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Cyprian Norwid bywa� tak�e pisarzem politycznym. Zw�aszcza wtedy, gdy 
przyspiesza�a akcja w politycznym teatrze Polski, Europy i 	wiata, pisarz stara� 
si
 zrozumie� bie��ce wydarzenia, utrwalaj�c je w s�owie i rzutuj�c na szersze 
historyczne t�o. Tak by�o i u schy�ku lat czterdziestych XIX wieku, i w okresie 
Powstania Styczniowego. Istniej� liczne 	wiadectwa politycznego zaanga�owa-
nia Norwida w polskie sprawy przedpowstaniowe i powstaniowe; sk�ada si
 na 
nie korpus oko�o sze	�dziesi
ciu tekstów, w którym nie dominuj� utwory lite-
rackie. Przewa�aj� listy, przede wszystkim te adresowane do Karola Ruprechta, 
Mariana Soko�owskiego, Józefa B. Zaleskiego, Ludwika Mieros�awskiego, a tak-
�e: memoria�y, noty i artyku�y publicystyczne. Mo�e dlatego badacze podejmu-
j�cy temat stosunku Norwida do powstania czy te� generalnie – do idei insurek-
cyjnej, cz
	ciej skupiali uwag
 na rekonstrukcji pogl�dów politycznych pisarza 
i w pierwszej kolejno	ci odwo�ywali si
 do korespondencji i publicystyki, trak-
tuj�c wiersze i poematy jako zmetaforyzowan� syntez
 opinii i idei wyra�onych 
pe�niej w tekstach dyskursywnych. W konsekwencji przewa�a perspektywa wy-
pracowana w obr
bie historii idei, a sztuka interpretacji poezji pe�ni tutaj raczej 
rol
 s�u�ebn�. Wyj�tek stanowi studium Zofii Stefanowskiej Norwida spór o po-
wstanie, w którym autorka w�a	nie interpretacj
 wierszy i jej intertekstualny 
kontekst umie	ci�a w centrum swojej refleksji1. 

Temat stosunku artysty do styczniowej insurekcji ma ju� dosy� d�ug� tradycj
 
badawcz�, co jednak wcale nie znaczy, �e obszern� i zakoczon� konkluzjami 
zamykaj�cymi problem. Jest raczej przeciwnie – rekonstruuj�c stan bada, 

������������������������������������������������������������
1  Z. STEFANOWSKA. Norwida spór o powstanie. W: Dziedzictwo literackie powstania 

styczniowego. Pod red. J.Z. Jakubowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, S. Frybesa. Warszawa 1964 
s. 68-90. Z. STEFANOWSKA. Spór o powstanie. W: Z. STEFANOWSKA. Strona romantyków. Stu-
dia o Norwidzie. Lublin 1993 s. 83-104. 
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potykamy si
 o rozbie�ne interpretacje i odmiennie puentuj�ce je wnioski. Pro-
ponuj
 przyjrze� si
 na wst
pie tym rozbie�no	ciom i zapyta� o ich �ród�a.  

Jako pierwszy podj�� interesuj�c� mnie tutaj kwesti
 Adam Krechowiecki 
w swojej monografii z 1909 r.2 Opieraj�c si
 na niepe�nym jeszcze wówczas 
materiale �ród�owym 3  i zestawiaj�c Norwidowsk� reakcj
 na spraw
 polsk� 
z tomem wierszy Józefa B. Zaleskiego i innych polskich poetów tamtego czasu, 
doszed� do wniosku, �e Norwid patrzy� na narodowowyzwolecz� walk
 Pola-
ków z ch�odnym dystansem kosmopolity. Pisa�: 

 
Nie podzielaj�c zapa�ów czy z�udze ogólnych, Norwid sarka� na „fa�szywy patriotyzm”, 

w najbardziej gor�cych chwilach zdobywa� si
 na „trze�wo	�” pogl�dów, tworzy� plany kon-
gresów militarnych, wyg�asza� teorie bez zapa�u, stoj�c zawsze na stanowisku ogólnem � 
ludzko	ci, nie narodu. Stanowisko to odbi�o si
 i na jego utworach literackich i poetycznych, 
w których, z ma�ym bardzo wyj�tkiem, brak nuty, d�wi
cz�cej tak rozg�o	nie w utworach 
wszystkich poetów spó�czesnych. […] Ju� nawet katastrofa r. 1863 nie zdo�a�a zelektryzowa� 
duszy poety i wywo�a� �ywszego t
tna. Przesi�k�a gorycz� zdoby� si
 ju� mog�a tylko na 
zimn� teori
 […]4. 

