rzońca cytuje M. Niemojowską, że w perspektywie historii 
literatury francuskiej i angielskiej „dekadentyzm i symbolizm stanowią dwa 
aspekty tego samego zjawiska” (20). Bardziej naturalne byłoby zatem w tej sytu-
acji stwierdzenie autora Premodernizmu, że za sprawą symbolizmu chrześcijań-
ski Norwid objawia się nam nie jako modernista, który „przywrócił do łask  
racjonalizm” (347), lecz jako dekadent. W książce Rzońcy jednakże niemal 
wszystko jest możliwe – oprócz logiki i konsekwencji. 

Równie arbitralne okazuje się twierdzenie o „prekursorstwie Norwida wobec 
dwudziestowiecznego modernizmu”, w którym podobno jego „dojrzała twór-
czość…. w całości pozwala się zawrzeć”. Niedorzeczność tego twierdzenia prze-
jawia się w tym, iż współcześnie nazwą dwudziestowiecznego modernizmu (my-
ślę tu tylko o pierwszej połowie XX wieku) oznacza się kompleks różnorodnych 
programów i kierunków literackich, począwszy od ekspresjonizmu, futuryzmu  
i dada, a skończywszy na nadrealizmie i Awangardzie Krakowskiej. Modernizm 
w ujęciu Rzońcy nie ma więc jakiejkolwiek stałej treści. Zależnie od kaprysu 
autora Premodernizmu, raz oznacza on przypisywaną Norwidowi racjonalną 
afirmację nowoczesności i postępu, sytuującą go w opozycji do podobno mi-
stycznych i mesjanistycznych bez różnicy i wyjątku romantyków polskich, in-
nym razem reprezentuje nazwę okresu literackiego 1890-1918, rzekomo prekur-
sorsko zapowiedzianego przez Norwida, jeszcze innym razem przeobraża się  
w „modernizm dwudziestowieczny”, który nie ma już żadnych konkretnych wy-
różników i fazowych granic czasowych lub ram przestrzennych. Osobliwy cha-
rakter ma w tym otoczeniu twierdzenie, że „dojrzała” twórczość Norwida  
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„w całości” mieści się w tym „modernizmie dwudziestowiecznym”. A więc  
w czym? 

Operacje, które przypisują Norwidowi zwrot ku nowoczesności, a negują ist-
nienie podobnych postaw u polskich romantyków, dość łatwo zresztą rozszyfro-
wać. Rzońca nie zauważa, że treści kojarzone z pojęciem nowoczesności są same 
w sobie względne i zmienne oraz zależą od warunków i kontekstu historycznego. 
Nie dostrzega więc na przykład tego, że wyznaczniki nowoczesności nie mogły 
być takie same – i de facto nie były takie same – w pierwszej połowie XIX wie-
ku dla Mickiewicza, Słowackiego lub Krasińskiego oraz w drugiej połowie tegoż 
stulecia dla Norwida. W obu tych wypadkach tłem nowoczesności były bowiem 
odmienne warunki historyczne i realia literackie. Tłem dla rodzącej się nowocze-
sności Mickiewicza była więc polemika z klasykami i konieczna w istniejącej 
sytuacji asymilacja nowatorskiego romantyzmu, podczas gdy takim tłem dla 
Norwida było, z jednej strony, zamilknięcie „wielkich i słynnych” polskich po-
przedników romantycznych oraz, z drugiej strony, potęgujący się chaos „nowo-
czesności”, której odmawiał on tego miana. Dokumentowały te opinie i odczucia 
poety chociażby jego wypowiedzi O Juliuszu Słowackim, zwięzły wstęp Do czy-
telnika w Vade-mecum oraz niezliczone, negatywne oceny XIX wieku w kore-
spondencji. Tymczasem Rzońca raz usztywnia i skrajnie dogmatyzuje pojęcie 
nowoczesności, innym razem zamienia w nic nie mówiący, pusty liczman. Two-
rzy też z niego rodzaj kamiennego młota, który miałby być chlubą Norwida tylko 
dlatego, że potrafiłby śmiertelnie ugodzić któregoś z polskich romantyków (naj-
chętniej Mickiewicza). Wątpię, czy Norwid, gdyby żył, przyjąłby ten dwuznacz-
ny dar Rzońcy.  

Mimo zapewnienia Rzońcy, że „Vade-mecum stanowi polemikę z Kwiatami 
zła” (170), nie znajdziemy u Norwida choćby najmniejszej wzmianki o francu-
skim autorze, natomiast spotykamy w jego pismach liczne nawiązania do „wiel-
kich i słynnych” polskich poprzedników. Stąd narzucające się pytanie: rację ma 
zatem Norwid, który expressis verbis wielokrotnie nawiązywał do rodzimych 
romantyków, czy też ma ją Rzońca, który, jak dowodzi, wie lepiej, co poeta my-
ślał, kogo cenił, a kogo nie cenił, chociaż tych znanych tylko Rzońcy myśli autor 
Rzeczy o wolności słowa nigdy za życia nie wyraził w słowach. Wiele oznak 
wskazuje zatem, że w wyznaczaniu „nowoczesności” Norwida Baudelaire oraz 
wpływy modernizmu francuskiego – wbrew naginaniu przez Premodernizm fak-
tów do z góry postawionej tezy – nie były kluczowe.  

Dogmatyczne twierdzenia, błędne założenia i chybione hipotezy dotyczące 
nowoczesności Norwida prowadzą tedy Rzońcę na bezdroża. W rozdziale VIII, 
Wyznaczniki modernizmu literackiego – Charles Baudelaire i Norwid (w świetle 
estetyki Schopenhauera) (160-172), czytelnik znajdzie w efekcie jedynie obiecu-
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jącą zapowiedź tytułową oraz kilka wybranych na chybił trafił literackich cech 
modernizmu, pozbawionych zresztą historycznego datowania, jak gdyby zawsze 
i wszędzie były one te same i takie same. I nie ma co szukać czegoś więcej – 
poza typowymi dla Premodernizmu streszczeniami cudzych poglądów, w tym 
wypadku Mariana Piechala oraz Magdaleny Siwiec, gdyby ktoś miał w tym 
upodobanie. Nie znajdzie przede wszystkim faktów, które jasno i niezbicie do-
wodziłyby, że hipoteza francuskich początków nowoczesności Norwida zawiera 
w sobie chociażby maleńkie ziarno prawdy. Nie dziwi zatem konsekwentnie 
stosowana przez Rzońcę metoda, że im bardziej prezentowana przez niego teza  
o zależności polskiego poety od Baudelaire’a koliduje z realiami historycznolite-
rackimi, tym gorzej dla tych rzeczywistości.    

Toteż, jeśli przyjrzeć się w podsumowaniu książki „wyznacznikom premo-
dernizmu dzieła Norwida” (373 i nn.), gdzie ów modernizm zamienia się nie 
wiadomo po co i dlaczego w nieokreślony „premodernizm”, niepodobna oprzeć 
się wrażeniu, że natura tych operacji jest wbrew pozorom dość przejrzysta  
i banalna.  

Tak więc przypisywane „dojrzałemu” Norwidowi obrazowanie wcale nie by-
ło wynalazkiem „nowoczesności” formowanej w latach 60. i następnych XIX 
stulecia, lecz niemal „od zawsze” stanowiło znamię poezji i literatury, aczkol-
wiek, to prawda, zmieniały się zależnie od epoki i autora style obrazowania  
i towarzyszące im założenia. Co więcej, obrazowanie w utworach Norwida nie 
tworzyło ani radykalnej alternatywy w stosunku do romantyków, ani tym bar-
dziej – jak sugeruje Rzońca – nie wykluczało synestezji. W Panu Tadeuszu Mic-
kiewicza na przykład roi się od obrazów, podobnie u Słowackiego. Kto wie, czy 
w sferze obrazowania Mickiewicz nie był o wiele bardziej „poetycki”, „malow-
niczy” i nowoczesny niż Norwid. Zamieniając bezzasadnie w wyróżnik nowo-
czesności ogólne znamię obrazowania w poezji, znane dobrze już w starożytno-
ści, Rzońca nie dodaje do istniejącej wiedzy o poetyce Norwida niczego, co nie 
byłoby od dawna znane i rozpoznawane. Przeocza natomiast sens cytowanego 
przez siebie wersu z Rzeczy o wolności słowa „Człowiek, myśląc, maluje i śpie-
wa zarazem” (PWsz III, 582). Otóż Norwid, zgodnie z romantyczną ideą kore-
spondencji sztuk, nie absolutyzował bynajmniej „malowania” za pośrednictwem 
słów oraz nie przeciwstawiał go innym środkom. Postrzegał natomiast owo „ma-
lowanie”, po pierwsze, w kompleksie innych środków językowo-stylistycznych  
i artystycznych, po drugie, wiązał je ze „sztuką postaciowania”, konkretyzują- 
cą i ograniczającą abstrakcyjny intelektualizm typowy dla „pracowników umy-
słowych”, po trzecie, postępował w tym względzie zgodnie z maksymą”, iż  
„n a t u r a  w y o b r aź n i,  t o  j e s t  s i ł y  p o s t a c i o w a n i a, 
w  o b o w i ą z u j ą c e j  j e s t  h a r m o n i i  w z g lę d e m  o t a -
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c z a j ą c e g o  m a t e r i a ł u”10. Zamiast jak niektórzy romantycy (Słowac-
ki) „upajać się” obrazowaniem, funkcjonalizował je i poddawał rygorom komu-
nikowanego sensu.  

Warto ponadto zwrócić uwagę, że w przedmowie Do czytelnika w Vade- 
-mecum Norwid wprost i wyraźnie dystansował się od „szkoły bogatego koloru  
i obrazowania”11, co stanowiło zapewne krytyczną aluzję do Słowackiego i oto-
czenia, ale mogło też uderzać awansem, zauważmy, w kolorystyczną nastrojo-
wość przyszłej liryki Tetmajera i Kasprowicza, którą według Rzońcy poeta rze-
komo „prekursorsko” antycypował12. Tymczasem, jak powszechnie wiadomo, 
Norwid otwarcie preferował, od momentu powstania Vade-meccum, „poezję 
obowiązków”, wysuwającą na pierwszy plan pogłębiony, sproblematyzowany  
i dialogowy dydaktyzm oraz skondensowany przekaz „umoralniających idei”, 
pomocnych w przełamywaniu kryzysu i dezorientacji rozbiorowego społeczeń-
stwa polskiego. Stanowisko to, prezentowane przecież przez całkiem już „doj-
rzałego” Norwida (1865), nie miało absolutnie niczego wspólnego ani z jakimś 
bezmyślnym popisywaniem się i epatowaniem „nowoczesnością”, ani z symboli-
zmem, ani z Baudelairem i francuską literaturą. Być może to był błąd Norwida, 
ale naprawdę tak było: nie przekreślimy rzeczywistości, która się historycznie 
dokonała. Punktem odniesienia dla Norwida nie były bynajmniej kameleonowe 
zmiany na scenie literatury francuskiej i europejskiej oraz gorączkowa chęć po-
dążania za nimi i „pisania jak inni”, lecz konkretna sytuacja polskiej literatury  
i polskiego społeczeństwa w warunkach niewoli. Toteż warto pamiętać o puencie 
krótkiego wiersza Manieryzm, przedstawiającego akrobatę: 

 
– Cierpiał, co któryś z ciągniętych na krzyże,  
Lecz – dla zdz iwienia, nie zbawienia  świata!...

13
 

 
Otóż pisania dla zdziwienia świata i „małpowania” innych (Baudelaire’a, Zo-

li, Courbeta, polskich pozytywistów itd.) Norwid wystrzegał się jak ognia. Jeśli 
pozostawał niezrozumiany za życia, to nie dlatego, że był – jak twierdzi Rzońca 
– nazbyt awangardowo lub symbolicznie modny, lecz dlatego, że stale przypo-

                                                           
10

 PWsz III, 465. 
11

 PWsz II, 10.  
12

 O wiarygodności odkrywczych tez Rzońcy świadczy jego szczere wyznanie: „Sądzę, że 
o autorze Vade-mecum też rzec można, że «zaklinał» rzeczywistość w obrazach” (383). Daje to 
wiele  do myślenia na temat znajomości kluczowych tekstów Norwida przez Rzońcę, który 
korzysta w Premodernizmie prawie w stu procentach z cudzych opracowań i myśli oraz wyjaś-
nia wybrane komentarze za pośrednictwem innych komentarzy. 

13
 PWsz III, 532. 



PRZEGLĄDY    ___________________________________________________      

 

 

302

minał czytelnikom i polskiej opinii publicznej o „niedopełnionych obowiązkach” 
oraz konsekwentnie podążał własną, a nie cudzą, drogą.  

Inną nowoczesną właściwością, której Rzońca doszukuje się u Norwida, mia-
łoby być rzekome „«udonioślenie» problematyki mimesis tudzież nazywania”  
w obliczu ówczesnego „scjentyzmu” i „kwestii obiektywności”. Otóż Norwid  
z problematyką mimesis, obiektywności i scjentyzmu miał tyle wspólnego, że 
zjawiska te zwalczał i z nimi polemizował, gdyż stały one w sprzeczności z przy-
jętą przez niego idealistyczną koncepcją wiedzy oraz poznania, z gruntu obcą 
pozytywizmowi, naturalizmowi i realizmowi. Historię tworzą – przypominał  
w Znicestwieniu narodu – nie tylko „nagie fakty”, lecz także pojęcia, które się 
o niej wyrabia. Mimesis poeta kojarzył z kolei z reifikuj ącym naśladownictwem 
– realizm definiował wszakże jako „brudny idealizm” – pozytywizm identyfiko-
wał z wąskim pragmatyzmem i praktycyzmem, śniącym o założeniu „postępowej 
krowiarni” (Aktor), a „ścisły” scjentyzm uważał za stanowisko nieadekwatne, 
cząstkowe i wewnętrznie sprzeczne, które powstaje dzięki redukcji („elizji”) 
połączonych ze sobą elementów. Istotnie, znaczną wagę przywiązywał do pro-
blematyki nazywania, by przypomnieć znaną frazę „różę zwać różą, tudzież po-
krzywę pokrzywą” 14, aczkolwiek uwzględniał, jak świadczy już sama ta fraza, 
przede wszystkim jego sens etyczny. Postawa ta więcej miała wspólnego z kry-
tyką i odrzuceniem chciwej i zachłannej „nowoczesności” niż z jej afirmacją. 
Doktrynalna i dogmatyczna teza Rzońcy o „modernizmie” (jakim? którym?) 
Norwida w najmniejszym nawet stopniu nie liczy się z powyższymi faktami, 
tekstami i czasem historycznym. Toteż w świetle dogmatycznych wywodów 
Rzońcy o nowoczesności pierwszym, bezspornym modernistą był niewątpliwie 
Homer.  

Nie sposób też uznać za wyznacznik modernizmu przypisywanej Norwidowi 
„poetyki wędrówki”, gdyż motyw ten, po pierwsze, zdobył popularność w litera-
turze europejskiej co najmniej od XVIII wieku, a po drugie był doskonale znany 
romantykom i eksploatowany przez nich. Rzońca prezentuje tu zatem w sposób 
sztuczny i wymuszony jako nowe i nowoczesne coś, co takie nie było ani u Nor-
wida, ani nawet w drugiej połowie XIX wieku. Owa „poetyka wędrówki” była 
zresztą w realizacji Norwida stosunkowo uboga i służyła niekiedy, jak chociażby 
w wypadku Tajemnicy lorda Singelworth demonstrowaniu innych celów niż 
sama wędrówka. Nie mając zbyt wiele do powiedzenia na ten temat Rzońca sur-
realistycznie w podsumowaniu łączy to zjawisko „z lękami procesu urbanizacji”. 

Wartość i zasadność innych ustaleń dotyczących „nowoczesności” Norwida 
jest równie problematyczna, jak uprzednio przytoczone sugestie. I „eksperymen-

                                                           
14

 PWsz II, 153. 
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ty językowe oraz genologiczne”, i „gry semantyczne” (Rzońca ma na myśli za-
pewne paronomazję i figury etymologiczne Norwida), i „napór konceptualizo-
wanej problematyki etyczno-estetycznej”, i „ureligijnienie świata”, i „kulturowy 
uniwersalizm” – wszystko to było dobrze znane europejskim i polskim romanty-
kom. Twierdzenie, iż powyższe cechy Norwid zapożyczał („implantował”)  
z „europejskiej estetyki lat czterdziestych do siedemdziesiątych XX [!!!] wieku” 
(374) graniczy z karykaturą i niekompetencją. To samo dotyczy innych „premo-
dernistycznych cech dzieła Norwida”. Truizmem jest zdanie, że Norwid „artystę 
pojmował jako twórcę” – czynili to przed Norwidem wszyscy bez mała romanty-
cy. Nie jest natomiast prawdą, że u Norwida „osłabieniu uległ ekspresyjny wy-
miar dzieła” (czy świadczy o tym Fulminant?); że mamy u niego do czynienia  
z „depersonalizacją” (poeta ją zwalczał); że Norwid był „poetą codzienności”  
(a co począć z jego licznymi monumentalnymi wierszami, czczącymi wielkie 
postacie historyczne lub z poetyckimi i historycznymi dramatami typu Krakusa 
albo Kleopatry i Cezara?): że nawiązywał do „właściwej symbolizmowi idei 
korespondencji, to znaczy kulturowej synestezji”, którą rzekomo „spopularyzo-
wał Baudelaire” (375). Rzońca oczywiście nie pamięta, że idea korespondencji 
sztuk pojawiła się u Norwida w szerokim kontekście artystycznych i estetycz-
nych rozważań w Sztuce w obliczu dziejów (1850) i że „niedojrzały” (1856)  
pisarz ujął ją w wierszu Piękno w formie imperatywu: 

 
– W każdej z sztuk niechże wszystkie lśnią – prócz onéj, 
Przez którą utwór będzie wyrażony

15
. 

 
Wszystkie pozostałe właściwości „nowoczesnej poetyki” Norwida nie odbie-

gają od rewelacji, że idea korespondencji sztuk (alias synestezji [!!]) wywodzi 
się z symbolizmu – nie warto się zresztą tego rodzaju pseudo-wiedzą zajmować, 
podobnie jak nie warto dywagować nad różnicą między synestezją, syntezą oraz 
korespondencją sztuk. Kompetencji z dziedziny poetyki Rzońca wystarczająco 
dowiódł w olśniewającym komentarzu do słów Gerwazego z komicznej jednoak-
tówki Auto-da-fé: „Czyny są myśli nieme – myśli? … mówne czyny…” pi-
sząc, iż „w istocie mamy tu niedorzeczność (mającą formę gnomu). Jednak urze-
ka owo synestezyjne przenikanie się sensu trzech kategorii: milczenia, myśli  
i czynu. To Baudelaire’owska zasada „wszechkorespondencji” uprawiana przez 
Norwida z użyciem ogólnych pojęć” (13). Trzeba tu jedynie zwrócić uwagę, że 
Norwid w sprawie „wszechkorespondencji” nie musiał w ogóle odwoływać się 
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 PWsz III, 524. 
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do Baudelaire’a, bo powyższa zasada była znana na przykład Novalisowi na 
długo przed tym, zanim Baudelaire i Norwid przyszli na świat. 