 
Tak� ocen
 popularyzowa�y, ju� w niepodleg�ej Polsce, g�osy publicystów, 

np. Adolfa Nowaczyskiego czy Rajmunda Bergla5. Ale spotka�a si
 ona tak�e 
ze zdecydowanym sprzeciwem, który najpe�niej zabrzmia� w publikacjach Ta-
deusza Makowieckiego – najpierw w polemice ze Stanis�awem Cywiskim 
w 1925 r.6, a cztery lata pó�niej w studium opublikowanym w „Pami
tniku Lite-
rackim”7. Makowiecki zwróci� uwag
 na procesualny charakter kszta�towania si
 
politycznych pogl�dów Norwida, wskaza� ich �ród�a w prze�yciu i przemy	leniu 
wydarze lat 1846 i 1848 i dowodzi�, �e w okresie 1861-1864 postawa pisarza 
zmienia�a si
, nie by�a monolitem, o którym mo�na mówi� jako o statycznej 
koncepcji. Wiersze z 1861 r. (Improwizacja na zapytanie o wie�ci z Warszawy, 
�ydowie polscy, Sariusz) wyra�aj� podziw dla heroicznych postaw manifestan-

������������������������������������������������������������
2 A. KRECHOWIECKI. O Cyprianie Norwidzie. T. I-II. Lwów 1909. 
3 Badacz mia� do dyspozycji tom Poezji wydany w Lipsku u Brockhausa w 1863 roku 

oraz opublikowane tam�e Dwa rapsody, a tak�e teksty Norwida, które ukaza�y si
 na �amach 
„Chimery” Miriama (Zenona Przesmyckiego).  

4 A. KRECHOWIECKI. O Cyprianie Norwidzie. T. II s. 186-187.  
5 R. BERGEL. Norwid a rok 1863. „G�os Narodu” 1926 nr 36; A. NOWACZY�SKI, artyku� 

pod takim samym tytu�em, „Gazeta Warszawska” 1929 nr 27.  
6 Por. M. BU�. Norwidy�ci. Konteksty. Kraków 2008 s. 161, 166.  
7  T. MAKOWIECKI. Norwid wobec powstania styczniowego. „Pami
tnik Literacki” 26: 

1929 z. 4; przedruk w: T. MAKOWIECKI. Poeta i my�liciel. Rozprawy i studia o Norwidzie. Pod 
red. E. Chlebowskiej, W. Torunia. Lublin 2013 s. 97-125. 
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tów i �arliwe wspó�prze�ywanie. W miar
 rozwoju wydarze emocje poety wy-
gasa�y i zast
powa�y je projekty my	liciela, który chcia� si
 w��czy� w narodowe 
dzia�anie, pracuj�c nad organizowaniem opinii w kraju i za granic�; st�d projekt 
wydawania nowego dziennika, który mia�by prezentowa� Zachodowi polskie 
idee i polski punkt widzenia. St�d formu�owanie zasad, którymi powinna si
 
kierowa� polska polityka wobec Rosji8. Troska o los walcz�cych znalaz�a wyraz 
w postulatach z�agodzenia okruciestw wojny poprzez powrót do rycerskiego 
etosu z jednej strony, a z drugiej – demokratycznie ustalane regu�y, które mia�by 
wypracowa� europejski kongres militarny zajmuj�cy si
 sposobem opieki nad 
rannymi i jecami obydwu walcz�cych stron. Makowiecki wskazywa�, �e w mia-
r
 jak te postulaty trafia�y na barier
 niezrozumienia lub oboj
tno	ci, narasta�a 
gorycz poety i pojawia�y si
 akcenty ironii i �alu. Wzmacnia�o je tak�e to, �e 
Norwid rozumia� naród organicznie. W rapsodzie Niewola, opublikowanym 
w 1864 roku, pisa�:  

 
Wierz
 – �e naród  t r w a, b o  c i e r p i  no�e; 
Wiem, �e  o r g a n i z m  t y l k o  k r e w  l a �  m o � e – 
 