Rzecz w tym, iż modernistyczny symbolizm lub symbolistyczny modernizm 
„dojrzałego Norwida” staje się w użyciu Rzońcy workiem, do którego wsypuje 
on niemal wszystkie dokonania romantyków i ruchów, które przygotowały ro-
mantyzm. Krótko mówiąc, książka Rzońcy nie wnosi żadnej nowej wiedzy  
o Norwidzie, gdyż a) mechanicznie przemianowuje dokonania romantyczne na 
symbolistyczne, b) przypisuje autentyczne, oryginalne idee i poetyckie wynalaz-
ki Norwida, które rzeczywiście stanowiły o jego nowatorstwie i o różnicy  
w stosunku do „wielkich i słynnych poprzedników” innym, zagranicznym auto-
rom, czyniąc z Norwida rodzaj bezmyślnego plagiatora, c) arbitralnie łamie uwa-
runkowania historyczne i przenosi na okres życia Norwida i jego pisarstwo „no-
woczesne cechy”, które pojawiły się dopiero długo po jego śmierci i nie miały  
z nim i jego pisarstwem żadnego ideowego lub formalnego związku, d) czyni  
z Norwida figurę równie plastyczną, niesamodzielną i pozbawioną moralnego 
kręgosłupa, jak ów „rudobrody rzeźbiarz” i stręczyciel redaktor z Ad leones!, co 
rażąco odbiega od wszystkiego, co wiemy o biografii i postawie poety, e) lokali-
zuje fałszywie na podstawie błędnej przesłanki, że „Norwid we Francji musiał 
być francuski”, historyczne związki, dążenia i usytuowanie pisarza, f) operuje 
fikcją historycznoliteracką: otóż za życia Norwida nie pojawił się żaden konkret-
ny kierunek literacki i artystyczny zwany modernizmem, toteż przypisanie Nor-
wida do modernizmu nie jest niczym więcej niż niezobowiązującą fantazją. 

Prezentowana argumentacja Rzońcy, że Norwid był modernistą (rzecznikiem 
„nowoczesności” według wzoru z końca wieku) wyrywa poetę z naturalnego dla 
niego kontekstu historyczno-literackiego i socjalnego, izoluje go z właściwego 
mu otoczenia polonijnego i przypisuje mu intencje zupełnie sprzeczne z jego 
wiarą, postawą, ideologią i zachowaniem. Jest ponadto skrajnie wybiórcza, gdyż 
zestawia zjawiska w sposób przypadkowy, bez jakiegokolwiek merytorycznego 
związku ze sobą. Kojarzy więc rzeczy niewspółmierne i nieporównywalne ze 
sobą. Konstruuje związki i przedmioty interpretacji, które nie mają jakichkol-
wiek realnych i historycznych odpowiedników. Operuje z reguły grubymi, wyr-
wanymi z historycznego i tekstowego kontekstu analogiami, nieświadczącymi  
w zasadzie o niczym znaczącym i godnym odnotowania słowem (poza pochwal-
nym frazesem „poeta nowoczesny”). Delektuje się własnym, pustym i niespraw-
dzalnym werbalizmem. 

Pomija ona bowiem skrzętnie krytyczny stosunek Norwida do modernizmu 
realnie reprezentowanego w epoce przez sekularyzację, pozytywizm, naturalizm, 
scjentyzm, produkcję przemysłową, skomercjalizowanie sztuki (Obywatel Gu-
staw Courbet, Ad leones!), zniwelowanie i pomieszanie niskich i wysokich war-
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tości, upowszechnienie łatwej oświaty i grającą na tanich emocjach masową 
prasę16. Pojawiają się także u Norwida liczne przestrogi przed modernistyczną 
ideologią i estetyką (legenda Cywilizacja, wiersze Piekło, Na zgon poezji, Pięk-
no-czasu i inne). Przestrogi przed utopijną wiarą w nadejście za sprawą nowo-
czesności nowych, lepszych i szczęśliwych czasów występują zresztą już we 
wczesnej twórczości Norwida (Jeszcze słowo, 1848). Norwid puentuje je w zbio-
rze Vade-mecum frazą „– O! nieskończona jeszcze Dziejów praca, / Nie-prze-
palony jeszcze glob, Sumieniem!”17. Towarzyszą zresztą całej twórczości pisa-
rza, aż do Milczenia, Ad leones! i Tajemnicy lorda Singleworth. Nie widać tutaj 
rozłamania czy podziału na Norwida „niedojrzałego” i „dojrzałego”. Autor Akto-
ra pozostaje tej krytyce niezmiennie wierny: dobiera jedynie takie obiekty kryty-
ki i satyry, które w danym momencie zyskują rozgłos i są na czasie. 

Absolutyzując kategorię nowoczesności, Rzońca nie docenia kluczowego 
znaczenia w pismach i myśli Norwida żywej tradycji i nawiązań do przeszłości, 
sięgającej antyku, początków chrześcijaństwa i rodzimej historii, symbolizowa-
nej przez „koło Piasta”. Kontynuacja tej przeszłości i pamięć o niej warunkuje 
zaistnienie sensownej, organicznie zbudowanej teraźniejszości oraz przyszłości. 
Temperuje ona ponadto neurasteniczny pęd do oderwanej od korzeni i samolub-
nej nowoczesności.  

Rzońca nie radzi sobie także z interpretacją akcentowanej w Niewoli czy  
w Rzeczy o wolności słowa wizji ewolucyjnego postępu („postąpienia”) „Przez 
w y k o n a n i a  stopniowe – po całość – ”18, która sprawia, że każdy bez wy-
jątku postęp, zarówno starożytny, jak nowożytny, jest na swój sposób twórczy  
i „nowoczesny”. Postęp ten nie absolutyzuje tylko jakiejś jednej, wybranej epoki 
lub fazy dziejów, dajmy na to, jak chce Rzońca, drugiej połowy XIX wieku. Jego 
miarą jest natomiast „praca [która] odnosi się swoją dzielnością i obfitością do 
miary wolności” 19. Jej przykładem  pozostaje dla Norwida zarówno współczesna 
mu, demokratyczna Ameryka czy Anglia, jak i biblijny „S a u l  i  D a w i d  
j u ż  p o  n a m a s z c z e n i u  k r ó l e w s k i m  p a są c y  t r z o -
d y”20 oraz rzymski poeta Wirgilius z mozołem szlifujący latami swoje wiersze. 

                                                           
16

 Funkcjonują dwa konfliktowe modernizmy: socjalnie  progresywny racjonalistyczny, 
konkurencyjny, technologiczny oraz drugi, krytyczny kulturowo, samokrytyczny, demistyfiku-
jący podstawowe wartości drugiego; zob.  M. W o l l a e g e r. Matei Calinescu’s Five Faces 
of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism (1987). “Modern-
ist Cultures”. Vol.  8 s. 163-178. 

17
 PWsz II, 19.  

18
 PWsz III, 391.  

19
 PWsz VI, 640. 

20
 PWsz VI, 641. 
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Typ nowoczesności preferowany przez Norwida całkowicie mija się z histerycz-
ną i naśladowczą nowoczesnością Rzońcy, kaligrafującą cudze myśli i snobi-
stycznie zapatrzoną w cudze – byle tylko nie rodzime – wzory. 

Norwid wiąże tedy pojęcie nowoczesności z ideą ciągłości dziejów, jednocze-
snego postępu w historii wespół z perfekcjonistyczną ideą „postępu w osobie 
człowieka”. Łączy te idee z krytyką modernistycznego „dostąpienia”, przejawia-
jącego się w zerwaniu z tradycją (którą Norwid stale przywołuje i uprzytomnia), 
w uwielbieniu taśmowej literatury „przemysłowej” a la „realista” J. I. Kraszew-
ski oraz w zgodzie na egzystowanie w modernistycznej „Syberii pieniędzy i pra-
cy”, w propagowaniu masowej oświaty i działaniu sprzedajnej prasy. Punktem 
odniesienia dla niego jest kategoria całości, stanowiąca alternatywę dla skłóco-
nego, rozbitego i podzielonego „nowoczesnego” świata.  

Czy z tego wszystkiego wynika, że Norwid był przeciwny nowoczesnej cywi-
lizacji i postępowi życia? W żaden sposób. Przeciwstawiał się natomiast histe-
rycznemu i jednostronnemu modernizmowi, który prowadzi do skrajności, ubó-
stwienia własnej teraźniejszości, uznania tegoż modernizmu za absolut. Postrze-
gał poezję, sztukę, kulturę i cywilizację w zupełnie innej perspektywie niż ta, 
którą kreśli Rzońca. Głosił bowiem: „cywilizacja każda, jako skończoność uwa-
żana, jest fałszywa […] każda jest względna i żadna z napotkanych nie jest osta-
tecznym i tryumfalnym ludzkości owocem”21. Nie inaczej też oceniał znaną mu  
z autopsji cywilizację współczesną, zdefiniowaną przez Baudelaire’a w szkicu 
Le Peintre de la vie moderne jako modernité. 

 

3. Czy Norwid był symbolistą? 
  
Twierdząc, że Norwid był symbolistą, Rzońca miesza kilka odrębnych kwe-

stii, które wikłają problem, zamiast go rozwikłać i czynią go nieprzejrzystym nie 
tylko dla czytelnika Premodernizmu, lecz przede wszystkim dla samego autora, 
który beztrosko formułuje twierdzenia wzajemnie sobie przeczące. Otóż istot-
nym jego błędem jest to, że nie rozgranicza jasno a) filozofii i teorii symbolu, 
która stara się wyjaśnić, czym jest symbol, jakie są jego odmiany i zastosowania, 
b) bogatej i wpływowej romantycznej refleksji na temat symboli oraz praktyk  
w tej dziedzinie, c) kierunku symbolistycznego, który objawił się we Francji  
w programowej postaci za sprawą manifestu Jeana Moréasa, opublikowanego 18 
września 1886 roku w dodatku literackim dziennika „Le Figaro”, a więc kilka lat 
po śmierci Norwida, d) własnej koncepcji symbolu polskiego poety, e) symbo- 
 

                                                           
21

 PWsz VI, 432. 
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licznych manifestacji, występujących poza ramami określonej teorii lub kierun-
ku. Warto przypomnieć, że symbolizm literacki (miał on także oblicza malarskie, 
rzeźbiarskie i muzyczne) rozprzestrzeniał się z Francji stopniowo na inne kraje, 
święcąc triumfy na przełomie XIX i XX wieku między innymi w Rosji, Niem-
czech i Polsce.  

Najbardziej sztuczne i wątpliwe wydaje się w tym szerokim i różnorodnym 
otoczeniu stanowisko Rzońcy, który stara się za wszelką cenę powiązać Norwida 
z tym symbolizmem, jaki skrystalizował się i rozwinął we Francji dopiero po 
śmierci poety w 1883 roku. Kłopot tutaj jest taki, że autor nie przedstawia naj-
mniejszego dowodu świadczącego o rzetelności i prawdziwości wysuniętej suge-
stii. Rodzi to humorystyczne wrażenie, że Norwid stał się symbolistą dopiero  
w życiu pośmiertnym i w zaświatach. Jeśli taka jest rzeczywiście sugestia Rzoń-
cy, to nikt, kto nie ma dobrych znajomości w kręgach czy sferach zaświatowych, 
nie zdoła dowieść, że było inaczej. 

Do tezy o symbolizmie Norwida Rzońca tak czy owak przywiązuje ogromną 
wagę, albowiem wiąże z nią podział jego dorobku na omówioną wcześniej część 
„dojrzałą” (czytaj: modernistyczno-symbolistyczną), formowaną w zasadzie 
dopiero po pojawieniu się we Francji Kwiatów zła Baudelaire’a (1857) oraz  
poprzedzającą tę fazę część „niedojrzałą”. Kolejna teza Premodernizmu głosi,  
że rzeczonej „dojrzałości” Norwid nie osiągnął bynajmniej samodzielnie, na dro-
dze wytężonej pracy i wewnętrznego rozwoju, lecz zdobył ją za sprawą „awan-
gardowej transplantacji europejskiego symbolizmu” we własne dzieło. Osob- 
ną zagadkę stanowi tutaj tajemnicze określenie „symbolizm europejski”, gdyż 
nie wiadomo, jakie okresy, jakich twórców i jakie kraje miałby on oznaczać  
i obejmować.  

Jeszcze trudniej dowiedzieć się, jak się wyraziła i jaką konkretną postać przy-
brała w dziele Norwida owa „transplantacja symbolizmu”, a zwłaszcza jakie (lub 
które) symbolistyczne właściwości przepołowiły to dzieło na dwie różne części, 
niekomunikujące się ze sobą. Można w tym miejscu jedynie ubolewać, że Rzoń-
ca, jako odkrywca i teoretyk wspomnianej „transplantacji”, nie podaje w tej ma-
terii żadnych bliższych szczegółów. Być może wynika to z faktu, iż przeoczył 
istnienie w tej dziedzinie monografii Anny Balakian The Symbolist Movement:  
A Critical Appraisal (1969), podobnie jak monumentalnego opracowania pod 
redakcją tejże The Symbolist Movement in the Literature of European Languages 
(1984); toteż byłoby zapewne niezręczne indagować go o to.  

Jeszcze bardziej zadziwia inna, bulwersująca teza Rzońcy. Otóż z powyższej 
operacji intelektualnej wynika – zdaniem autora – „konieczność sytuowania doj-
rzałego dzieła Norwida poza romantyzmem” (Wstęp, 7-8). Tej mocnej, katego-
rycznej tezie absolutnie nie przeszkadza jednakże wspomniany fakt, że moderni- 
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styczny symbolizm został proklamowany jako odrębny kierunek literacki dopie-
ro w kilka lat po śmierci Norwida. To jednak mimo wszystko drobnostka. Otóż 
Rzońca twierdzi również w innym miejscu, iż „związek romantyzmu z symboli-
zmem jest bezpośredni. Obie tendencje zasadzały się na, powiedzieć można, 
prymacie ducha nad materią. Symbolizm był zatem rodzajem neoromantyzmu,  
z tą jednak różnicą, że symbolizm przeobrażał i neutralizował czynnik ideowy, 
wskutek czego synestezyjnie realizowana forma bardzo zyskiwała na znaczeniu” 
(84)22. Ten nieco szokujący pogląd (na tle poprzedniego twierdzenia o „koniecz-
ności sytuowania dojrzałego dzieła Norwida poza romantyzmem”) uzasadniały 
przykłady symbolizmu w twórczości Słowackiego, a nawet we wczesnej twór-
czości romantycznej Mickiewicza. W tym ostatnim wypadku ilustracją były na-
wet Sonety krymskie (88). 

Na proste pytanie, jak jest możliwe sytuowanie za sprawą symbolizmu „doj-
rzałego” Norwida „poza romantyzmem” – skoro przecież związek symbolizmu  
i romantyzmu według własnych słów Rzońcy był „bezpośredni” i skoro symbo-
lizm był „swego rodzaju neoromantyzmem” – nie ma jasnej i przekonującej od-
powiedzi. Odnosi się natomiast wrażenie, że decyzja Rzońcy o wykluczeniu 
„dojrzałego” Norwida z nurtu romantyzmu (i tym samym o wykluczeniu roman-
tyzmu z jego twórczości) jest równie przypadkowa i bezzasadna, jak decyzja  
o usytuowaniu Norwida w nurcie skrystalizowanego po jego śmierci symbolizmu 
francuskiego oraz polskiego symbolizmu modernistycznego (młodopolskiego). 

Zważywszy na wzajemnie wykluczające się twierdzenia, „symbolistyczne” 
tezy Rzońcy jasno i niezbicie dowodzą, że merytorycznie niczego nie dowodzą,  
a świadczą jedynie raczej głównie o niefrasobliwości i dezorientacji autora Pre-
modernizmu23. Wiele wskazuje, że Rzońca uwikłał się w sofizmaty pojęciowe 

                                                           
22

 „Czynnik ideowy” uzyskuje u Rzońcy z reguły złe recenzje, „forma” natomiast – bar-
dzo dobre. Nie można nie zauważyć, że Rzońca czuje się wybitnym ekspertem w dziedzinie 
formy i poetyki. 

23
 Tę dezorientację Rzońcy, „co jest co” oraz „kto jest kto”, sygnalizuje już sam początek 

książki, a ilustrują dalsze rozważania, wyraźnie  rozmijające się z materią utworów Norwida. 
Głosząc, że „dojrzałego” Norwida należy postrzegać „poza romantyzmem”, Rzońca jednym 
tchem  sugeruje, że romantyzm od końca lat 50. XIX stulecia za sprawą symbolizmu „prze-
obraża się w Europie w modernizm”. Rozumowanie to miesza różne – inaczej motywowane  
i odmienne pod względem treści – pojęcia romantyzmu, modernizmu i symbolizmu i w konse-
kwencji zamienia je w nic nie znaczące frazesy i liczmany. Toteż na przykład romantyzm jest  
i nie jest symboliczny; jest i nie jest modernistyczny; symbolizm jest i nie jest romantyczny; 
jest i nie jest modernistyczny itd. Ta wirówka słów dokładnie odpowiada postmodernistycznej 
formule „co się powie, to się powie, nieważne, co to będzie”. 
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i historycznoliterackie bez możliwości ich rozwiązania i „wyjścia na prostą” 24. 
Podjął się zadania, które znacznie go przerosło.  

Ten zawodny charakter sztandarowej tezy o symbolizmie Norwida uwypukla 
niezwykle szczere wyznanie Rzońcy, iż „o symbolizmie danego pisarza nie de-
cyduje to, czy tworzył symbole, gdyż korzystanie z tego środka wyrazu jest arty-
styczną koniecznością – niezależnie od epoki literackiej”. Nie sposób odczytać 
tego zdania inaczej, niż jako przyznania się do pełnej porażki w ambitnym dąże-
niu do „nowego”, „symbolistycznego” usytuowania Norwida na istniejącej ma-
pie historycznoliterackiej. Tę kapitulację potwierdza oraz ilustruje brak jakich-
kolwiek przykładów na istnienie „zwrotu symbolistycznego” „dojrzałego” Nor-
wida po 1860 roku. Znamienny jest także komentarz do przytoczonego wcześniej 
wyznania: „Najistotniejsze jest jednak, jak symbol współtworzy komunikat lite-
racki” (39). Jeśli „najważniejsze” jest, „jak symbol współtworzy komunikat li-
teracki”, to nie można sensownie powiedzieć, iż o symbolizmie danego pisarza 
„nie decyduje to, czy tworzył symbole”. Oba zdania wzajemnie się wykluczają. 
A ponadto jeśli brak symboli, jak sugeruje Rzońca, nie jest konieczny dla bycia 
symbolistą, to co decyduje o tym statusie? I jeśli rzeczywiście ów brak symboli 
charakteryzuje poezję romantyczną (jest to jednak moim zdaniem teza fałszywa), 
to dlaczego nie nazwać poezji Słowackiego czy Mickiewicza „poezją symbo-
liczną”? Paradoks rozważań o „symbolistycznym” zwrocie i usytuowaniu Nor-
wida przejawia się w tym, iż Rzońca w sposób niezamierzony i prawdopodobnie 
z nadmiaru gorliwości unieważnia własne „symbolistyczne” rewelacje na temat 
owego zwrotu i usytuowania poety. Tak więc kompromitacją wcześniej prezen-
towanego poglądu, iż symbolizm koliduje z romantyzmem jest uwaga o cytacie  
z wiersza Pióro (1842), który – zdaniem Rzońcy – „może świadczyć o tym, że 
symbolistycznego sposobu pojmowania ludzkiej myśli Norwid był świadom już 
w okresie warszawskim” (40). Jeżeli rzeczywiście taka była świadomość Norwi-
da A. D. 1842, to jaki sens ma przepoławianie jego twórczości na „dojrzałą” 
(symbolistyczną) i „niedojrzałą” (romantyczną), jaki sens ma genetyczne wiąza-
                                                           

24
 Oto przykład tej bałamutnej argumentacji: „Przyczyna pierwszeństwa Anhellego, jeśli 

chodzi o polski symbolizm literacki, tłumaczy się tym, że symbolizm autora Sonetów krym-
skich był dobitnie romantyczny. Decyduje o tym personalny i autokreacyjny  subiektywizm 
cyklu. Nie mniejsze znaczenie miała tu fascynacja Mickiewicza Orientem i egzotyką Wschodu 
(fascynacja taka nie była udziałem Norwida) (s. 88, przypis 11). Bałamutny wywód Rzońcy 
polega na tym, że 1. sugeruje on fałszywie,  jakoby określenia „symbolizm romantyczny Sone-
tów krymskich” oraz „polski symbolizm literacki” wzajemnie się wykluczały, 2. termin 
„pierwszeństwo” w użyciu symbolizmu nie ma żadnego logicznego czy sensownego związku   
z „personalnym i autokreacyjnym subiektywizmem” sonetowego cyklu Mickiewicza (na czym 
polega ten „personalny subiektywizm”? – E.K.), 3. twierdzenie, że Norwid nie fascynował się 
Orientem należy włożyć między bajki. 
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nie tegoż symbolizmu z Kwiatami zła Baudelaire’a i skąd miałaby wynikać 
wspomniana wcześniej „konieczność sytuowania dojrzałego dzieła Norwida 
poza romantyzmem”, skoro dobrze wiadomo, że „okres warszawski” miał w jego 
poetyckiej biografii jak najbardziej „romantyczny” charakter? 

Premodernizm Rzońcy nie jest w stanie (czy nie zamierza) rozróżniać po-
szczególnych odmian symbolizmu oraz wzajemnych różnic i związków między 
nimi. Nie potrafi (czy też nie chce) określić zasadniczej odmienności oraz funk-
cji symbolu w rozumieniu J.W. Goethego, romantyków i francuskich symboli-
stów. Jeśli podejmuje nawet w tym kierunku nieśmiałe próby, to czyni to tenden-
cyjnie i niewiarygodnie. Nie zauważa nawet specyficznego Norwidowego rozu-
mienia symbolu, które różni poetę od wymienionych stanowisk i które naprawdę 
wydaje się jego oryginalnym wynalazkiem. Zamienia w efekcie wspomniane 
zjawisko symbolizmu w postmodernistyczne, obszerne, spekulatywne pojęcie, 
ściślej, w zbiór różności, który monotonnie i wytrwale przypisuje czy to Baude-
laire’owi, czy francuskim symbolistom z lat 80. XIX wieku, czy polskim moder-
nistom z przełomu wieków: S. Przybyszewskiemu, K. Tetmajerowi. J. Kaspro-
wiczowi, Z. Przesmyckiemu, B. Ostrowskiej czy L. Staffowi. Można odnieść 
takie wrażenie, że w tym ostatnim gronie autor Premodernizmu czuje się na-
prawdę swobodnie, poprzestaje zarówno z przedstawicielami tego środowiska, 
jak i z osobami mu bliskimi, i w pełni dla niego czytelnymi. Do ich miary i po-
ziomu sprowadza postać i „dojrzałą” twórczość Norwida.  

Można się tylko dziwić, dlaczego w świetle wywodów Rzońcy Norwidowi 
nie przyszło do głowy stworzyć takich wspaniałych, symbolicznych i nastrojo-
wych utworów, jak Deszcz jesienny, Dies irae lub Krzak dzikiej róży: wszak był 
on według Rzońcy awangardowym prekursorem i duchową inspiracją twórców, 
którzy napisali te utwory. Był tym, który stworzył i przekazał im patent na sym-
bolistyczny modernizm. Równie niepojęte wydaje się, że to Stanisław Przyby-
szewski napisał Confiteor, a nie sam Norwid, zwłaszcza że tytuł ma zabarwienie 
religijne. Toteż autor Premodernizmu dostrzega bliskie pokrewieństwo między 
wierszem Norwida Jesień a młodopolskimi poetami: 

 
O – ciernie deptać znośniej – i z ochotą 

Na dzid iść kły, 
Niż błoto deptać, i le z łez  to  b łoto,  

A z westchnień mgły…  
PWsz I, 117 
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I jeszcze charakterystyczny komentarz do tego wiersza:  
 
Świt, który w romantyzmie symbolizował pozytywną przemianę […] zachował swój sens  

w symbolizmie, tyle że zatracił wymiar profetyczno-utopijny. […] A do tego „z westchnień 
mgły” mające przecież obrazowo-dźwiękowy charakter. Ileż westchnień i melodii mgieł 
nocnych pięćdziesiąt lat później zawdzięczać będziemy Kazimierzowi Tetmajerowi, Janowi 
Kasprowiczowi i Mieczysławowi Karłowiczowi (219).  

 
„Westchnienia” czytelnika z powodu nieprzejrzanych „mgieł” pojęciowych 

oraz semantycznych wydają się właściwą puentą prezentowanych rozważań  
o awangardowym i prekursorskim związku poezji Norwida z poezją młodopol-
ską. Któż mógłby związki te przedstawić i ocenić lepiej niż odkrywczy Rzońca? 

   

4. Norwid jako postmodernistyczny Frankenstein 
 
W Premodernizmie rzuca się w oczy niechętny stosunek Rzońcy do polskiego 

romantyzmu, jak gdyby autor miał z tym kierunkiem jakieś osobiste porachunki  
i za wszelką cenę chciał, jak się mówi potocznie, „dołożyć” romantykom lub 
skompromitować ich. Nie zaskakuje więc to, że zasadnicza strategia książki – 
autor zresztą wcale tego nie kryje – polega na tym, aby odciąć Norwida od pol-
skiego romantyzmu i szerzej, od polskich źródeł i koneksji, nawet jeśli strategia 
ta prowadzi do jawnego absurdu, drastycznego wypaczenia wizerunku poety 
oraz do przemieszczenia go w ideowe i poetyckie rejony, w których ten bodajże 
nigdy nie gościł i które były lub musiałyby mu być duchowo, moralnie i pisar-
sko głęboko obce. Takim rejonem był, ogólnie biorąc, przede wszystkim sym-
bolistyczny modernizm. Takimi odległymi rejonami były kojarzone z nim sta-
nowiska i kierunki filozoficzne (Kant, neokantyzm, fenomenologia, John Mill, 
nietzscheanizm, schopenhaueryzm, pozytywizm itd.  

Aby uzasadnić podobne koligacje, Rzońca konstruuje wizerunek poety po-
zbawionego własnej, odrębnej osobowości, stałej drogi pisarskiej oraz własnego 
zdania, goniącego natomiast za modnymi nowinkami i klecącego z nich mozolne 
swoje dzieło. Buduje, mówiąc wprost, zamek na piasku: w p ł y w o l o -
g i c z n y  w i z e r u n e k  N o r w i d a  skomponowany z przypadkowych 
resztek zebranych na historycznym cmentarzu idei filozoficznych, estetycznych, 
religijnych czy poetyckich. Jakby tego było nie dość, autor Premodernizmu do-
rabia do tego procederu stosowną i d e o l o g ię. Utrzymuje mianowicie, iż 
dotychczasowe interpretacje Norwida były w większości chybione, ponieważ nie 
uwzględniały niezliczonych wpływów i zapożyczeń (!), które spotykamy u po-
ety, a które, rzecz jasna, przenikliwie wydobywa Premodernizm. Pisze więc 
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Rzońca: „Niektórzy badacze dzisiaj (przywiązani do idiomu «wieszczów» tu-
dzież «wielkiego» polskiego romantyzmu) sztucznie wzmacniają mit «samorod-
nego», odrębnego poety – czego konsekwencją jest nieświadomość rozmiaru 
artystycznych i estetycznych zapożyczeń, które były udziałem autora Milczenia” 
(20). Deklaracji w podobnych stylu jest w Premodernizmie o wiele więcej. 
Rzońca wypełnia zatem tę „nieświadomość rozmiaru” swoimi odkryciami. Nor-
wid w jego ujęciu to niejako postmodernistyczny Frankenstein, sklejony mecha-
nicznie licznych „wpływów” oraz „zapożyczeń” 25. 

Rzecz ma swoje przyczyny. Krytykując polski romantyzm, Rzońca zaciera 
granice i różnicę między rzeczową i rzetelną analizą historycznego znaczenia 
tegoż romantyzmu, jego złożoności i ewolucyjnych przeobrażeń, w tym  kon-
kretnego wpływu wywieranego na twórczość poszczególnych kierunków i pisa-
rzy XIX i XX wieku oraz ogólnie na kulturę literacką, wespół z samym Norwi-
dem, oraz między upustem własnej, subiektywnej niechęci do romantyzmu  
i polskich romantyków. Tymczasem obie te sprawy nie powinny mieć ze sobą 
wiele wspólnego. W pierwszej z nich zadaniem i obowiązkiem badacza jest 
sprawdzalne, krytyczne i falsyfikowalne ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy,  
w drugiej – chodzi o wylew czy to miłosnych, czy – jak u Rzońcy – gniewnych 
uczuć. Wysuwając na pierwszy plan irytację i gniewne uczucia, autor Premoder-
nizmu podporządkowuje im argumentację, która uzyskuje wówczas z natury 
rzeczy charakter  „liryczny”, pseudo-racjonalny i jaskrawo tendencyjny, podpo-
rządkowany emocjom i z góry przyjętym tezom. Dla czytelnika, któremu 
gniewne uczucia Rzońcy są obojętne, staje się ona po prostu niewiarygodna. 

Taki liryczno-publicystyczny, solipsystyczny, tendencyjny i wybiórczy po-
rządek dominuje, jak sądzę, w całym Premodernizmie. Nie byłoby w tym wyle-
wie emocji niczego złego – nie ma bowiem nakazu uwielbiania romantyzmu, 
afirmacja i negacja mają tu takie same prawa – gdyby nie to, że zdesperowany 
Rzońca swoją abominację przelewa na rachunek (i podpiera autorytetem) Bogu 
ducha winnego Norwida, któremu przypisuje przymilnie rzeczy chwalebne, lecz  
nieprawdziwe, bądź na rachunek dyskursu naukowego, który w wykonaniu auto-
ra Premodernizmu zamienia się – jako amalgamat przypadkowych nazwisk  
i pojęć – w niezamierzoną parodię.  

Tak więc Rzońca sprowadza obraz polskiego romantyzmu – prezentacja tego 
kierunku, dodajmy, nie jest bynajmniej jakimś wyjątkiem – do kilku uproszczo-
nych stereotypów i formułek, jak regionalizm, kult Ducha, emocjonalizm itd., 

                                                           
25

 Rzońca deklaruje się metodologicznie jako awangardowy komparatysta, podczas gdy 
jego argumentacją rządzi naprawdę poczciwa, staromodna wpływologia z początków XX 
wieku.  
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łącznie z zaskakującym uogólnieniem, że „romantyzm skupił się na heretyckim  
i mistycznym „udoskonalaniu” świata” (163). Jaka jest zasadność wrzucenia 
całego romantyzmu do heretyckiego i mistycznego worka, nie sposób dociec. 
Przykładem podobnego poplątania z pomieszaniem może być rozdział XIV zaty-
tułowany Filozoficzny opis symbolizmu. Fenomenologia Edmunda Husserla  
w perspektywie Norwidowego historyzmu, w którym ze świecą można by szukać 
klarownego przedstawienia sygnalizowanych zagadnień. Pisze w nim Rzońca: 

 
Zagadnienie Norwidowego wizerunku dziejów zawieram tu w kontekście przemian w myśle-
niu teoriopoznawczym, które na przestrzeni XIX wieku z romantycznej refleksji typu ideali-
stycznego przeobrażało się z wolna w to, co dzisiaj nazywamy modernizmem. Uniwersaliza-
cja na miejscu regionalizmu, powrót racjonalizmu i idei oświecenia publicznego – to dwie 
tendencje charakterystyczne dla europejskiego modernizmu. Trzecia z literackich oznak no-
woczesności to artystyczne zainteresowanie kulturą i cywilizacją przy jednoczesnym odrzu-
ceniu natury typu russowskiego (271).  

 
Struktura powyższej wypowiedzi sprawia wrażenie chaosu mentalnego. 

Wszystkie podane charakterystyki i zależności są chybione, a treść rozdziału nie 
spełnia w najmniej mierze tytułowej zapowiedzi.  

Uderza na przykład przypadkowe zestawienie w tytule tak różnych spraw, jak 
„filozoficzny opis symbolizmu”, „fenomenologia Edmunda Husserla” i „Norwi-
dowy historyzm” w sytuacji, gdy związki i zależności między wspomnianymi 
zagadnieniami są pozorne albo żadne. Niedowierzanie rodzi deklarowane przez 
Rzońcę „przeobrażanie się romantycznej refleksji typu idealistycznego” (a więc 
jakiej?) w „modernizm” (jaki? w jakim czasie i miejscu). Rzońca wyraźnie nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że czym innym jest wywodzący się od Platona i obfi-
tujący w niezliczone odrośle filozoficzny i d e a l i z m, czym innym s t o s u -
n e k  r o m a n t y k ó w – zresztą niezwykle zróżnicowany i złożony – do 
różnych form tegoż idealizmu26, a jeszcze czym innym sam modernizm. Autor 
Premodernizmu przerzuca się (czy epatuje) różnymi pojęciami, nazwiskami  
i terminami, z których sensu albo nie zdaje sobie sprawy, albo ich po prostu  
w ogóle nie rozumie. Ten swoisty „terror” nazwisk i terminów nie służy wyja-
śnieniu czegokolwiek, kamufluje natomiast przymus hermeneutyczny, który ma 
w założeniu wymusić akceptację niewiarygodnych twierdzeń Rzońcy.   

Trudno więc pojąć, na jakiej zasadzie „uniwersalizacja” miałaby stanowić al-
ternatywę dla „regionalizmu”, gdyż między jednym a drugim pojęciem (zjawi-
skiem?) nie widać żadnego logicznego i merytorycznego związku. Zdumienie 

                                                           
26

 Rzecznikiem idealizmu obiektywnego był na przykład Hegel, ale idealizm tego typu był 
niejednokrotnie krytykowany przez romantyków. 
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wywołuje również twierdzenie, że „uniwersalizacja na miejscu regionalizmu, 
powrót racjonalizmu i idei oświecenia publicznego – to dwie tendencje charakte-
rystyczne dla europejskiego modernizmu”. Rzońca jawnie nie zdaje sobie spra-
wy z rzucanych myśli. Jeśli bowiem modernizm wiązałby się z „powrotem ra-
cjonalizmu i idei oświecenia publicznego”, to Norwid – wbrew zapewnieniom 
Rzońcy o „modernizmie” poety – nie mógłby być nazwany modernistą. W apelu 
Do czytelnika w Promethidionie zarzucał on bowiem wprost r o z u m o w i  – 
kluczowej instancji racjonalizmu –  iż „zaczyna od negacji i kończy na negacji, 
to jest kroku nie robi” oraz przeciwstawiał mu „mądrość, która zaczyna od bo-
jaźni Bożej” i która toruje sobie drogę „krzyżem”27. Nie podobna odróżnić tutaj 
na przykład Norwida od Mickiewicza, szydzącego w wierszu Mędrcy z uczo-
nych, którzy „rozumami serce Mu [Bogu – E.K.] przebodli” oraz piszącego  
w wierszu Rozum i wiara „Rozumie ludzki! Tyś mały przed Panem”. Z kolei  
w Rzeczy o wolności słowa (XI) Norwid zawarł pryncypialną krytykę moderni-
stycznej „idei oświecenia publicznego” oraz jego „wulgaryzujących” konse-
kwencji28 . Kontrastując romantycznie pojęte „Autorstwo” z modernistyczną 
„Wulgaryzacją” krytykował model masowej, przyśpieszonej publicznej oświaty. 
Nic się tu zatem w argumentacji Rzońcy nie zgadza.  

Dowodzenie Rzońcy, że Norwid nie był atrapą Mickiewicza, Słowackiego, 
Krasińskiego, Lenartowicza itd. jest w istocie rzeczy odkrywaniem Ameryki. 
Żaden bowiem norwidolog nie twierdził i nie twierdzi, że Norwid był naśladow-
cą romantyków i manekinem w tym względzie – inaczej zresztą niż sam Rzońca, 
który przypisuje poecie „symbolistyczne” naśladowanie Baudelaire’a i innych 
figur „sceny europejskiej”. Tymczasem romantycy polscy w żadnej fazie swej 
działalności nie byli jednolitym, zuniformizowanym i anonimowym ciałem, 
przemawiającym tym samym głosem. Słowacki był inny niż Mickiewicz, Kra-
siński inny niż Słowacki, a Norwid inny niż każdy z trzech wymienionych.  
Rywalizacja, wzajemne polemiki estetyczne, spory ideowe i kontrowersje były  
w tym gronie chlebem powszednim. Indywidualizm, odrębność, samodzielność, 
poszukiwanie własnej drogi, krytyczna postawa wobec rzeczywistości, histo-
ryczne myślenie o przemianie świata itd. – cechy te nie wykluczały bynajmniej 
Norwida z grona romantyków. Przeciwnie, głęboko i wszechstronnie go z nimi 
łączyły. Być innym niż inni, nie naśladować innych, być oryginalnym i twór-
czym, być sobą – takie były moralne i estetyczne imperatywy Norwida, które nie 
miały niczego wspólnego ani z symbolizmem, ani z modernizmem, lecz wypły-

                                                           
27

 PWsz III, 430. 
28

 PWsz III, 593-600. 
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wały właśnie z ducha romantyzmu29. Autentycznie pojęty romantyzm polski  
i europejski wymagał unikania jak ognia powtórzeń, naśladownictwa i „zapoży-
czania się”. Żądał natomiast doskonalenia, dynamicznego stawania się oraz 
przekraczania ustalonych granic poetyckich. Był anty-normatywny. Inaczej za-
mieniał się w „martwą literę” i zużytą konwencję. 

Dlatego natrętne nakładanie Norwidowi maski antyromantycznej „dojrzało-
ści”, taśmowego modernisty, kukły francuskiego symbolizmu, fasadowego pozy-
tywisty itp., wydaje się działaniem chybionym. Znakomitą ripostą może być 
satyryczny wiersz owego „dojrzałego” Norwida La religion de Mr le senateur 
comte Victor Hugo (1880), eksponujący postać późnego francuskiego, długo-
wiecznego romantyka, zwalczanego zresztą przez symbolistów i modernistów: 

 
Drukarskie prasy, czując Wielki-tydzień,  
Tuszą, że Hugo powie nam  d z i eń  d o b r y… 
* * * * * * * * *  
Nie!!... Victor Hugo powiedział: „Dobry dzień”

30
. 

 
Rzecz w tym wypadku polega na tym, że to głównie polski romantyzm – a nie 

żaden parnasizm, prerafaelityzm, symbolizm, modernizm lub pozytywizm – 
towarzyszył poetyckim i artystycznym „narodzinom” Norwida jako artysty, pisa-
rza i poety. Romantyzm określił punkt odniesienia, który umożliwił formowanie 
poetyckiej i artystycznej osobowości Norwida. 