Wierz
 – i� g�ówn� przeto powinno	ci� 
Zna� ów organizm, krzepi� go mi�o	ci� – 

 
Oczekiwa� zatem organicznych dzia�a w kwestii narodowej i tak to wyra�a�, 

pozostaj�c w kr
gu organicznej metaforyki: 
 

�e: aby pomóc bolem z�o�onemu, 
Nie do	� organizm lepszy wy	ni� jemu, 
Ucz�c, i� b
dzie duchem, jak spróchnieje, 
Lecz rany zamkn��, �ycia wla� nadziej
 �9 

 
Widzia� jednak przeszkody, które uniemo�liwia�y skuteczno	� czy nawet sfor-

mu�owanie strategii narodowej terapii. Makowiecki uwa�a�, �e Norwid upatrywa� 
przyczyn takiego stanu rzeczy w pi
ciu czynnikach: rozbie�no	ci mi
dzy aspek-
tem narodowym i spo�ecznym, nieci�g�o	ci zbiorowego wysi�ku, nik�ej roli spo-
�ecznej inteligencji, sk�onno	ci do bezrefleksyjnego na	ladownictwa obcych wzo-

������������������������������������������������������������
8 Zasady te pisarz najpe�niej wy�o�y� w li	cie do Karola Ruprechta z 1 wrze	nia 1863 roku.  
9 C. NORWID. Pisma wszystkie. T. I-XI. Zebra�, tekst ustali�, wst
pem i uwagami krytycz-

nymi opatrzy� J.W. Gomulicki. Warszawa 1971-1976 (dalej: PWsz). C. NORWID. Niewola. 
PWsz III, 391. Utwór, napisany najprawdopodobniej w roku 1849, zosta� wydany w lipskiej 
oficynie Brockhausa dopiero w roku 1864 (Niewola i Fulminant, 1849-1864. Dwa rapsody, 
przez Cypriana Norwida. Lipsk 1864). 
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rów oraz oczekiwaniu na nadprzyrodzon� interwencj
 w bieg dziejów10. W prze-
ciwiestwie do Krechowieckiego Makowiecki nie odczytywa� Norwidowskich 
koncepcji jako 	wiadectwa dystansu i kosmopolitycznego ch�odu wobec stycznio-
wych zapaleców, ale jako wyraz �arliwego zaanga�owania w narodowe sprawy. 

Stefanowska podziela�a stanowisko Makowieckiego, ale ogl�da�a je z innej 
strony. Wysz�a od interpretacji wierszy i zawartych w nich 	ladów Norwidow-
skiego dialogu z romantyczn� poezj� i historiozofi�. Prowadzi�o to w konsek-
wencji do odmiennego roz�o�enia akcentów i wskazania innych problemów ni� 
podkre	lane przez poprzedników. W studium Norwida spór o powstanie na 
pierwszym planie znalaz�a si
 interpretacja wierszy oraz analiza wyst
puj�cych 
w nich nawi�za do twórczo	ci wieszczów. Stefanowska wskaza�a na poetycki 
dialog ze S�owackim i Krasiskim w Sariuszu, na aluzje do Mickiewiczowskiego 
Sk�adu zasad w wierszu �ydowie polscy, na pokrewiestwo poetyckiego obrazu 
Rosji w Ust�pie do III cz
	ci Dziadów i w Norwidowskiej pie	ni Do wroga. 
Analiza tych aluzji i reminiscencji pozwoli�a jej na sformu�owanie tezy o roman-
tyczno	ci Norwida jako poety i historiozofa, na uznanie, �e „jako liryk powstania 
styczniowego okaza� si
 zadziwiaj�co wiernym kontynuatorem tradycji wielkich 
poprzedników”11. Badaczka pyta�a te� o idee, które ewokuj� polityczne wiersze 
Norwida doby powstania styczniowego. Uzna�a, rozpatruj�c problem z perspek-
tywy historyka idei, �e jest on poet� – spadkobierc� my	lenia historiozoficznego 
ukszta�towanego w okresie Wiosny Ludów i tamte miary przyk�ada� do opisu 
i oceny wydarze lat sze	�dziesi�tych. �wiadczy o tym, zdaniem Stefanowskiej, 
kilka w�tków jego my	li: organiczne rozumienie narodu, koncepcja, wedle której 
wydarzeniami dziejotwórczymi („historycznymi”) s� tylko te, które stanowi� 
wyraz idei, zwi�zany z tym misjonizm12. Podobnie jak Makowiecki, badaczka 
uwa�a�a, �e w takim kontek	cie historiozoficznym prawo do niepodleg�o	ci nie 
by�o traktowane jako bezwarunkowe, domaga�o si
 uzasadnienia i zosta�o powi�-
zane z urzeczywistnianiem misji, któr� naród wype�nia z Bo�ego wyroku. 