Rzońca nie zauważa tedy, że postawę Norwida „od zawsze” charakteryzował 
sprzeciw wobec naśladowania – kopiowania – powtarzania – „potworzenia” – 
kogokolwiek i czegokolwiek: klasyków, romantyków, parnasistów, realistów, 
pozytywistów, symbolistów. Postawa ta rodziła dążenie do literackiej samo-
dzielności, odrębności i tożsamości za sprawą „wzajemności” wobec różnorod-
nych źródeł oraz ich krytycznego przetrawienia lub „oczyszczenia”. 

I w tym sensie sprzeciw wobec „szkoły romantycznej” – tak jak ją pojmował 
i przedstawiał Norwid w przedmowie do Vade-mecum – wyrastał paradoksalnie 
z wnętrza dogłębnie i dialektycznie pojętego romantyzmu. Z kolei ujmując ro-
mantyzm negatywnie, wąsko i emocjonalnie, Rzońca w istocie rzeczy tylko go 
unieruchamia i deformuje. Efekt jest jednak taki, że sam staje się więźniem czy 
wprost niewolnikiem tworzonych przez siebie „definicyjnych” stereotypów. Aby 
dowieść swych niefortunnych założeń i racji, w rzeczywistości – być może czyni 

                                                           
29

 Norwid postawę tego rodzaju kojarzył także z głęboko pojętym i autentycznie przeży-
tym chrystianizmem. Naśladownictwo, zapożyczanie się, zapatrzenie w cudze wzory  itd. 
stanowiły w oczach Norwida „grzech przeciwko Duchowi Świętemu”. 

30
 PWsz II, 246. 
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to nawet nieświadomie i w dobrej wierze – „podkrada” ich poglądy, dokonania  
i zasługi oraz przypisuje komu się tylko da: modernistom, francuskim i niemiec-
kim symbolistom itd. Ponieważ natura podobnych operacji łatwo wychodzi na 
wierzch, autor Premodernizmu wikła się w niemożliwe do rozwiązania sprzecz-
ności i porusza w błędnym kole. Koniec końcem jest często zmuszony przema-
wiać językiem tych, którym rozpaczliwie stara się zaprzeczyć.  

  

5. Rzońca o historyzmie i historyzm Rzońcy 
  
Zasadnicze wątpliwości budzi u Rzońcy wykładnia historyczna. Wprawdzie 

w rozdziale zatytułowanym Filozoficzny opis symbolizmu. Fenomenologia Ed-
munda Husserla w perspektywie Norwidowego historyzmu występuje zwrot 
„Norwidowy historyzm”, to jednak już w pierwszym zdaniu autor deklaruje, iż 
„zamienia Norwidowy wizerunek dziejów” na rozważenie „przemian w myśle-
niu teoriopoznawczym”. Przede wszystkim związek  fenomenologii Edmunda 
Husserla oraz Norwidowego historyzmu jest sam w sobie niezmiernie problema-
tyczny, gdyż ani obaj autorzy nie słyszeli nigdy o sobie, ani też historyzm Nor-
wida i fenomenologia Husserla nie miały (nie mają) żadnego wspólnego punktu 
odniesienia lub wspólnej płaszczyzny porównania.  

Podobny stosunek zachodzi między „wizerunkiem dziejów” oraz „przemia-
nami w myśleniu teoriopoznawczym”. Zamiana jednego na drugie – historyzmu  
i wizji historii na myślenie teoriopoznawcze. – jest po prostu mało budującym 
unikiem. Dowodzi, że autor słabo zna się na rzeczy i nie ma na temat historyzmu 
i historii wiele do powiedzenia. Nic tak mocno nie świadczy o związkach Nor-
wida z romantyzmem, jak częstotliwość, szeroki zakres i głębia jego r e f -
l e k s j i  h i s t o r y c z n e j  i  h i s t o r i o z o f i c z n e j. Cokolwiek 
bowiem myśli i pisze Norwid, czyni zawsze w przytomnej  p a m ię c i 
o  h i s t o r i i  oraz o kluczowej roli kategorii c z a s u. Świadczą o tym licz-
ne, heroizujące wiersze, poświęcone postaciom historycznym, poematy Niewola 
i Rzecz o wolności słowa, dramaty, parabola Quidam, dialogi zmarłych, nowela 
Stygmat i rozprawa Milczenie, liczne zapiski i notatki. Ominąć refleksję o historii 
i historiozofię – to nic innego, jak ominąć samego Norwida i zastąpić go moder-
nistyczno-symbolistyczną imitacją.  

O zastanawiającym braku zmysłu dla historii i interpretacji historycznej  
u Rzońcy świadczy zaprezentowana we wspomnianym rozdziale wykładnia słów 
„fenomem” i „fenomenologiczny”. Rzońca buduje pod tym względem tyleż fan-
tastyczne, ile niewiarygodne teorie, mogące z powodzeniem konkurować z fał-
szywymi etymologiami romantyków i samego Norwida. Pisze: „Teoria poznania 
Edmunda Husserla (ur. 1855) jest ważnym komentarzem do estetyki Norwida, 
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ponieważ w sposób możliwie pełny opisuje rzeczywistość fenomenologiczną, 
której istnienie poeta wyrażał (głównie jako autor O Juliuszu Słowackim)” (275). 
W innym miejscu zauważa: „fenomenologia jest nauką, która daje wiedzę o isto-
cie rzeczy” (273). Wspomniane rozważania nie podobna ocenić inaczej, niż jako 
typowy groch z kapustą lub pomieszanie z poplątaniem za sprawą przypadkowe-
go i chaotycznego powoływania się na rozmaite autorytety filozoficzne (Karte-
zjusz, Kant, Hegel, Fichte, Husserl, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, szkoła 
marburska, Ingarden, J.S. Mill, Derrida itd.). Twierdzenie, że „Husserl w sposób 
możliwie pełny opisuje rzeczywistość fenomenologiczną, którą poeta wyrażał”, 
jest zupełnym nieporozumieniem. 

Otóż zestawienie używanych przez Norwida słów „fenomen” czy „fenomeno-
logiczny” na podstawie Internetowego słownika języka Cypriana Norwida wy-
kazuje, że „fenomen” znaczy przede wszystkim tyle, co „zjawisko” i że słowo  
to u Norwida nie wiąże się ani z Fenomenologią Ducha Hegla, ani tym bardziej  
z fenomenologią Husserla lub Ingardena. Norwid był świadom współczesnej mu 
o p o z y c j i  terminologicznej ś w i a t  z j a w i s k o w y  –  i s t o t a 
r z e c z y  oraz chętnie używał słowa fenomen, aby podkreślić wagę jakiegoś 
zjawiska. Wskazywał na przykład na fundamentalną różnicę między „historycz-
nym” a „histerycznym fenomenem”31. Tymczasem rozważania Rzońcy po prostu 
niczego tutaj nie wnoszą ani do wiedzy o pisarstwie Norwida, ani w kwestii jego 
– skądinąd istotnych – związków z filozofią. Stanowią natomiast pretekst, aby 
jeszcze raz dać upust jednej i tej samej, monotonnie anonsowanej pasji: Toteż 
zupełnie nie zaskakuje i nie dziwi konkluzja omawianego rozdziału: „Jasne staje 
się to, że związek dzieła artystycznego Norwida z fenomenologią potwierdzają 
pasja formy i szerzej: wszechstronne, a zarazem obce polskiemu romantyzmowi, 
zainteresowanie estetyką” (277). Jakże mogłoby być inaczej?  

Wydaje się, że warto wskazać źródła rozmaitych zawirowań w historycznoli-
terackich dywagacjach autora Premodernizmu, ambitnie ogłaszającego nowe, 
symbolistyczno-modernistyczne usytuowanie Norwida. Otóż Rzońca, po pierw-
sze,  upatruje przyczyny dla zjawisk c h r o n o l o g i c z n ie  w c z eś -
n i e j s z y c h  w tym, c o n a s tą p i ł o  p ó ź n i e j  lub znacznie później. 
Myli skutek i przyczynę oraz przesłankę i następstwo. Ilustrują to znakomicie 
tezy Rzońcy o symbolizmie i modernizmie Norwida, obie, moim zdaniem, goło-
słowne i nietrafne. Przenoszą one arbitralnie na twórczość Norwida zjawiska, 
które, jak programowy symbolizm francuski proklamowany przez Jeana Moreasa 
w 1886 roku lub nastrojowość modernistyczna zainicjowana przez Kazimierza 

                                                           
31

 PWsz VI, 191. 
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Przerwę Tetmajera w 1891 roku, rozwinęły się w pełni dopiero po śmierci autora 
Ad leones! oraz niewiele miały wspólnego z jego estetyką i praktyką artystyczną.  

Ale Rzońca nie tylko rzutuje dowolnie i wbrew logice zdarzenia przyszłe  
w przeszłość, lecz sugeruje zarazem komparatystyczne podobieństwo lub gene-
tyczne pokrewieństwo zjawisk krańcowo różnych. Dotyczy to zjawisk zupełnie 
inaczej motywowanych artystycznie i światopoglądowo, odmiennie skonstru-
owanych, a ponadto – jakby tego wszystkiego było nie dość – czyni Norwida 
prekursorem zjawisk, które, jeśli skonfrontować je z tekstami autora Quidama, 
Rzeczy o wolności słowa lub Milczenia, musiałyby mu być głęboko obce.  

 Rzońca, po drugie, systematycznie obraża także Hume’owską zasadę post 
hoc non est propter hoc. Otóż, gdyby się nawet zgodzić, że niektóre zjawiska, 
literackie i artystyczne, które pojawiły się za życia albo po śmierci Norwida, 
wykazywały jakieś cechy zbieżne z jego estetyką i twórczością, to nie można na 
tej podstawie dowodzić, że stało się to z powodu Norwida i pod jego bezpośred-
nim wpływem. Czym innym jest bowiem p o d o b i eń s t w o  i  r óż n i -
c a, a zupełnie czym innym p r z y c z y n a  i  s k u t e k. Rzońca nie odróż-
nia tu procedury porównawczej, stosowanej zresztą w sposób wyjątkowo 
uproszczony, od wpływologii.  

Otóż z faktu, że modernistyczna nastrojowość symbolistyczna, zainicjowana 
w 1891 roku przez Kazimierza Przerwę Tetmajera, oraz idea Młodej Polski,  
w wykładni Artura Górskiego z 1898 roku, pojawiła się po śmierci Norwida, nie 
wynika bynajmniej, że miało to jakikolwiek z nim związek (że dokonało się pod 
jego wpływem). Norwid był bowiem w tym czasie praktycznie nieznany środo-
wisku literackiemu, a jego recepcja dopiero się rozpoczynała. Źródła polskiego 
modernizmu 1890-1918, podobnie jako powstanie Młodej Polski, impresjoni-
zmu, secesji lub dekadentyzmu, rozmijały się z odrębną postawą i praktyką 
Norwida. Autor wierszy Na zgon poezji (1877) i Piękno-czasu (1880) nie mógł 
też antycypować tendencji poetyckich, które jaskrawo kolidowały z jego pro-
gramem i praktyką.  

Przykładem takich bezkrytycznych sądów Rzońcy może być zdanie, iż „stałe 
zainteresowanie czynnikiem estetycznym – od Promethidiona przez O sztuce 
(dla Polaków) i «prelekcje paryskie» aż do Ad leones i Milczenia – to tendencja, 
która ewidentnie łączy Norwida z Młodą Polską (choćby ze Stanisławem Wy-
spiańskim, a następnie z modernizmem dojrzałym (np. dziełem Stanisława Wit-
kiewicza)” (14-15). Otóż „stałe zainteresowanie czynnikiem estetycznym” towa-
rzyszy ludzkości od samego zarania jej dziejów. Trudno przedstawić sobie jaką-
kolwiek twórczość artystyczną bez wyrażanego expressis verbis lub implicite  
zainteresowania estetyką. Podobne zainteresowanie równie dobrze łączy Norwi-
da z pierwotnymi, jaskiniowymi malowidłami skalnymi, co z uformowaną po 
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jego śmierci Młodą Polską. Błąd w rozumowaniu Rzońcy polega tu, po trzecie, 
na tym, że uważa on za zjawisko szczególne coś, co posiada z natury rzeczy cha-
rakter  o g ó l n y  i  p o w s z e c h n y. 

Równie zawodne jest w Premodernizmie wiązanie twórczości Norwida  
z okresu 1840-1883 z awangardą literacką i artystyczną pierwszej połowy XX 
wieku, a w innym ujęciu: z modernizmem w rozszerzonym, dwudziestowiecz-
nym znaczeniu. Ów awangardowy modernizm dwudziestowieczny obejmował 
takie zjawiska, jak ekspresjonizm, abstrakcjonizm, kubizm, fowizm, futuryzm, 
dada, nadrealizm, formizm, konstruktywizm itd. Powstawały one zupełnie nieza-
leżnie od polskiego pisarza i bez jakiegokolwiek związku z jego twórczością. 
Stąd też zapewnienia Rzońcy o „awangardyzmie” Norwida są w tym kontekście 
bezzasadne. Poza tym, te czy inne kierunki awangardowe XX wieku mogły zain-
teresować się świeżo odkrytym, wcześniej zapomnianym autorem, ale zaintere-
sowanie takie nie świadczyło samo w sobie o awangardyzmie dawno zmarłego 
Norwida.  

Geneza estetycznych poglądów Norwida jest więc bardziej skomplikowana 
niż analogie ze zjawiskami, które nastąpiły już po śmierci poety oraz dokonywa-
ły się pod wpływem źródeł, warunków i czynników zupełnie odmiennych niż te, 
z którymi on sam miał do czynienia. Istotne byłyby tu raczej związki Norwida  
z wpływowymi estetykami XVIII i XIX wieku, w tym z pracami lub ideami lor-
da Shaftesbury’ego, G. Vico, A.G. Baumgartena, J.J. Winckelmanna, I. Kanta,  
F. Schellinga, braci Schleglów, Novalisa, G.W.F. Hegla, J.G. Herdera, F. Schil-
lera, W. Goethego, J.-J. Rousseau, Pani de Stael, J. Goerresa, J.P. Richtera czy  
J. Kremera, A. Mickiewicza oraz innych twórców i myślicieli, których Norwid 
znał albo mógł znać. Pewne jest tylko to, że do momentu śmierci nie słyszał  
o S. Wyspiańskim oraz nie oglądał ani Wesela na scenie, ani też w kinie ekrani-
zacji A. Wajdy.  

Nic więc nie wskazuje na to, aby Norwid cokolwiek tu „antycypował”. Po-
śmiertne nawiązania do pism pisarza, przybierające zresztą z czasem na sile, 
należy zatem objaśniać w kategoriach r e c e p c j i,  a tylko w rzadkich i dobrze 
udokumentowanych wypadkach można mówić o historycznej a n t y c y p a -
c j i. Elementarnym nieporozumieniem, po czwarte, jest więc mylenie przez 
Rzońcę recepcji z antycypacją, a zwłaszcza wnioskowanie o antycypacji na pod-
stawie recepcji (ilustruje to rozdział XVI: Awangardyzm modernistyczny w kon-
tekście dzieła Norwida, s. 311-346). Gdyby recepcję utożsamić z antycypacją, 
okazałoby się, że największymi modernistami europejskimi byli Homer i autorzy 
biblijni. 

Innym niedostatkiem wywodów Rzońcy jest, po piąte, ignorowanie szerszego 
k o n t e k s t u  h i s t o r y c z n e g o  lub też jego tendencyjna wykładnia.  
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Z faktu, że Norwid kontaktował się z klasykami oraz żył w epoce realizmu, po-
zytywizmu lub naturalizmu nie wynika wprost, że musiał stać się klasykiem, 
realistą, pozytywistą czy naturalistą. Związek pisarza z kontekstem oznacza bo-
wiem w y b ó r  usytuowania, a nie bezwolne „kłanianie się okolicznościom”, 
jak naiwnie interpretuje Rzońca położenie Norwida. O stosunku do kontekstu 
rozstrzyga zazwyczaj również r e l a c j a  między własnym programem pisarza  
a dostępnymi propozycjami. Nic jednak nie wskazuje na to, iż Norwid uznał, że 
program wpisany w Kwiaty zła Baudelaire’a jest nieskończenie lepszy od tego, 
co sam od dłuższego czasu realizował.  

Ta wierność własnym punktom wyjścia i początkom charakteryzowała po-
stawę literacką i biografię Norwida. Zwracała się ona nierzadko przeciwko po-
ecie, by przypomnieć jego archaiczne, romantyczne z ducha etymologizowanie, 
demonstrowane w Rzeczy o wolności słowa (1869), gdzie wywodził on „treść 
dziejów” z paronomastycznego łańcucha skojarzeń słownych „Słabi – Sklawy –  
i Sławni – i słowo”. Wbrew strojeniu Norwida w szaty awangardowego moder-
nisty, „prekursora symbolizmu”, intelektualisty, „fenomenologa” i Bóg wie kogo 
jeszcze, nawiasem mówiąc, ani na moment nie przestał on być „posłannikiem 
słowa”. Kontynuował, czy nam się to podoba, czy nie, pod tym względem dzieło 
romantycznych poprzedników. Tą kontynuacją była zresztą także twórczość  
z ostatniego okresu życia. Otóż Norwid często  a k t u a l i z o w a ł  d e t a l e 
i inaczej dobierał adresatów polemik , ale nie zmieniał – jak mylnie sugeruje 
Rzońca – poetyckiego i artystycznego wyznania wiary.  

Norwid nie był zatem bezwolną kukłą, obserwującą skąd wiatr wieje i szybko 
porzucającą idee, w które od dawna wierzył i które realizował, by stać się bar-
dziej modnym („nowoczesnym”). Nie zdradzał wielkiego dziedzictwa literatury 
polskiej dla efemerycznych nowinek. Także i to, że romantyzm tracił stopniowo 
dominującą pozycję w drugiej połowie XIX wieku nie oznaczało przecież ani 
zaniku tradycji romantycznej, ani braku jej oddziaływania. Tradycja ta – zwłasz-
cza w warunkach zaborów – niezwykle silnie wrosła w świadomość polskiej 
społeczności i trwała w wielu rozmaitych formach. Norwid, to prawda, podążał 
własną, oryginalną drogą, ale nie znaczyło to, że łatwo i gorliwie porzucał ją, by 
naśladować poezję Baudelaire’a, Verlaine’a, Rimbauda czy Mallarmé’go.  

Książka Rzońcy odznacza się, po szóste, nadmiarem p r e z e n t y z m u 
(nieumotywowanym przenoszeniem teraźniejszości w przeszłość). Ilustruje to 
podejmowany przez autora problem k o l o n i a l i z m u, transponowany  
z popularnych w ostatnich dekadach teorii postkolonialnych. Kulminuje on  
w skierowanym przeciwko polskiemu romantyzmowi oskarżeniu, jakoby kulty-
wował on „megalomanię narodową”, utwierdzał „mentalność kolonialną” oraz 
afirmował kolonialne „prawo do zniewalania”, a nawet marzył o jego przywró-
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ceniu po odzyskaniu niepodległości (28). Dowodem byłoby to, że „akcja ogrom-
nej części dzieł polskiego romantyzmu rozgrywa się na wschodnich ziemiach 
Rzeczypospolitej”. Inny argument głosił, że „brak romantycznej literatury anty-
niemieckiej” był powodowany tym, że „inaczej niż Rosja – Niemcy nie były 
kolonialnym konkurentem. W przypadku zaboru pruskiego Polacy, tracąc wol-
ność, nie tracili prawa do zniewalania [!!!]”. Rzońca wznosi się tu chyba na 
szczyty absurdu. 

Autor Premodernizmu nie zauważył lub pominął to, że Polska od XVI wieku 
była państwem wielonarodowym, umożliwiającym, jak zresztą inne tego typu 
państwa, przemieszczenia narodowościowe i ludnościowe. To, że na kresach żyli 
Polacy, nie miało związku ani z romantyzmem, ani z kolonializmem w stylu 
angielskim, francuskim, hiszpańskim czy niderlandzkim, lecz dotyczyło stosun-
ków z sąsiadami i rywalizacji o sporne ziemie. Warto też przypomnieć, że kre-
sowe terytoria południowo-wschodnie były narażone na kolonialną ekspansję 
turecko-tatarską, a nie polską; z kolei terytoriom wschodnim groziła ekspansja 
rosyjska, podczas gdy na ziemie zachodnie i północne patrzyli łakomie Szwedzi  
i Prusacy. Rzońca jako bezwzględny krytyk „polskiego kolonializmu” nie 
uwzględnia tego, że to nie polscy romantycy rozebrali kolejno Rosję, Prusy  
i monarchię Habsburgów, lecz że stało się odwrotnie i że to właśnie Polska zo-
stała rozebrana przez te potęgi. Apogeum tupetu, przykro to powiedzieć, uosabia 
w tej sytuacji przyjazne dla Prus twierdzenie Rzońcy, że „Niemcy nie były [dla 
romantyków] kolonialnym konkurentem” (28). A kto zatem oprócz Rosji i Habs-
burgów dokonywał rozbiorów Polski?  

W tym szaleństwie jest metoda. Rzońca formułuje tedy wniosek, że „roman-
tyzm polski nie może być traktowany jako źródło, czy początek modernizmu  
w rozumieniu anglosaskim” (29). Uzasadnia go argumentem, że przeszkodą stała 
się romantyczna „dominacja myślenia kolonialnego” oraz „polonocentryzm” (!). 
Niewiedza (czy może anty-romantyczna obsesja) Rzońcy sięga tu rzeczywiście 
zenitu, gdyż intensywna kolonizacja angielska rozpoczęła się już w XVI wieku 
pod koniec panowania Elżbiety I i stopniowo objęła niezliczone terytoria zamor-
skie (overseas) na niemal wszystkich kontynentach: w obu Amerykach, Azji, 
Afryce, Australii… Kto potrafi wyjaśnić, dlaczego rzekoma „dominacja myśle-
nia kolonialnego” polskich romantyków miałaby pozbawiać ich prawa do rekla-
mowanej przez Rzońcę „nowoczesności” a dawać to prawo kolonialnej Anglii, 
stosującej, nawiasem mówiąc, przez stulecia i na wielką skalę haniebny handel 
niewolnikami. Czy na tym miałaby więc polegać anglosaska „nowoczesność”? 
Wydaje się, że Rzońca zupełnie pogubił się w swych dywagacjach kolonialnych, 
a zaciekła niechęć do „polskich romantyków” zmąciła mu trzeźwy pogląd na 
rzeczy. 
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5. Konkluzje 
  
Dyskusja z książką Rzońcy Premodernizm Norwida jest o tyle trudna, iż jej 

autor odstępuje od zasad dyskursu naukowego pod tym względem, pod jakim 
dyskurs ten wymaga, po pierwsze, wiedzy autentycznie źródłowej, w tym wy-
padku rzetelnego i dokładnego wczytania się w teksty Norwida. Wiedza Rzońcy 
bazuje tu głównie na wyrwanych z kontekstu oraz interpretowanych dowolnie 
cytatach, z pominięciem ich miejsca w tekście i funkcji, w taki sposób, aby po-
twierdzały z góry przyjęte tezy i emocje. Żywi się ona ponadto w ogromnej mie-
rze opracowaniami z drugiej i trzeciej ręki.  

Dyskurs ten, po drugie, wymaga precyzowania stosowanych kategorii, pojęć  
i terminów, wewnętrznej spójności oraz formułowania twierdzeń, które (co naj-
mniej) nie zaprzeczają sobie i nie wykluczają się wzajemnie. Warunkiem ich 
sensowności oraz ewentualnej akceptacji jest możliwość falsyfikacji. Ostatnią 
instancją w tej materii są, rzecz jasna, odwołania do tekstów Norwida oraz ich 
analiza. Tymczasem książka Rzońcy nonszalancko łamie niemal wszystkie 
wspomniane zasady zbliżając się niejednokrotnie, by wyrazić rzecz możliwie 
najdelikatniej, do granicy semantycznego i składniowego chaosu. Premodernizm 
pod tym względem kontynuuje niedostatki wszystkich poprzednich, „postmoder-
nistycznych” opracowań Rzońcy i dowodzi, że naukowy rozwój autora utknął na 
dobre w martwym punkcie. Patrząc na Premodernizm jednostronnie i powierz-
chownie, mogłoby się wydawać, że Rzońca gloryfikuje Norwida, przypisując mu 
ahistorycznie awangardyzm (kategoria ta znalazła szersze zastosowanie dopiero 
w XX wieku, wiele lat po śmierci Norwida, i odzwierciedlała nową cywilizacyj-
nie kondycję literatury), wszelkie możliwe rodzaje prekursorstwa wobec zjawisk, 
które, jak symbolizm, Młoda Polska, Awangarda Krakowska, Różewicz lub 
Szymborska, pojawiły się dawno po jego śmierci, oraz szablonową „nowocze-
sność”. Ta ostatnia przecież jest pojęciem względnym i każdorazowo wymaga 
sprecyzowania tego, w czym i względem czego miałaby się wyrażać oraz jaką 
treścią wypełniać. Wątpliwy charakter tych gloryfikujących kwalifikacji Rzońcy 
przejawia się z punktu widzenia dyskursu poznawczego w tym, iż Rzońca nie 
mówi całej prawdy, słowem, przemilcza lub wypacza niewygodne fakty i wła-
ściwości pisarstwa Norwida, które przemawiałyby przeciwko jednostronnym, 
wybiórczym i  uproszczonym tezom Premodernizmu.  

Operując płytkimi analogiami (za ich sprawą można by bez trudu dowieść, że 
Norwid był epigonem wszystkich poprzedników, do których wielokrotnie nawią-
zywał lub którzy na niego oddziaływali), Rzońca konstruuje wymyślonego przez 
siebie pseudo-Norwida, który nigdy nie istniał realnie, lecz narodził się jedynie 
w postmodernistycznej wyobraźni autora Premodernizmu. Taka mitologizacja 



 _____________________________________________________    PRZEGLĄDY 
 

323 
 

poety umożliwia Rzońcy przypisywanie mu najbardziej fantastycznych właści-
wości oraz sytuowanie go w wyimaginowanym świecie, działającym według 
praw wyobraźni, a nie według praw rzeczywistości historycznoliterackiej. Gdyby 
pseudo-Norwid Rzońcy i Norwid, autor Pism wszystkich, spotkali się kiedyś 
przypadkiem w zaświatach, ten prawdziwy musiałby oskarżyć pierwszego  
o szalbierstwo lub kradzież tożsamości. 

Atakując i deprecjonując romantyzm polski i (częściowo) europejski oraz 
rozdymając chaotycznie pojmowany „modernizm” i sporne koneksje Norwida  
z pozytywizmem oraz uformowanym w pełni już po jego śmierci europejskim 
symbolizmem, Rzońca w rzeczywistości p o m n i e j s z a, d e g r a d u j e  
i  m a r g i n a l i z u j e  rzeczywiste  d o k o n a n i a  Norwida, który prze-
cież nie przyszedł znikąd. Lekceważąc tradycję i realny kontekst historyczny, 
Rzońca odbiera w rzeczywistości prawdziwemu Norwidowi – takiemu, jakiego 
teksty czytamy w Pismach wszystkich – to, co w jego twórczości było naprawdę 
własne, oryginalne, wypracowane i „dopełnione”, niezależne od Baudelaire’a, 
Verlaine’a, Mallarmé’go, Rimbauda, Wyspiańskiego, Przybosia i innych.  

Zasługą Norwida było bowiem przede wszystkim to, że, po pierwsze, k r y -
t y c z n i e  p r z e t r a w i ł  dziedzictwo „wielkich poprzedników”, Krasiń-
skiego, Słowackiego, Mickiewicza, Lenartowicza i innych, a nawet szerzej, od-
chodzące w przeszłość dzieło polskiego oraz europejskiego romantyzmu. Po 
drugie, ukształtował w niektórych dziedzinach – głównie w poezji – autorski, 
o r y g i n a l n y  w a r i a n t  p o e z j i  i  p i s a r s t w a wyrosły prze-
de wszystkim właśnie z owego krytycznego przezwyciężenia skrajności i niedo-
statków romantyzmu, asymilujący jednakże dokonania zarówno różnych epok 
polskiej i światowej literatury, jak też rozmaitych estetyk i kierunków. Po trze-
cie, stworzył monumentalny, całościowy projekt w i e l k i e j  s y n t e z y 
filozoficznej, literackiej, artystycznej i kulturowej, w której znalazły się pier-
wiastki różnych cywilizacji i historycznych epok i której dominantą Norwid 
pragnął uczynić e w a n g e l i c z n y  c h r y s t i a n i z m, wolny od ko-
ścielnej pychy, biurokracji i rutyny. Ta synteza nie polegała bynajmniej na me-
chanicznym sklejaniu (dodawaniu) zastanych i gotowych pierwiastków, lecz na 
ich innowacyjnym oczyszczeniu oraz przetworzeniu zgodnie z wymogami czasu. 

Rzońca trafnie pisze, że „[…] owszem, czytelnicy stworzyli «Norwida» dzie-
ło. Jest to jednak, uwarunkowany stereotypami światopoglądowymi, wybór  
z dzieła” (60). Ilustruje te słowa znanym cytatem z Norwida: 

 
[…] czytelnik, książkę przyniósłszy do domu, 
Kładzie się z nią w fotelu, kładzie się na łoże 
[…] 
Śledząc, do ile autor też same ma cele? 
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I jeśli   m y ś l i   w ł a s n e  znalazł, to szczęśliwy: 
I tylko  w ł a s n y c h  szuka  m n i e m ań… skąd wynika, 
Ze jest to także pisarz, lecz pisarz leniwy 
I wyręczony… słowem, nie ma czytelnika!  

PWsz IV, 291 
 
Każdego czytelnika Premodernizmu musi, jak sądzę, porażać homoficzna, 

monotonna jednostajność tego opracowania Rzońcy, skoncentrowanego niemal 
wyłącznie na powtarzaniu, że Norwid był symbolistą, modernistą, twórcą awan-
gardowym, prekursorem niemalże wszystkiego, co ważne w literaturze końca 
XIX i XX wieku. Ten „heroiczny”, upozowany obraz Norwida uzasadnia opo-
wieść o jego zwrocie biograficznym, polegającym na przejściu z czyśćca „nie-
dojrzałości” (ok. 1840-1860) do fazy modernistyczno-symbolistycznej „dojrza-
łości”. Już jako herold nowoczesności i dojrzały symbolista, Norwid upodabniał 
się – według Rzońcy – do nowego, literackiego otoczenia drugiej połowy XIX 
wieku oraz chciwie chłonął w tym czasie ważniejsze filozoficzne, artystyczne  
i poetyckie nowości. Ponadto proroczo w y p r z e d z a ł – tak brzmi główna 
teza Premodernizmu – niemal wszystko, co miało się wydarzyć na niwie literac-
kiej od momentu jego śmierci niemalże aż do naszych dni.  

Uderza jednakże zdumiewająca analogia między obrazem czytelnika, nakre-
ślonym przez Norwida w jednoaktówce Auto-da-fé oraz przytoczonym przez 
Rzońcę, a samym Rzońcą w tejże czytelniczej roli. Słowa, iż czytelnik ten śledzi 
wyłącznie „do ila autor też same ma cele” „i tylko własnych szuka mniemań” 
oraz czuje się szczęśliwy wówczas, „jeśli myśli własne znalazł”, idealnie charak-
teryzują sposób czytania zastosowany przez autora Premodernizmu do Norwida 
oraz do obfitej literatury przedmiotowej o poecie. I w tym sensie nikt nie byłby 
w stanie lepiej opisać i ocenić dzieła Rzońcy o Norwidzie, niż uczynił to – jakże 
awangardowo i nowocześnie! – sam Norwid. Trzeba więc na koniec przyznać 
rację Rzońcy, że zdolność Norwida do wybiegającej w przyszłość antycypacji  
w pełni potwierdziła się – w tym wypadku w stosunku do Premodernizmu. 

 
 

PSEUDO-NORWID, OR WHATEVER YOU LIKE 

S u m m a r y 
 
The present text critically discusses Wiesław Rzońca’s book Premodernizm Norwida – na 

tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku (Norwid’s Pre-modernism – Against the 
Background of the Literary Symbolism of the Second Half of the 19th Century) (Warszawa 
2013). In the subsequent chapters the present polemics formulates the following charges 
against the book: 1). The division of Norwid’s work into “the mature period” and “the imma-
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ture one” is unjustified and devoid of factual foundations; especially when in the allegedly 
“immature” period (until 1857) a lot of the poet’s undoubted masterpieces were written, also, 
the work after 1857 continued the earlier forms, ideas and motifs, and in this sense it was cha-
racterized by a relative – dynamic, flexible and open to changes – continuity. 2). One of 
Rzońca’s theses – an exceptionally doubtful one – puts Norwid’s allegedly “mature” works 
after 1857 outside Romanticism, which differs from the truth, both textual and historical-
literary, because Norwid till the end of his life drew on the Romantic tradition and traces of 
this practice can be discovered in most of his writings and poems, starting from his lectures On 
Juliusz Słowacki putting Byron (and not Baudelaire!) in the position of “poets’ Socrates”, and 
ending with Rzecz o wolności słowa (On the Freedom of Speech), perfectly well analyzed in 
the past by the late Zofia Stefanowska with respect to the Romantic influences retained in the 
poem, and with Milczenie (Silence), Ad leones!, Stygmat (Stigma) and Tajemnica lorda Sin-
gleworth (Lord Singleworth’s Secret). 3). Rzońca’s false diagnoses concerning Norwid’s rela-
tion towards Romantics and Romanticism result from a) accepting an extraordinarily narrow, 
static and basically false conception of Romanticism, reducing it personally to Mickiewicz and 
Byron, and ignoring the German, English, French, American, or even Polish Romanticism that 
was intellectually rich and creative (“not-well-enough-read” Krasiński or Słowacki plus the 
interesting Polish nationalist philosophy), and on which the whole 19th century, not only Nor-
wid drew; b) the false (and grotesque) assumption that since Norwid drew on the European 
Romantics ample heritage, he necessarily deserves the strict etiquette of a “Romantic”, and the 
period of 1848-1857 should be absolutely associated with his “immaturity”. 4). Rzońca’s flag-
ship theses about Norwid’s “pre-modernism” does not meet the conditions of sense, for any-
thing you like may be associated with the concepts of “pre-modernism” or “modernism” that 
are used in the book. 5). The above charge also concerns the thesis about Norwid’s alleged 
“modernist symbolism”, as this kind of symbolism appeared only after the death of the poet. 
6). Hence if it is possible to ascribe some significant historical-literary discovery to Rzońca,  
it is probably only the one creating Norwid as a posthumous symbolist. 7). Rzońca’s self- 
-appraisal saying that his book presents “an attempt at a synthesis of Norwid’s mature work” 
(p. 9) should be assessed not only as an attempt – in an arrogant language, which Rzońca does 
not hesitate to use towards Norwid – decidedly “immature”, but as an unintentional parody of  
a “synthesis”. This is because Premodernism is a collection of subjective, not thought through 
impressions that say a lot about their author and his ambitions, but not much about the real, 
historical Norwid. Hence the title of the review: Pseudo-Norwid. 

 
Słowa kluczowe: Rzońca, premodernizm, Norwid, romantyzm.  
 
Key words: Rzońca, pre-modernism, Norwid, Romanticism. 
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Bartłomiej  Ł u c z a k – KSIĄŻKA OPRACOWANA PO LATACH  
– ROZPRAWY I SZKICE O NORWIDZIE 
SPRZED LAT KILKUDZIESIĘCIU 

 
 

Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie1 to tytuł książki, o której 
można powiedzieć, że w pewnym sensie jest „jednocześnie stara i nowa”,  
„nasza, ale po trosze jakby – obca”2. Jak rozumieć te sformułowania, zapożyczo-
ne od Marka Stanisza (i przeniesione w kontekst innego wydawniczego wydarze-
nia), w odniesieniu właśnie do wskazanej w pierwszym zdaniu pozycji? 

Warto przywołać na początku pewne dane dotyczące publikacji. Ukazała się 
w 2013 roku, wydana przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, przygotowana w Ośrodku Badań nad Twórczością 
Cypriana Norwida KUL, jako XVIII pozycja z serii „Studia i monografie”. Za-
warty w niej materiał zebrali i opracowali Edyta Chlebowska i Włodzimierz 
Toruń – „zebrali i opracowali”, ponieważ wymagał zarówno pierwszego, jak  
i drugiego. Ów materiał tekstowy – który wyszedł spod pióra Tadeusza Mako-
wieckiego, żyjącego w latach 1900-1952 – powstawał kilkadziesiąt lat temu  
i ukazywał się drukiem w okresie 1926-1952, w różnych miejscach, w czasopis-
mach bądź wydawnictwach zwartych. Dystans czasowy, dzielący tamte publika-
cje od roku 2013, wymagał podjęcia pracy nad samymi tekstami. Choć, jak mo-
żemy przeczytać w Posłowiu, „starano się do minimum ograniczyć wszelkie 
zmiany wobec pierwodruków, unikając tym samym nadmiernej ingerencji  
w tekst autora”3, to jednak pewne zabiegi były uzasadnione: „Uwspółcześniono 
pisownię i interpunkcję, w niektórych przypadkach […] zdecydowano się zmie-
nić architekturę tekstu, łącząc krótkie, często jedno- lub dwuzdaniowe akapity  
w większe całości, z korzyścią […] dla przejrzystości i funkcjonalności tekstu”4. 
Wzięto też pod uwagę fakt, że autor – z uwagi właśnie na czas swojej działalno-
ści – nie mógł jeszcze korzystać z 11-tomowej edycji Pism wszystkich w opra-
cowaniu Juliusza W. Gomulickiego, toteż wszystkie cytaty zawarte w rozpra-
wach i szkicach Makowieckiego uzgodniono z tym wydaniem. Dodajmy, że 

                                                           
1
 T. M a k o w i e c k i, Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie. Zebrali  

i opracowali E. Chlebowska i W. Toruń. Lublin 2013 ss. 334. Cytując w mojej pracy teksty 
Makowieckiego zawarte w tej książce, podaję w nawiasie po danym cytacie numer strony. 

2
 Cytowane sformułowania zapożyczam od Marka Stanisza z jego tekstu: Pierwsza  

monografia „Quidama”, „Studia Norwidiana” 27-28:2009-2010 s. 308. 
3
 E. C h l e b o w s k a. Posłowie. W: M a k o w i e c k i, jw. s. 316. 