Dla Norwida jako dla romantyka wypadki historyczne o tyle mia�y walor, 
o ile symbolizowa�y okre	lone idee. Je	li historia ma mie� sens, to musi by� his-
tori� wielkich idei, czytelnych przez dzia�ania ludzi. Punktem wyj	cia do rozu-

������������������������������������������������������������
10 Por. T. MAKOWIECKI. Poeta i my�liciel s. 117-118. 
11 Z. STEFANOWSKA. Strona romantyków s. 103. Takie rozpoznanie przygotowywa�o tezy 

pó�niejszej rozprawy, w której autorka dowodzi�a, odwo�uj�c si
 do znacznie szerszego kon-
tekstu interpretacyjnego, �e macierzystym t�em ideowym i estetycznym jest dla twórczo	ci 
Norwida romantyzm (por. Z. STEFANOWSKA. Norwidowski romantyzm. „Pami
tnik Literacki” 
59:1968 z. 4 s. 3-23. 

12 Termin u�ywany tu w rozumieniu wypracowanym w rozprawach Andrzeja Walickiego; 
np. A. WALICKI. Mi�dzy literatur�, religi� a polityk�. Warszawa 1983. 
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mienia historii jest misja narodu polskiego. Jak� misj
 realizuje naród polski 
poprzez partyzanckie akcje Powstania Styczniowego? Oto wielkie, ci�gle pona-
wiane pytanie, jakie Norwid stawia wypadkom. Za�amanie rewolucyjnych ru-
chów Wiosny Ludów wytr�ci�o ten klucz do rozumienia dziejów, jakim by�a 
solidarno	� ludów europejskich. Jaka wi
c jest historyczna misja powstaców 
1863 r.? Jak wyt�umaczy� miejsce powstania w historii, czy uzasadni� aspiracje 
niepodleg�o	ciowe Polaków? Wszystko, co – wierszem i proz� � napisa� Norwid 
na temat powstania, da si
 sprowadzi� do serii odpowiedzi na to pytanie. Sto-
sunek Norwida do powstania to historia rozpaczliwego poszukiwania w�a	ci-
wego sensu tej walki13. 

Zauwa�my na marginesie, �e „rozpaczliwe poszukiwanie sensu” nie jest obo-
j
tno	ci� i znakiem dystansu. W konkluzji Stefanowska uzna�a Norwidowskie 
my	lenie o historii i polityce z pocz�tku lat sze	�dziesi�tych za anachroniczne 
i uwa�a�a, �e poeta te� to dostrzega� – st�d ironiczne zabarwienie wielu jego 
tekstów14. Konkluzje Makowieckiego i Stefanowskiej ��czy odczytanie w Nor-
widowskich utworach emocjonalnego napi
cia i zaanga�owania, a nie – zdystan-
sowanej oboj
tno	ci, jak interpretowa� Krechowiecki. Badacze ci widz� w pisa-
rzu raczej zwolennika idei insurekcyjnej, szukaj�cego dla niej historiozoficznej 
podstawy ni� jej przeciwnika. 

Styl lektury Krechowieckiego powróci� jednak równie� i to w czasach nam 
bli�szych. W 1988 roku ukaza�a si
 w Pary�u ksi��ka Jacka Trznadla Polski 
Hamlet czyli k�opoty z dzia�aniem15. Bohaterem obszernej cz
	ci tego historyczno-
literackiego eseju, zatytu�owanej Hamlet jako Quidam, jest Norwid. Trznadel 
uzna� na wst
pie, �e hamletyczny charakter postawy poety wynika� z przyj
cia 
przeze alternatywy, w my	l której powinno	ci� poszczególnych epok histo-
rycznych jest „albo my	l i s�owo, albo czyn i dzia�anie”16. Poniewa� pisarz swoj� 
epok
 postrzega� jako czas my	li i s�owa, które mia�o dopiero przygotowa� 
przysz�e dzia�anie, zatem wszystkie polskie czyny polityczne, które dokona�y si
 
za jego �ycia uwa�a� za „niewczesne, niepotrzebnie wyprzedzaj�ce my	l” 17 . 
Zdaniem Trznadla Norwid podobnie traktowa� rewolucje socjalne i narodowe 
������������������������������������������������������������

13 Z. STEFANOWSKA. Strona romantyków s. 92. 
14 Nie jest to, moim zdaniem, teza bezdyskusyjna i przekonuj�co dowiedziona w przy-

wo�ywanym studium. Na jej poparcie zabrak�o argumentów, które wynika�yby z porównania 
wierszy politycznych Norwida z okresu Wiosny Ludów z utworami poetyckimi z czasu Po-
wstania Styczniowego. 

15 J. TRZNADEL. Polski Hamlet czyli k�opoty z dzia�aniem. Pary� 1988. W tek	cie niniej-
szego studium odsy�am do drugiego, rozszerzonego wydania tej pracy [Warszawa 1995].  

16 Tam�e s. 137.  
17 Tam�e s. 138. 
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powstania i �adna z tych form politycznego dzia�ania nie znajdowa�a jego apro-
baty. W konsekwencji badacz uzna� Norwida za jednego z patronów antyinsurek-
cyjnego nurtu w polskiej kulturze. Jako wnikliwy czytelnik utworów poety nie 
móg� jednak nie dostrzec, �e taka teza jest uproszczeniem i przeczy jej zw�aszcza 
liryka z 1861 roku, a tak�e pó�niejszy Fortepian Chopina 18 . Nie rewiduj�c 
swojej nadrz
dnej tezy, Trznadel uzna� te przyk�ady za wyraz wewn
trznych 
sprzeczno	ci poetyckiej my	li autora, przyznaj�c wszak�e, �e w utworach podej-
muj�cych temat manifestacji z 1861 roku „znale�� mo�na akcenty tragicznego 
heroizmu”, a w finale Fortepianu Chopina – apoteoz
 ofiary, nawi�zuj�c� do 
mickiewiczowskiego romantyzmu. W podobnym nurcie czytania Norwida mie-
	ci si
 równie� artyku� Wiktora Weintrauba Norwid wobec powstania stycznio-
wego19. Zawarta w nim i mocno podkre	lana teza, g�osz�ca, �e poeta by� zde-
cydowanym i konsekwentnym przeciwnikiem jakichkolwiek zbrojnych wyst�-
pie, nie zosta�a tam przekonuj�co uargumentowana i razi arbitralno	ci�, a nie-
kiedy jest sprzeczna ze szczegó�owymi spostrze�eniami autora20. Lini
 lektury 
zapocz�tkowan� w interesuj�cym mnie tutaj aspekcie przez Krechowieckiego 
zamyka, jak na razie, interpretacja Wies�awa Rzocy, który podkre	la� anty-
romantyczne i antyinsurekcyjne akcenty w utworach poety. To spostrze�enie 
uzna� za argument na rzecz tezy swojej rozprawy o generalnie postromantycznej 
i premodernistycznej postawie autora21. Wa�nym kontekstem dla prac Trznadla 
i Rzocy s� wcze	niejsze rozpoznania Andrzeja Walickiego, który analizowa� 
pisma Norwida z perspektywy historyka idei i akcentowa� sprzeciw pisarza wo-
bec koncepcji mesjanistycznych polskiego romantyzmu22. 

W najnowszych pracach o insurekcyjnym w�tku w pisarstwie Norwida domi-
nuje powrót do szczegó�owej analizy pojedynczych motywów, tematów i utwo-
rów, a wnioski, które autorzy wyprowadzaj� z tych bada wspó�tworz� raczej 

������������������������������������������������������������
18 Jacek Trznadel, pisz�c Polskiego Hamleta, by� autorem wa�nej dla norwidologii pracy 

Czytanie Norwida, zawieraj�cej odkrywcze interpretacje, np. poetyckiej refleksji nad czasem 
czy funkcji motywu ruin (J. TRZNADEL. Czytanie Norwida. Próby. Warszawa 1978).  

19  W. WEINTRAUB. Norwid wobec powstania styczniowego. Prze�. R. Werpachowski. 
„Studia Norwidiana” 12-13:1994-1995 s. 3-17. 