4
 Tamże s. 316-317. 
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uzgadniając cytaty, zwrócono uwagę na to, czy wprowadzone w ten sposób 
zmiany nie wpływają na interpretacje badacza. Dzięki redaktorom możemy za-
poznać się także z pewną ciekawostką dotyczącą warsztatu Makowieckiego:  
„W wielu wypadkach (badacz rzadko ujawnia źródła wypisów z Norwida) trud-
no ustalić, z której edycji korzystał, choć łatwo wskazać cytaty, które Mako-
wiecki przywołuje… z pamięci” 5. Praca Chlebowskiej i Torunia nie ograniczała 
się zatem jedynie do najprostszych zabiegów redaktorskich. Oprócz tych wspom-
nianych powyżej, wykonali oni jeszcze inne działania – po więcej szczegółów na 
ten temat odsyłam zainteresowanych do cytowanego Posłowia. Otrzymaliśmy 
zatem książkę, która poprzez swoją naukową zawartość sięga trzeciej dekady 
ubiegłego stulecia, która jednak przeszła przez współczesny „warsztat”, by trafić 
w ręce współczesnych czytelników – i służyć im jak najlepiej. 

Książka Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie zawiera „norwi-
dowski” dorobek Tadeusza Makowieckiego – dotychczas rozproszony, niezebra-
ny w jedną zwartą całość – „wszystkie napisane i opublikowane prace Tadeusza 
Makowieckiego poświęcone twórczości Norwida, z wyłączeniem prac edytor-
skich”6. Owe prace edytorskie wskazano w Posłowiu, dodając istotne informacje 
na ich temat. Opublikowany w niniejszym tomie dorobek badacza zdecydowano 
się podzielić na trzy zasadnicze części, określone jako „Artykuły”, „Interpreta-
cje” oraz „Materiały i notatki” – wzbogacone przywoływanym już przeze mnie 
Posłowiem, notą bibliograficzną oraz indeksami. Jak możemy przeczytać w Po-
słowiu, mamy do czynienia z dorobkiem, „który mimo stosunkowo skromnych 
rozmiarów zajął utrwaloną pozycję w pejzażu badań historycznoliterackich”7.  

Pochylając się nad książką Poeta i myśliciel…, poruszam się zatem w prze-
strzeni badawczej, która była już eksplorowana, którą zresztą już nie tylko  
poznawano, ale i doceniono. Bowiem – argumentuje Chlebowska – „Wydanie 
norwidowskiego dorobku Tadeusza Makowieckiego w publikacji książkowej 
podyktowane zostało potrzebą przypomnienia i utrwalenia naukowej spuścizny 
jednego z bardziej przenikliwych i twórczych umysłów z kręgu badaczy i kryty-
ków Norwidowego dzieła”8. Ponieważ mamy jednak do czynienia z nowym wy-
daniem, pierwszą taką publikacją opatrzoną nazwiskiem badacza, pozwólmy 
sobie pokrótce przypomnieć jego sylwetkę. 

Choć żył tylko 52 lata, wniósł istotny wkład w rozwój polskiej humanistyki. 
Urodził się w Warszawie, która była miejscem jego bytowania i pracy przez 

                                                           
5
 Tamże s. 317. 

6
 Tamże s. 316. 

7
 Tamże s. 311. 

8
 Tamże s. 316. 
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większą część życia; po wojnie związał się z Toruniem i nową polską uczelnią – 
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W wieku 26 lat obronił pracę doktorską; 
fakt ten znajduje odbicie w książce Poeta i myśliciel… – rozprawa Młodzieńcze 
poglądy Norwida na sztukę, opublikowana pierwotnie w roku 1927, stanowi 
pierwszy z artykułów zawartych w omawianej pozycji.  

Aktywność humanisty w następnych latach zaowocowała jego kolejnymi pu-
blikacjami. Zestawiona krótko po jego śmierci przez Marię Alexandrowicz Bi-
bliografia prac Tadeusza Makowieckiego9 wskazuje na ich różnorodność: prace 
historycznoliterackie, krytycznoliterackie, związane z historią sztuki, zagadnie-
niami kultury i nauki, edytorskie, a także inne, w tym przekłady poetyckie czy 
wreszcie – własna twórczość poetycka. 

Twórczość Norwida była dla Makowieckiego szczególnie ważna. Widać to 
już wówczas, gdy pobieżnie przegląda się wspomnianą Bibliografię. Marek Buś 
wskazał, że „co czwarta publikacja naukowo-krytyczna Makowieckiego jest 
«norwidowska» (18 pozycji bibliograficznych), a zdecydowana większość  
z nich to wypowiedzi obszerne i ważne”10. „Makowiecki pisał multum, non mul-
ta. W jego bardzo znaczącym, choć niezwykle szczupłym objętościowo dorobku, 
Norwid zajmuje drugie miejsce po Wyspiańskim” – pisał Jerzy Starnawski

11
, 

omawiając cytowaną książkę Busia, w której tytule, pośród jakże znaczących dla 
norwidystyki nazwisk, pojawia się także nazwisko związanego niegdyś z War-
szawą oraz Toruniem badacza.  

Znamienne wydaje się silne zainteresowanie Makowieckiego dziełami wła-
śnie Wyspiańskiego i Norwida – obaj zajmowali się przecież twórczością lite-
racką i plastyczną. „Odpowiadało to podwójnemu łożysku zainteresowań nauko-
wych M a k o w i e c k i e g o” – wskazywał Konrad Górski12. Grażyna Hal-
kiewicz-Sojak pisała: „W pracach o tych głównych bohaterach własnej refleksji 
naukowej pociągają Makowieckiego przede wszystkim kwestie estetyczne jako 
klucz do tajemnicy artyzmu, ale zarazem zmysł syntezy skłania go do rekon-
strukcji idei ewokowanych przez dzieła sztuki”13. 

                                                           
9
 M. A l e x a n d r o w i c z. Bibliografia prac Tadeusza Makowieckiego. W: Tade-

usz Makowiecki. Pod red. H. Elzenberg. Toruń 1956. 
10

 Uwagi o Tadeuszu Makowieckim – norwidyście. W: t e n ż e. Norwidyści. Miriam – 
Cywiński – Borowy – Makowiecki – Wyka. Kraków 2008 s. 153. 

11
 Zarys przyszłej monografii o norwidystach polskich pierwszej połowy XX wieku,  

„Studia Norwidiana” 27-28:2009-2010 s. 330. 
12

 Tadeusz Makowiecki – historyk literatury. W: Tadeusz Makowiecki s. 11. 
13

 Tadeusz Makowiecki (1900-1952) „Litteraria Copernicana” 2(10):2012 s. 181. 
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Nowa, przygotowana w lubelskim Ośrodku książka, zawiera łącznie trzyna-
ście tekstów autorstwa Makowieckiego14. „Czytelnik jego prac nie ma jednak 
wątpliwości, że trwała i silna fascynacja ma miejsce, że przebija w nich urzecze-
nie zarówno osobą poety, jak i jego dziełem, jakiś rodzaj męskiego przymierza, 
poczucia pokrewieństwa duchowego”15 – zauważył współczesny znawca recepcji 
Norwida. 

Warto, zasiadając do lektury rozpraw Makowieckiego, wiedzieć też, że  
w czasie wojny zasłużył się on dla rodzimej kultury, podejmując w trudnych 
warunkach działania w celu ratowania przed okupantem księgozbioru – zanim 
podjął pracę nauczyciela akademickiego na toruńskiej uczelni, był bowiem bi-
bliotekarzem w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Po powstaniu war-
szawskim koordynował, wraz z Wacławem Borowym, akcję ratowania zbiorów, 
które przetrwały – dzięki czemu uratowano także wiele rękopisów Norwida, 
m.in. Vade-mecum. Po zakończeniu wojny Makowiecki pozostał wierny swoim 
naukowym zainteresowaniom. Już sama nota bibliograficzna dostarcza nam zna-
miennych informacji, wskazujących na jego postawę w tych trudnych dla pol-
skiej kultury latach – a zarazem ostatnich latach jego życia. Opublikowane  
w kraju po roku 1945 prace, opatrzone nazwiskiem Makowieckiego, to świadec-
two postawy, o której Buś pisał: „Nie porzuca Norwida – tematu wtedy niebez-
piecznego – w najczarniejszych dla recepcji poety stalinowskich «czasach po-
gardy» i nie ucieka przy tym w badania «aideologiczne», np. wiersza czy rytmi-
ki; przeciwnie – wybiera utwory (Fortepian Szopena, Promethidion, Tyrtej –  
Za kulisami) i tematy (Wiosna Ludów), przy których nie sposób nie opowiedzieć 
się po Norwidowej, antytotalitarnej stronie ideologicznej barykady”16. 

Według Stefana Sawickiego „Marek Buś jest obecnie najlepszym znawcą 
dziejów norwidystyki”17, toteż chcąc wnikliwie spojrzeć na dorobek Makowiec-
kiego, trudno pominąć jego spostrzeżenia. Moje spojrzenie na „nową-starą” 
książkę Poeta i myśliciel… jest również w jakimś stopniu podążaniem za wska-
zówkami autora Uwag o Tadeuszu Makowieckim – norwidyście. Owe Uwagi… 
to praca, której w kontekście omawianej pozycji nie wypada nie przywoływać. 
Stąd częściowa „wtórność” moich sądów zawartych w tym szkicu.  

Jeśli odbiorca nie czuje się znawcą opublikowanego dorobku badacza, bardzo 
pomocnym wprowadzeniem w tę przestrzeń może być dla niego również cyto-
                                                           

14
 Pięć pozostałych z osiemnastu pozycji, o których pisał Buś, to wspomniane wcześniej 

prace edytorskie. 
15

 B u ś, jw. s. 151. 
16

 Tamże s. 152. 
17

 Fragment recenzji zamieszczony na okładce cytowanej w niniejszej pracy książki 
Marka Busia Norwidyści… 
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wane już przeze mnie Posłowie, które można potraktować jako swego rodzaju 
„wstęp” do lektury tekstów Makowieckiego. 

Pewnie niejeden czytelnik – swoim zwyczajem – zanim otworzy książkę, aby 
rozpocząć lekturę, przyjrzy się jej uważnie z zewnątrz – i to warto uczynić. Na 
tylnej części okładki widnieją dwa fragmenty wyjęte ze studium, o którym pisa-
łem wcześniej; warto mieć na uwadze spostrzeżenia Marka Busia, które, wskazu-
jąc na badawczą wnikliwość Makowieckiego, zapowiadają to, czego można spo-
dziewać się po otwarciu książki. Oto pierwszy ze wspomnianych fragmentów: 

 
Jego studia dają z reguły więcej, niż obiecuje tytuł; nawet w drobiazgach potrafi włączyć 

dokonane spostrzeżenie w kontekst ciągu rozwojowego twórczości, całościowego widzenia 
poety czy dziejów jego recepcji. Jeśli bierze określony utwór czy temat, to nigdy nie poprze-
staje na autonomicznym oglądzie formalistycznym czy ideologicznym. Obudowuje analizę 
siatką danych kontekstowych. W każdym momencie i aspekcie interpretacji wyczuwamy 
doskonałą znajomość przedmiotu, opartą na rozległych pracach przygotowawczych i dogłęb-
nych przemyśleniach

18
. 

 
Prace Makowieckiego należy oczywiście ulokować we właściwym kontekście 

rozwoju badań nad twórczością Norwida. Trzeba zatem wziąć pod uwagę to,  
z jakich dokonań historyków literatury i edytorów dzieł poety mógł czerpać in-
spirację i wiedzę, a z jakich nie. Jak już wspomniałem, częścią jego warsztatu 
pracy nie mogło być choćby 11-tomowe wydanie Pism wszystkich. Można 
stwierdzić, że był jednym z badaczy powołanych do budowania, w zakresie 
określonych zagadnień, fundamentu, na którym potem można było opierać dal-
sze prace. Rozpoczynając lekturę poszczególnych tekstów Makowieckiego, war-
to zatem spojrzeć także na informacje zawarte w nocie bibliograficznej –  
w szczególności zwrócić uwagę na lata, w których studia były publikowane. 
Warto też mieć na uwadze konteksty: biograficzny i polityczny. Znamienne, że 
łącznie aż sześć tytułów to owoce pracy zaledwie dwudziestokilkuletniego Ma-
kowieckiego. Jego późniejsze prace były zatem następstwem nie tylko pasji ba-
dawczej, ale i niemałego doświadczenia. 

 
* 

 
Już w młodości Makowiecki miał jednak konkretną koncepcję; w opubliko-

wanej w 1926 roku recenzji książki Zofii Szmydtowej Norwid wobec tradycji 
literackiej zwracał uwagę: 
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Ogólne szkicowe próby ujęcia twórczości Norwida były słuszne w okresie wydobywania 
go z niepamięci, w okresie wytyczania linii orientacyjnych. Będą one też słuszne kiedyś po 
dokładnym opracowaniu spuścizny poety. Dzisiaj jednak owocna jest tylko droga analizy 
poszczególnych utworów, bądź ich grup, analizy określonych zagadnień w określonych epo-
kach jego twórczości. Za to w zwężonych zakresach trzeba możliwie wyczerpać treść  
(s. 290). 

 
Tę recenzję możemy znaleźć teraz w trzeciej części niedawno wydanej książ-

ki. Proponuję rozpocząć lekturę prac Makowieckiego niestandardowo – właśnie 
od części „Materiały i notatki”. Wprawdzie zawiera ona teksty mające charakter 
szkiców czy też ujęć krytycznych, jednak autor, dzięki mniej „rygorystycznej” 
formie tych prac, pozostawił w nich wyraźne ślady swojej osobowości – bezpo-
średnio (i niekiedy surowo), lecz zarazem ściśle merytorycznie wyrażone uwagi 
tworzą już pewien zarys postawy badawczej. Dzięki lekturze tekstów Mako-
wieckiego o charakterze krytycznoliterackim można też przekonać się, że ich 
autor zabierał głos także w sprawie recepcji dzieł Norwida, potrafił wejść w kon-
frontację z innymi, bądź mającymi odmienne poglądy, bądź podobnie jak on 
patrzącymi i na Norwida, i na literaturę. 

Najbardziej chyba znamiennym spośród owych czterech tekstów trzeciej czę-
ści książki jest jednak najpóźniejszy z nich – zatytułowany Z batalii o Norwida. 
Różni się on nieco w stylu, a także emocjonalnym tonie od większości pozosta-
łych prac badacza; obecna tutaj wyrazistość sądów sprawia jednak, że możemy 
spostrzec nie tylko intelektualną sprawność autora, ale także wewnętrzne zaan-
gażowanie – co odczuwa się może w mniejszym stopniu w zetknięciu z bardziej 
chłodnymi naukowymi wywodami zawartymi w innych rozprawach. Pisząc ten 
artykuł, autor – jak wskazał Buś – „niejako podsumował toczącą się wokół Nor-
wida wielomiesięczną «batalię», prezentując jeden z głównych jej frontów”19. 
„Frontem” tym był spór toczący się w połowie lat trzydziestych pomiędzy Zyg-
muntem Wasilewskim a Stanisławem Cywińskim20. Makowiecki w swoim tek-
ście nie tyle włączał się do samego sporu, ile porządkował jego efekty; prostował 
intelektualne skrzywienia, wskazując na „fałszywe tropy” i starał się wyznaczać 
właściwe odniesienia lektury Norwida zbliżające się do prawdy o jego utworach. 

W owym czasie, w latach trzydziestych XX w., w wciąż jeszcze wstępnym 
okresie odczytywania twórczości Norwida, a zarazem w tym szczególnym czasie 
dla polskiej kultury – poprawność recepcji dzieł dziewiętnastowiecznego poety 

                                                           
19

 Jw. s. 161. 
20

 Makowiecki odwoływał się do publikacji, które były podstawą tego sporu: Wasilew-
skiego (Norwid, Warszawa 1935) oraz Cywińskiego (O gwiaździsty diament Norwida, Wilno 
1935). 
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była sprawą żywo obecną. Uwagi Makowieckiego miały, choćby już z tego 
względu, niemałe znaczenie – gdy spostrzegał na przykład: 

 
O tym pesymizmie wobec sztuki pisze Wasilewski niejednokrotnie. Jak to? A Promethi-

dion? O sztuce (dla Polaków)? Rzecz o wolności słowa? A nawet wiersze młodzieńcze? Czyż 
nie jest Norwid właśnie największym – przynajmniej u nas – czcicielem sztuki, a także czci-
cielem słowa – oczywiście twórczego, „zwolonego”? Dobycie z siebie takiego słowa jest 
trudem, nieraz – męką, takąż pracą i męką bywa przyjęcie twórczego słowa, ale nie ma tu 
miejsca na zwątpienie. Nie pesymizm znamionuje estetykę Norwida, ale – heroizm (s. 299). 

 
Podobnych uwag Makowiecki pozostawił więcej, odpowiadając na chybione 

tezy konkretnymi argumentami, przywołując znamienne cytaty bądź tytuły utwo-
rów. Jego wypowiedzi dotykały zagadnień zasadniczych. Wskazywał także na 
fakty mówiące o postawie Norwida wobec powstania styczniowego: 

 
Kiedy indziej, analizując abstrakcyjność Fulminanta, Wasilewski pisze: „Norwid w tej 

gorącej chwili (1863), oczekując wskazań, nie miał nic pozytywnego do powiedzenia naro-
dowi”. Zapomina jednak o siedmiu innych wierszach z tego okresu i setce niemal listów, 
pism i memoriałów składanych na ręce delegata Rządu Narodowego – Karola Ruprechta, na 
ręce gen. Władysława Zamojskiego, Mierosławskiego, Zaleskiego, Kraszewskiego i innych 
(s. 300)

21
. 

 
Makowieckiego wyróżniała wnikliwość, starał się poznać twórczość Norwida 

w sposób głęboki i wyczerpujący, aby widzieć przedmiot swoich dociekań  
w różnych dostępnych kontekstach, by nie budować „domków łatwych syntez”22. 
Jego postawa badawcza to swego rodzaju „apel o wnikliwość” w pracach nad 
dziełami literatury. „Pisząc o Norwidzie całym, trzeba ogarnąć całość” (s. 303) – 
postulował. 

Autor szkicu Z batalii… nie przekreślił jednak wszystkich twierdzeń zawar-
tych w krytykowanej przez siebie książce; możemy odnaleźć wśród jego zdań 
także wyrazy uznania dla niektórych aspektów pracy Wasilewskiego – to także 
pewien znak wnikliwości Makowieckiego i jego dążeń ku możliwie obiektyw-
nemu ujęciu omawianego problemu. 

Ustosunkowując się do książki Cywińskiego, która powstała jako polemiczna 
odpowiedź na publikację Wasilewskiego, pisał Makowiecki w nieco innym to-
nie. Wskazał na słuszne uwagi autora, choć i jemu wytknął pewne nieprawidło-

                                                           
21

 W niniejszym cytacie dokonałem małej korekty, wstawiając dwukropek przed przywo-
ływanymi słowami Wasilewskiego. 

22
 Określenie Makowieckiego z omawianej pozycji, s. 297. 
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wości. W pewnym momencie zwraca uwagę także nie tyle merytoryczna, ile 
etyczna płaszczyzna krytyki książki O gwiaździsty diament Norwida:  

 
Powstała – z irytacji. Dlatego autor nie powstrzymał się od użycia cytat z prywatnej kore-

spondencji Wasilewskiego ani od wytknięcia wręcz nieuctwa filozoficznego, starczej złośli-
wości, niezrozumiałej małostkowości, zupełnego analfabetyzmu w sprawach katolickich itp. 
(s. 305).  

 
Makowiecki, doceniając kompetencje autora, wskazywał na niewłaściwy – 

jego zdaniem – kierunek, który ten obrał:  
 
Dzięki swej rzeczywiście znacznej znajomości Norwida mógł Cywiński dać w tej niemal 

100-stronicowej książce wiele ważkich, uzasadnionych sądów o poecie. Niestety uwikłał się 
w zajadłą sprzeczkę, ząb za ząb, zdanie za zdanie, tak że zamiast tytułu: O gwiaździsty dia-
ment Norwida bardziej odpowiadałby jego książce tytuł O fałszywe szkiełko Wasilewskiego, 
Norwid jest tam raczej motywem, tematem jest – Wasilewski (s. 305-306).  

 
Wcześniej zawartość książki nazwał z ironią „workiem wszelkiej erudycji”  

(s. 305). Zdaniem Busia, „uczyniony Cywińskiemu przytyk […] nie był zapewne 
bez związku z faktem, że tenże wcześniej kilkakrotnie, z właściwym sobie tem-
peramentem, zaatakował trafność ujęcia przez Makowieckiego stosunku Nor-
wida do powstania 1863 roku jako aprobaty tegoż” 23. 

Trzeba pamiętać, że już przed wojną toczyła się walka – walka o Norwida 
„prawdziwego”. Makowiecki, jako historyk literatury i krytyk, nie mógł nie włą-
czyć się do tej walki. Warto tutaj pamiętać, że w 1. połowie lat trzydziestych 
próbowano odczytywać Norwida, ideologizując jego twórczość – Makowiecki 
jako krytyk starał się zaś zachować wobec dzieł poety postawę humanisty dążą-
cego do prawdy o artyście bez ideologizujących uproszczeń: 

 
A Norwid? Wystarczy przeczytać choćby parę wierszy z wydanego niedawno przez Mi-

riama zbiorku liryk, by poczuć olbrzymi ciągle dystans od większości sądów o nim. Przywa-
lony gigant rozrzuca wciąż łatwe syntezy (s. 306). 

 

T.T. Jeż a Norwid to krótki zapisek, w którym badacz rozpatrywał „bodaj 
pierwszy ślad wpływu Norwida na literaturę, wpływu nie pisma, ale życia”  
(s. 296). Wpływ ten miał dotyczyć kreacji Jana Jeża – jednego z bohaterów po-
wieści Zygmunta Miłkowskiego (Teodora Tomasza Jeża) zatytułowanej Historia 
o pra-pra-pra…wnuku i pra-pra-pra… dziadku. Powieść w dwóch częściach 
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(publikowanej pierwotnie w „Gazecie Warszawskiej” na przełomie 1860 i 1861 
roku). Sylwetka owego bohatera – „niby brata stryjecznego autora” (s. 295) – 
miała powstać, wedle samego Miłkowskiego, na podstawie cech osobowości  
„p. C. N.”, o którym pisał: „Poeta, artysta, głęboki myśliciel, kiedy mówi, to go 
się nasłuchać nie można, a słuchając go można więcej skorzystać, jak z książki; 
ale jeżeli co napisze, to ani weź zrozumieć” (s. 296). Makowiecki zwrócił uwagę 
m.in. na to, że obok podobieństw do osoby Norwida, Jan „staje się postacią może 
najbardziej autobiograficzną z bohaterów Jeża” (s. 296), co – według badacza – 
wskazuje na „uznawanie niby pokrewieństwa duchowego z «dziwacznym  
samotnikiem», którego być może poznał osobiście podczas paromiesięcznego 
pobytu w Paryżu w r. 1858” (s. 296). W tym krótkim, opublikowanym pierwot-
nie w 1928 roku szkicu daje się jednak poznać Makowiecki jako badacz zainte-
resowany także pierwotną recepcją twórczości Norwida, wyciągając z przywo-
łanych faktów interesujący wniosek: „[…] już około roku 1860 wśród całej emi-
gracji, powszechnie cieszył się Norwid (o ile wyrażenie to nie jest bolesną iro-
nią) opinią niezrozumialca w piśmie, mimo jasności mowy, a nawet mimo pięk-
na «męskiego krasomówstwa»” (s. 296). 

Swego rodzaju ciekawostkę stanowi także krótka praca Makowieckiego Z lat 
szkolnych Cypriana Norwida. Pierwotnie ukazała się ona – podobnie jak recen-
zja publikacji Szmydtowej – już w 1926 roku na łamach „Ruchu Literackiego”.  
I w tym, skromnym tekście, daje się zauważyć staranność w odczytywaniu fak-
tów, dbałość o szczegóły w historycznoliterackich poczynaniach bardzo młodego 
wówczas badacza. Artykuł może być ciekawą lekturą, zwłaszcza że fakty z mło-
dości Norwida nie są szeroko znane. 

 
* 

 
Jeśli lekturę książki Poeta i myśliciel… rozpocznie się od części „Materiały  

i notatki”, to po zapoznaniu się z nią warto przeczytać również pozostałe. Tom 
otwiera wczesna, związana z doktoratem, praca Makowieckiego, w której zajął 
się w niej twórczością Norwida okresu warszawskiego. Tutaj – inaczej niż  
w „Materiałach i notatkach” – mamy do czynienia z wywodem naukowym,  
w którym badacz postępuje „metodą drobiazgowo analityczną: w dysertacji dok-
torskiej to szczegółowe obserwacje, także w ujęciu statystycznym, mają dopro-
wadzić do uogólnień na temat dyspozycji psychologicznych, wyobrażeniowych  
i estetycznych twórcy”

24
. Już jej początek pokazuje, że mamy do czynienia  

z autorem świadomym ograniczeń, trudności wynikających z podjętego tematu; 
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dostrzegał on „brak ciągłości, całokształtu działalności poety wskutek licznych 
luk” (s. 7) i zwracał uwagę na „dotychczasowy stan badań nad Norwidem” zmie-
rzających w kierunku ujęć syntetycznych, „«rzutów oka» ogólnych i ogólniko-
wych” (s. 7) oraz na „niebezpieczeństwo zbłądzenia” wynikające z „«hiero-
glificzności» stylu Norwida” (s. 7). „Wszystko to nakazuje ograniczyć pole ba-
dań, a za to poddać je najbardziej drobiazgowym i ostrożnym rozważaniom”  
(s. 7) – postulował. O pracy Młodzieńcze poglądy Norwida na sztukę pisał już 
kilkadziesiąt lat temu Konrad Górski: 

 
Już w rozprawie doktorskiej ujawnia się znakomity zmysł syntezy i przemyślany dobór 

zagadnień. Sprawę młodzieńczych poglądów Norwida na sztukę M a k o w i e c k i  rozpa-
truje w świetle czterech zagadnień: stosunek myśli do słowa, zadania poezji, twórczość ludo-
wa, oryginalność. Otworzone zostały przy tym perspektywy na późniejszy rozwój tej samej 
problematyki w dalszej twórczości poety. Nie jest to tylko analiza zawartości myślowej bada-
nego materiału artystycznego; M a k o w i e c k i  dokonywa nowych i ważnych obserwacji 
dotyczących metod ekspresji poetyckiej Norwida, uwydatnia doniosłość pierwiastków wzro-
kowych i słuchowych w jego artyzmie, analizuje styl poety, dyskretnie i ostrożnie stosując 
metody stylometryczne. Ubocznie rozwiewa historyczno-literacką legendę o tzw. cyganerii 
warszawskiej i poddaje nowemu zbadaniu stosunek Norwida do romantyzmu

25
. 

 
W pracy Makowieckiego można dostrzec jego dokładność w analizowaniu 

materiału badawczego, a zarazem zdolność do tworzenia syntezy – ale syntezy 
przemyślanej i popartej wcześniejszymi wnikliwymi obserwacjami. Na tę cechę 
uczonego zwrócił uwagę także Buś: „I w samym bowiem Makowieckim mamy 
niejako dwie tendencje (natury): kogoś wręcz drobiazgowego w analizie i ostroż-
nego w «rzeczach sądu», nazbyt nieraz nawet sumiennego, a zarazem kogoś, kto 
ma całościowe widzenie sztuki i rzeczywistości, i zawsze, nawet w kwestiach 
drobniejszych, zmierza do syntezy, osadzenia poczynionych obserwacji w ra-
mach pewnego procesu rozwojowego, całości intelektualnej czy duchowej”26.  
Z tego względu lektura tekstów Makowieckiego daje poczucie przebywania na 
naukowych wyżynach – poczucie kontaktu z czymś, co powstało nie jako „sztu-
ka dla sztuki” – czy „nauka dla nauki” – ale z czymś, co ma głęboki, intelektu-
alny (i duchowy) sens. 

Przygotowaniu przez Makowieckiego artykułu Norwid wobec powstania 
styczniowego (opublikowanego w 1929 roku) towarzyszyło pragnienie sprosto-
wania obecnych wśród odbiorców dzieł Norwida przekonań dotyczących wska-
zanego w temacie zagadnienia – przekonań, które kształtowały się pod wpływem 
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 Jw. s. 11. 
26

 Jw. s. 162. 
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wydanej w 1909 roku książki Adama Krechowieckiego27. Makowiecki, swoim 
zwyczajem, wskazał na materiał źródłowy jako istotny punkt odniesienia dla 
przedstawionych w pracy wniosków. Przywołał niemało różnych wypowiedzi 
poety, wnikając w jego myśl historiozoficzną, a także polityczną; wskazał też na 
ważne dla myśli Norwida pojęcie oryginalności twórczej, które poniekąd wyzna-
czało stosunek poety do ruchu powstańczego. Uświadamiał wysiłek podejmowa-
ny przez autora Promethidiona dla „zorganizowania opinii”, „opinii równie pol-
skiej, jak europejskiej” (s. 104). „Już w parę tygodni po wybuchu powstania 
zabiegał o stworzenie dziennika” (s. 104-105) – podkreślał zaangażowanie arty-
sty w 1863 roku. Makowiecki omówił stosunek Norwida wobec Rosji, cytując 
jego wypowiedzi. Nakreślił „filozofi ę walki” dziewiętnastowiecznego twórcy,  
a także wskazał i omówił „grzechy nieorganiczności narodowej” w rozumieniu 
poety, „stojące w poprzek prawdziwemu powstaniu Polski jako samodzielnego 
współpracownika ludzkości” (s. 117). Były to: „nie-zbieżność w Polsce społe-
czeństwa i narodu”; „«wyręczanie się przez anioły» w pracach potocznych”; 
„życie fazami, skokami”; „nikła rola warstwy myślącej – inteligencji”; „naśla-
downictwo, brak oryginalności twórczej” (s. 117-119). Makowiecki poruszył też 
zagadnienie „pojęcia Historii według Norwida”. „«Postawić się czynnym w pla-
nach Bożych» – oto najwyższy cel i klucz do zrozumienia całego systemu poglą-
dów i przekonań Norwida” (s. 122); „I tak stale wszystkie prace i pomysły Nor-
wida w roku 63 pokazują na przykładach, obrazowo, konkretnie, jak poeta rozu-
mie uczestnictwo w Historii, prawa i obowiązki historyczne” (s. 123) – podsu-
mowywał autor swoje wywody. 

Również tutaj warto oddać głos wybitnemu profesorowi – również dziś, gdy 
lubelski Ośrodek zaprasza nas do lektury książki Poeta i myśliciel…, jego słowa 
mogą „świadczyć na nowo” o wartości „drukowanych na nowo” w tej pozycji 
treści: 

 
Rozprawa o stosunku Norwida do powstania styczniowego przynosi nierównie więcej, niż 

by można się spodziewać po tytule. Nie jest to żaden przyczynek biograficzny, na który skła-
dają się tylko fakty życiorysu. Elementy biograficzne służą jedynie do wykazania, że ewolu-
cja stosunku poety do powstania była wynikiem najgłębszych przemyśleń odnoszących się 
zarówno do charakteru narodowego Polaków, jak do ówczesnych procesów dziejowych, jak 
wreszcie do podstawowych zagadnień, w których wyraża się filozofia Norwida. […] Wyka-
zanie głębokiego związku, jaki zachodził między filozofią historii Norwida i jego oceną wy-
darzeń 1863 r., sprawia, że wymieniona rozprawa jest bardzo ważnym studium o stosunku 
poety do życia historycznego ludzkości

28
. 

                                                           
27

 O Cyprianie Norwidzie. Próba charakterystyki, przyczynki do obrazu życia i prac po-
ety, na podstawie źródeł rękopiśmiennych. Lwów 1909. 

28
 G ó r s k i, jw. s. 11-12. 
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Kwestia stosunku Norwida do powstania styczniowego pozostaje nadal nie-
wyczerpana przez badaczy. Podjęta została także w pracach Zofii Stefanowskiej 
Spór o powstanie29 oraz Wiktora Weintrauba Norwid wobec powstania stycznio-
wego30, pojawia się w książce Jacka Trznadla Polski Hamlet czyli kłopoty z dzia-
łaniem31. W swoich sądach badacze różnią się między sobą; niekiedy ich spoj-
rzenia różnią się też wyraźnie od uwag zaprezentowanych przez Makowieckiego. 
Jednakże i dziś, kiedy problem „Norwid wobec powstania styczniowego” może 
być nadal podejmowany, publikowana na nowo przedwojenna praca stanowić 
powinna ważny punkt odniesienia dla różnych zagadnień z nim związanych. 

Stygmat ruin w twórczości Norwida to kolejny, trzeci artykuł w książce Poeta 
i myśliciel… Stosunkowo krótki to tekst, w którym styl naukowy spotyka się  
z eseistycznym. Przywołując słowa Norwida skierowane do Krasińskiego, zwra-
cając uwagę na zainteresowanie poety kulturą antyczną, pokazuje Makowiecki 
znane dziś powszechnie oblicze autora Vade-mecum. Wywód prowadzi czytel-
nika ku konkretnym utworom, „które tematy biorą ze świata starożytnego, a za 
tło prawie stale przyjmują motyw ruin” (s. 127). Jak sam jednak zaznaczył:  
„W długim nie do wycytowania szeregu utworów pojawia się motyw ruin jako 
składnik porównania obrazowego lub jako refleksja skojarzona z tym motywem” 
(s. 128). Autor rozprawy nie zatrzymał się jednak na estetycznej warstwie lite-
rackich obrazów ruiny – wnikał w głąb znaczeń zawartych w tych obrazowa-
niach. Wskazał Makowiecki na obecność w twórczości Norwida obrazów ruiny 
narodu; pytał retorycznie: „A czymże innym jest Quidam, jeśli nie na olbrzymią 
miarę zakreślonym obrazem ruiny wielkiej epoki, ruiny wielkiej cywilizacji? 
Albo Kleopatra?” (s. 128). Wskazał też na obecność u Norwida motywu „Same-
go siebie ruin” (s. 128). 

Autor rozprawy Stygmat ruin… zwrócił jednak uwagę, że nie tylko dla poka-
zania „tragicznych przeżyć rozpadu i załamywania się jakichś całości” (s. 128) 
sięgał Norwid po „obraz i pojęcie” ruiny:  

 
Dla zobrazowania potęgi miłości (Menego), dla przedstawienia, że nie ginie nic, co jest 

poczęte z miłości – wskaże Norwid na ruiny, na szczątki fundamentów, z których piękno  
i rozmiar gmachu wyprowadzić będzie można nawet po długich wiekach, lub na odłam torsu 
rzeźby, z której łatwo wyczytać piękno całości. Także dla uplastycznienia istoty jakiejś rze-
czy czy zjawiska powoła się na «principium» całości tkwiące w ruinach (Rzecz o wolności 
słowa) (s. 129).  

 

                                                           
29

 W: t a ż. Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993 s. 83-104. 
30

 „Studia Norwidiana” 12-13:1994-1995 s. 3-19. 
31

 Komorów 1995 (tam rozdział III: Norwid. Hamlet jako Quidam). 
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Uwagi badacza mogą być cenne dla podejmujących pracę nad interpretacjami 
poszczególnych dzieł Norwida. Pisząc o piętnie ruin odciśniętym na konstrukcji 
Quidama, Makowiecki wskazał m.in., że świat ruin w tym poemacie można  
„odczytywać”: „[…] z porozrzucanych wątków, z zakreślonych proporcji, odda-
leń i zbliżeń czytelnik może sobie sam dosnuć, dopowiedzieć wewnętrzną archi-
tekturę tego świata zwalisk […] – pojąć siły do- i odśrodkowe, tam działające” 
(s. 129). 

W swoim tekście Makowiecki podjął też zagadnienie „przemilczeń” w kon-
strukcjach dzieł poety; ciekawą i ważną kwestią jest wskazanie na „styl Norwida, 
tak pełen przemilczeń, urywany, zaznaczany, markowany” (s. 130). W końcowej 
części pracy, swego rodzaju analogię dla własnych rozważań odnalazł autor  
w głosach o symbolizmie Norwida, przechodząc już na sam koniec do naszki-
cowania problemów edytorskich spuścizny po dziewiętnastowiecznym twórcy. 

Niedługi artykuł Norwid myśliciel, który w książce z 2013 roku pojawia się 
jako czwarty z kolei, to szkic opublikowany pierwotnie już po wojnie, w 1946 
roku. Zarówno Górski, który w pracy Makowieckiego widział „znakomitą syn-
tezę filozofii Norwida i jakby zarys planu syntetycznej monografii poety”32, jak  
i Buś, który niedawno określił j ą jako „do dziś nieprzedawnioną” 33, dają świa-
dectwo wartości tego tekstu. 

Autor poruszył problemy pokrewne z tematem swojej pracy doktorskiej, 
wskazując, że u Norwida kwestie estetyczne wpisują się w szerszy kontekst my-
ślowy, wiążący się z zagadnieniem „ciągłości”, „ł ączności organicznej”. Zrozu-
mienie tego zagadnienia prowadzi – sygnalizuje Makowiecki – do zrozumienia 
twórczości poety.  

Bogactwo treściowe szkicu wynika także z zasygnalizowanych w nim po-
szczególnych kwestii, które zostały ujęte w zwięzły, precyzyjny sposób; czytel-
nik otrzymuje je właściwie „umiejscowione” w kontekście myśli Norwida – co 
pozwala „oprzeć się” na wywodzie Makowieckiego jako na pewnej podstawie 
dla ewentualnych bardziej szczegółowych odniesień. Autor wskazał na znaczenie 
dla filozofii poety „czterech par związków”: „między żywą przeszłością a tym, 
co upragnione w przyszłości; między naturą i złączonymi z nią robotami fizycz-
nymi a natchnieniem i pracami artystów i uczonych; między wolnością woli 
ludzkiej a koniecznościami planów Bożych” (s. 140). W dalszym wywodzie 
Makowiecki zwrócił uwagę na pojęcie oryginalności w rozumieniu Norwida  
i związek tego pojęcia z wcześniej omówionymi zagadnieniami; wskazał przy 
tym (poruszając problem obecny także w pracy Norwid wobec powstania stycz-
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33

 Jw. s. 153. 
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niowego) na błędy dostrzegane przez Norwida w polskim życiu społecznym, 
przez które przemawiał brak „ciągłości”. W ostatniej części pracy pisał badacz  
o wpływie omawianych kategorii na kwestie artystyczne w dziełach poety. Bar-
dzo ciekawe są tutaj uwagi dotyczące związku myśli Norwida z poetyką jego 
utworów. Rozprawa Makowieckiego wprowadza czytelnika w zakres kluczo-
wych dla rozumienia myśli Norwida zagadnień, objaśniając ich istotę.  

W opublikowanej pierwotnie już po śmierci autora rozprawie Norwid a rok 
1848, Makowiecki wskazał na aspekty wiążące się z rozwojem postawy we-
wnętrznej i poglądów poety oraz postrzeganiem rzeczywistości historycznej 
przez autora Promethidiona w dramatycznym okresie z końcówki 1. połowy XIX 
wieku. Uczony wpisał swoje rozważania, bezpośrednio wiążące się z tytułem 
rozprawy w kontekst wydarzeń z życia poety, które poprzedzały rok 1848. Na 
uwagę zasługuje także – po raz kolejny – dbałość autora o właściwe osadzenie 
podjętych rozważań na materiale źródłowym. Po wstępnych, swobodnych odnie-
sieniach, stawia słuszny postulat: „Żeby jednak właściwie zrozumieć i ocenić 
stanowisko Norwida wobec wydarzeń roku 1848, nie wystarczą rozważania 
ogólnikowe, trzeba uważniej spojrzeć na jego twórczość literacką z tego okresu” 
(s. 157).  

Omawiając rozprawę Makowieckiego, Górski pisał:  
 
Staje się jasne, dlaczego rok 1848 zdecydował o wybraniu raczej zawodu poety, niż arty-

sty plastyka, dlaczego w obliczu wielkich zmagań ideowych chwili ówczesnej Norwid nie 
stanął po żadnej stronie barykady, i na koniec dlaczego przeżycia tego okresu zdecydowały  
o skrystalizowaniu się duchowego oblicza. Ale studium to nie tylko przynosi doniosłe stwier-
dzenia dotyczące rozwoju wewnętrznego Norwida; daje również bardzo cenne uwagi o utwo-
rach owej doby, zwłaszcza o Zwolonie, którego zestawienie z Nieboską Komedią rzuca ja-
skrawe światło na różnice w poglądzie na świat między Norwidem i Krasińskim

34
.  

 

Podsumowując rozważania, wskazał Makowiecki na odmienność myśli Nor-
wida od „wszystkich trzech czołowych pisarzy polskiego romantyzmu” (s. 172); 
jego uwagi objaśniają różnice pomiędzy widzeniem rzeczywistości przez poetę  
a jej romantyczną wizją. Autor dysponował wiedzą o życiu i twórczości Nor-
wida, a myśl zawartą w wielu jego dziełach potrafił wychwycić i w jasny spo-
sób przedstawić. Nie chciał jednak, najwyraźniej, czuć się skrępowany typowo  
naukowym stylem, toteż można dostrzec i tutaj eseistyczną swobodę jego  
wypowiedzi. 
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„Promethidion” Norwida a „Dworzanin” Górnickiego – pierwsza z „Inter-

pretacji” w książce Poeta i myśliciel… to wczesna jeszcze praca Makowieckiego, 
opublikowana pierwotnie w 1928 roku. W dość krótkim wywodzie daje się od-
czuć styl nieco podobny do tego z pracy doktorskiej, mniej jeszcze swobodny niż 
w późniejszych tekstach autora; Makowiecki, zestawiając te dwa utwory, podą-
żał drogą szczegółowych porównań, które miały stać się argumentami poświad-
czającymi przedstawione na końcu wnioski.  

W ostatnim akapicie autor zaznaczył: „Wnioskować […] o wpływie Dworza-
nina na Promethidiona byłoby bodaj rzeczą nieostrożną; tym bardziej że przez 
słowo «wpływ» rozumiemy zazwyczaj «uleganie», a więc jakby stosunek pod-
rzędny jednego autora do drugiego” (s. 190). Zmierzał jednak młody doktor do 
zaprezentowania spostrzeżenia, że „w Promethidionie dadzą się wykazać ślady 
lektury Dworzanina” oraz do stwierdzenia, iż „można przypuścić, że jędrny, 
dosadny styl Norwida, tak podzwaniający staropolszczyzną, kształcił się nie 
tylko na wierszach Kochanowskiego, ale i na pysznej prozie Dworzanina”  
(s. 190). Praca stanowi zatem obserwację utworu Norwida pod kątem jego po-
wiązań z – pisząc ogólnie – polską tradycją literacką.  

Pozostałe trzy prace Makowieckiego, zawarte w części „Interpretacje”, to 
Promethidion, Za kulisami „Tyrteja” (tę rozprawę przygotował wspólnie z Ireną 
Sławińską) oraz Fortepian Szopena35. Ukazały się po raz pierwszy w wydanej  
w 1949 roku książce O Norwidzie pięć studiów36. Jak wskazał Buś, należą one do 
najdojrzalszych prac badacza; autor Uwag o Tadeuszu Makowieckim – norwidy-
ście określił je jako „należące do purpurowych kart norwidologii interpretacje”37. 
W Posłowiu zwrócono uwagę, że interpretacje te „przyniosły szereg fundamen-
talnych, w przeważającej większości po dziś dzień aktualnych, ustaleń z zakresu 
poetyki, leżących u podstaw późniejszych opracowań naukowych”38. Buś pisał 
ponadto: 

 
Zasadniczym odkryciem Makowieckiego w sferze poetyki Norwida jest dostrzeżenie wie-

loelementowości i wielobrzmieniowości (polifoniczności) licznych istotnych jego dzieł; 
szczególnie podkreśla tę właściwość w mistrzowskich ujęciach struktury Fortepianu Szopena 

                                                           
35

 Jak wskazano, dwa tytuły rozpraw odpowiadają tytułom omawianych w nich utworów. 
36

 K. G ó r s k i, T. M a k o w i e c k i, I. S ł a w iń s k a. O Norwidzie pięć  
studiów. Toruń 1949. 

37
 Jw. s. 153. 

38
 C h l e b o w s k a, jw. s. 313-314. 
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i Promethidiona, a także w będącej rezultatem krytycznego dialogu z Ireną Sławińską anali-
zie dylogii dramatycznej Tyrtej–Za kulisami

39
. 

 
Co znamienne, nie są to analizy pisane w ściśle naukowym stylu; „[…]  

w późniejszych studiach norwidowskich znajdujemy – przy doniosłości ustaleń – 
ton swobodniejszy, mniej obciążony rzeczowym balastem, prawie bezprzypi-
sowy”40 – wskazał Buś, kontynuując:  

 
A przecież rozbiory i Fortepianu Szopena, i Promethidiona nadal świecą przykładem, zaś 
ustalenia co do ich stylu, struktury artystycznej i zasadniczych idei dalej wyznaczają kierunki 
interpretacji: bywają precyzowane, dopełniane – rzadko bardzo i w rzeczach drobniejszych: 
kwestionowane. Skądinąd są to pierwsze estetycznie zorientowane, analityczne, osobne  
i dojrzałe «monografie» utworów poetyckich Norwida (jeśli pominąć kilka drobniejszych 
bądź cząstkowych prób przedwojennych)

41
. 

 
Górski podkreślił m.in. znaczenie interpretacji Promethidiona dla rozwoju ba-

dań nad dziełem Norwida:  
 

Ale dopiero Makowiecki wykazał jednostronność dotychczasowego pojmowania tego utworu 
i uwydatnił całe bogactwo tematyczne dzieła, na które składa się nie tylko zagadnienie sztuki 
i pracy, ale także problem miłości, sumienia i organicznej ciągłości rozwoju. Pierwszy wyja-
śnił też skomplikowany mechanizm kompozycji Promethidiona, który składa się nie tylko  
z dwóch dialogów, ale i z licznych dodatkowych sposobów rozwijania tematu za pomocą 
tytułów, mott, wstępów, epilogów, przypisów i wreszcie graficznych wyróżnień

42
.  

 
Makowiecki zwracał uwagę na „wielką różnolitość” utworu; w ciekawy, rzec 

można – specyficzny sobie sposób, omówił „pewną właściwość stylu Norwida”, 
wskazując na jej obecność „w licznych jego dziełach literackich”: 

 
Właściwość ta polega na otaczaniu jakiegoś jądra treściowego (obrazu, słowa, gestu) obfi-

tym miąższem (opisów, rozważań, uwag ubocznych itd.), łupinami, przez które trzeba nieraz 
z trudem się przełamać i przegryźć, nim dojdzie się do właściwej ukrytej pestki, zazwyczaj 
prostej i dojrzałej. Trzeba się zastrzec, że ta metoda kompozycyjna nie ma nic wspólnego  
z dążeniem do efektownej pointy, choćby z tej prostej przyczyny, że owa pestka Norwidowa 
daleka jest od efektownej niezwykłości, prawie zawsze bywa właśnie zwykła i prosta (s. 193-
194). 
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Przyglądając się kompozycji dzieł poety, Makowiecki posłużył się także ana-
logią z budową strunowych instrumentów muzycznych; Norwid „w ramach 
swych dzieł stwarza też wielkie wnętrza akustyczne” (s. 194) – pisał. W Promet-
hidionie badacz dostrzegł cztery szeregi elementów o charakterze „rezonanso-
wym”; przybliżył sposób ich „działania” i znaczenie. 

Autor interpretacji wyróżnił też pięć kluczowych dla utworu Norwida „tema-
tów rozważań”: sztukę, miłość, pracę, sumienie oraz organiczną ciągłość życia, 
określając je w pewnym miejscu z poetycką wrażliwością jako „pięć głównych 
strun Promethidionowej lutni” (s. 212). Zwrócił też uwagę na wpływ przeżyć, 
doświadczeń, obserwacji poety, a także jego katolickiej tożsamości, na treść 
dzieła. Przyglądał się również warstwie językowej Promethidiona, rozpatrując 
znaczenie pewnych jej elementów. Wskazał też, że „obok tez estetycznych czy 
filozoficzno-religijnych bardzo wyraźnie dźwięczą nuty patriotyczne, narodowe” 
(s. 222).  

Studium Makowieckiego jest bardzo wnikliwe, a dzięki obrazowemu przed-
stawieniu podjętego problemu – niezwykle interesujące i – po prostu – przy-
jemne w lekturze. 

Rozprawa Za kulisami „Tyrteja” – jak pisał Górski: „mająca na celu rekon-
strukcję poszczególnych faz tworzenia dzieła oraz jego interpretację” 43 – to ko-
lejna praca, która, pomimo upływu lat od jej napisania, zachowała swoją war-
tość. Podjęto w niej niełatwą kwestię struktury całości, dążąc do wykazania, że 
„poeta uważał Za kulisami za dramat związany ściśle z Tyrtejem, przeplatający 
się z jego aktami w rodzaju szczególnego interludium” (s. 230). Rozpatrywano 
znaczenie „atmosfery antycznej”, a także specyficznej relacji pomiędzy historią  
a współczesnością. Przyglądano się zawartym w dziele refleksjom na temat po-
ezji. Omówiono też kwestię „filozofii uczucia” Norwida, przez wskazanie na 
parę przeciwieństw: „L’amore sacro e l’amore profano”. Podjęto zagadnienie 
znaczenia w myśli Norwida związku ducha i materii. Zwrócono także uwagę na 
„zręby różnych konwencji teatralnych” (s. 249), widocznych w dziele poety, 
także na „dziedzictwo Szekspirowskie: teatr w teatrze” (s. 255) oraz na „współ-
granie dwóch stylów: klasycyzmu i późnego renesansu czy baroku” (s. 260). 
Pisano też o pewnych związkach literackiej fikcji z przeżyciami poety. Wreszcie 
– podkreślono rolę warstwy muzycznej, ale także „efektów malarskich” oraz –  
w końcowej części pracy – ironii.  

Czwarta, ostatnia z kolei rozprawa w dziale „Interpretacje”, poświęcona zo-
stała Fortepianowi Szopena. W jej pierwszej części Makowiecki omówił zagad-
nienia ogólne, będące niejako wprowadzeniem do właściwej analizy i interpre-
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tacji utworu, takie jak stosunek poety do Chopina, do sztuki, muzyki i wreszcie – 
„stosunek Norwida do kraju w 1863 r.” (s. 270). Wywód autora – syntetyczny  
a zarazem precyzyjny – stanowić może znakomity materiał poznawczy także dla 
czytelników mniej zorientowanych w świecie Norwidowej twórczości.  

W dalszej części pracy Makowiecki przeszedł „do samego utworu” (s. 271). 
Przyglądając się jego poszczególnym częściom, „wyłożył” niejako treść, zwraca-
jąc uwagę na funkcję poszczególnych słów czy zdań, ich znaczenie dla kompo-
zycji dzieła, ale też na głęboki sens zawarty w poetyckiej wizji, głęboką ideę 
Norwida. Makowiecki – który sam był przecież poetą – zdawał sobie sprawę  
z tego, jak ważne w literaturze bywają detale. Perfekcyjnie wskazywał na zasto-
sowane w utworze zabiegi wywołujące artystyczny efekt. Autor zwrócił też 
uwagę na „typ ujęcia formalnego”, obecny w poemacie, jego podobieństwo do 
rozmowy, obecność „słów obcych”, a także muzyczną – brzmieniową warstwę 
samego tekstu, trafnie postulując: „Ciągła zmienność liczby sylab i liczby oraz 
miejsca akcentów sprawia, że nie sposób jest prawie uchwycić, na czym polega 
kanon melodyjności tego wiersza, a zarazem przyznać się musi, że jest on właś-
nie bardzo melodyjny” (s. 282). Makowiecki przyjrzał się wersyfikacji Forte-
pianu Szopena, wskazał na funkcję anafor i paralelizmów składniowych obec-
nych w utworze, wyróżnił też instrumentację głoskową oraz „melodie zda-
niowe”. 

Interpretacja Fortepianu Szopena – jak zaznaczył to sam autor – ma charakter 
szkicu, jednak również dziś może stanowić ważny kontekst dla dalszych badań, 
choćby związanych właśnie z warstwą brzmieniową utworu Norwida. 

 
* 

 
Zapoznanie się z norwidologicznymi pracami Makowieckiego, zawartymi  

w książce Poeta i myśliciel…, pozwala dostrzec różne cechy stylu urodzonego  
w 1900 roku autora. Buś zwrócił uwagę na „doskonalenie się warsztatu ba-
dawczego Makowieckiego”44 w jego kolejnych pracach: 

 
Krytyk, nie tracąc nic z walorów sumienności i precyzji analitycznej, nie rezygnując z po-

stulatu solidnej podstawy materiałowej, nigdy nie ulegając pokusie budowania „domków 
łatwych syntez”, odchodzi od nieco szkolarskiej naukowości, „scjentyficznego” tonu, ku 
syntezom – złożonym, prezentowanym jednak z prostotą i eseistycznym wdziękiem. I tu 
widać podłoże żmudnych, pracochłonnych analiz, walor rzeczowości, ale w wywodzie 
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otrzymujemy już ich ekstrakt, dane przetworzone, ujawnia się też wyraźnie bardziej osobisty 
stosunek krytyka od poety, nie tyle „uwielbianego”, co bardzo „cenionego” […]

45
. 

 
Jak już sygnalizowałem, nie bez znaczenia dla działalności krytyczno- oraz 

historycznoliterackiej Makowieckiego pozostawał fakt, że on sam był również 
poetą. Henryk Elzenberg pisał o nim niedługo po jego śmierci: 

 
M a k o w i e c k i, polonista, historyk sztuki, wykładowca i wychowawca, bibliotekarz 

i ofiarny ratownik książki polskiej w latach jej klęski, był ponadto jeszcze teoretykiem sztuki 
– i to byłby, w stosunku do tamtych wszystkich rzeczy, pewien jakby naddatek – i, w samej 
głębi duszy, poetą – i to była, wolno przypuszczać, owa esencjalna rezerwa, z której czerpał 
treść i impulsy do swych ściślej intelektualnych poczynań

46
. 

 
Makowiecki był człowiekiem zanurzonym jednocześnie w świat nauki oraz 

sztuki. Być może te dwie przestrzenie, w których pozostawał, potęgowały w nim 
pragnienie docierania do samej głębi artystycznych dzieł, aby wydobywać na 
powierzchnię to, co stanowi ich istotę. 

Poeta i myśliciel… to pod wieloma względami publikacja wartościowa, która 
swoją zawartością – ale i świeżością – wzbogaca humanistykę. Czytelnicy do-
strzegą pewnie jednak wyjątkowo dużą liczbę błędów literowych. Dało się za-
uważyć także inne redakcyjne niedokładności – zmniejszony rozmiar czcionki 
we fragmencie niebędącym cytatem (w szkicu T.T. Jeż a Norwid), czy też nie-
równe odstępy między wyrazami w obrębie jednej linijki. Nikogo jednak nie 
obwiniając za te uchybienia – wszak, błędy zdarzały się i Makowieckiemu – 
zachęcam do lektury książki. Dodam, że po zapoznaniu się z nią, mam zamiar do 
niej wracać. 
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A BOOK COMPILED MANY YEARS LATER 
– TREATISES AND SKETCHES ABOUT NORWID  

FROM SEVERAL DOZEN YEARS AGO 

S u m m a r y 
 
The text is a review of the book entitled Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie 

(A Poet and a Thinker. Studies and Sketches on Norwid) published in 2013. The book was 
prepared in the Center for Studies of Cyprian Norwid’s Work of the Catholic University of 
Lublin as the 17th item in the series “Studia i monografie” (“Studies and monographs”); it 
contains 13 texts written by Tadeusz Makowiecki who lived in the years 1900-1952, concern-
ing the issues connected with the person of Norwid, with his work and its reception. The stu-
dies and sketches contained in the book were published in the years 1926-1952, but until now 
they were scattered in various publications. The material was collected and edited by Edyta 
Chlebowska and Włodzimierz Toruń. 

Among Makowiecki’s works published in the book texts are found with a critical character: 
a review of Zofia Szmydtowa’s publication Norwid wobec tradycji literackiej; an opinion 
about reception of the poet’s works – Z batalii o Norwida; short sketches touching the poet’s 
biography: T.T. Jeż a Norwid, in which the author investigated may be the first case of the 
poet’s life influencing literature; and Z lat szkolnych Cypriana Norwida; Makowiecki’s doctor-
al thesis Młodzieńcze poglądy Norwida na sztukę; articles bringing up the questions connected 
with the poet’s social-political views: Norwid wobec powstania styczniowego, Norwid a rok 
1848; a synthetic disquisition Norwid myśliciel; the text Stygmat ruin w twórczości Norwida, 
referring mainly to some aspects connected with the presence of ancient motifs in the poet’s 
works; and finally studies containing interpretations of particular poems: “Promethidion Nor-
wida a “Dworzanin” Górnickiego, Promethidion, Za kulisami “Tyrteja” (together with Irena 
Sławińska) and Fortepian Szopena. 

Makowiecki’s “Norwidian” works were read and appreciated even earlier, among others by 
Konrad Górski and Marek Buś. Despite the flow of time a considerable number of the Norwid-
ist’s observation have not become out of date. 

 
 

Słowa kluczowe: Norwid, Makowiecki, sztuka, powstanie styczniowe, ruina, oryginalność, 
Promethidion, Dworzanin, Tyrtej, Za kulisami, Fortepian Szopena. 

 
Key words: Norwid, Makowiecki, art, January Uprising, ruins, originality, Promethidion, 
Courtier, Tyrtaeus, Behind the Scenes, Chopin’s Piano. 
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