20 Ten tekst nie ma by� mo�e pe�nej autorskiej sankcji; zosta� wydobyty z archiwum 
profesora ju� po jego 	mierci i prze�o�ony z j
zyka angielskiego. 

21 W. RZO�CA. Norwid a romantyzm polski. Warszawa 2005. Niekonsekwencj� autora tej 
rozprawy jest to, �e odwo�uje si
 on aprobatywnie do interpretacji Stefanowskiej, formu�uj�c 
konkluzje przeciwne wobec jej wniosków.  

22 A. WALICKI. Cyprian Norwid: trzy w�tki my�li. W: A. WALICKI. Mi�dzy literatur�, reli-
gi� a polityk�. 
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wizerunek Norwida jako odnowiciela i kontynuatora idei niepodleg�o	ciowej ni� 
jej przeciwnika23. 

Z zestawienia g�osów badaczy, którzy pisali o stosunku Norwida do Po-
wstania Styczniowego i na tym tle – szerzej – o relacji poety wobec idei insurek-
cyjnej, wynika zaskakuj�ca konkluzja. Interpretatorzy odwo�ywali si
 do tego 
samego korpusu tekstów, a dochodzili do odmiennych ustale w kilku kluczo-
wych kwestiach. Za zwolennika idei insurekcji, dopuszczaj�cego pod pewnymi 
warunkami walk
 zbrojn�, uznawali poet
: Makowiecki, Stefanowska, Toru, 
Wolniewicz. Za jej przeciwnika: Krechowiecki, Weintraub, Trznadel i Rzoca. 
Podobnie zró�nicowane by�y odpowiedzi na pytanie: Czy pogl�dy historio-
zoficzne Norwida, stanowi�ce podstaw
 oceny wydarze lat 1861-1864, s� 
proweniencji romantycznej? Pozytywnie odpowiadali Makowiecki i Stefanow-
ska, Walicki i Weintraub dostrzegali � opozycyjne wobec romantyczno	ci � 
zabarwienie neoklasycystyczne, Rzoca widzia� antycypacj
 postawy, któr� 
przyniós� modernizm. Odmiennie postrzegali badacze tak�e postaw
 odautor-
skiego podmiotu. Krechowiecki akcentowa� kosmopolityzm jako cech
 dominu-
j�c�, na postaw
 autorskiego „ja” jako intencjonalnie „zewn
trzn�” wobec pol-
sko	ci wskazywali: Weintraub i Trznadel, a nieco ostro�niej – Walicki. Pozostali 
badacze zajmuj�cy si
 insurekcyjnym w�tkiem nie mieli w�tpliwo	ci, �e Norwid 
analizuje sytuacj
, patrz�c z wn
trza polskich spraw. Ró�nice zda dotyczy�y 
tak�e emocjonalnego nacechowania poetyckiego g�osu. Krechowiecki i Trznadel 
widzieli tutaj uczuciowy ch�ód i dystans; inni interpretatorzy albo nie poruszali 
tej kwestii, albo akcentowali 	lady silnego wyrazu emocji (Stefanowska, Toru).  

Interesuj�ce wydaje si
 w tym kontek	cie pytanie o �ród�a tych rozbie�no	ci. 
Mo�na wskaza� przynajmniej na cztery czynniki, które uwarunkowa�y tutaj 
niejednoznaczno	� historycznoliterackich opinii. Pierwszy z nich wi��e si
 z nie-
konsekwencjami i wahaniami w refleksji Norwida. Pisarz wypracowa� spójne 
pogl�dy dotycz�ce polityki i mechanizmów historii u schy�ku lat czterdziestych 
XIX stulecia, zawar� je i w napisanych wówczas utworach poetyckich, i w prozie 
dyskursywnej, i w korespondencji. Pod wp�ywem wydarze politycznych i no-
wych zjawisk spo�ecznych u progu lat sze	�dziesi�tych ten zespó� diagnoz i prze-
kona przechodzi� kryzys. Poeta szuka� odpowiedzi na pytania, które wcze	niej 
wydawa�y mu si
 ju� rozstrzygni
te. Twórczo	� pisarska czasu Powstania Stycz-
niowego jest wi
c raczej zapisem rozterek i prób rozumienia ni� monolityczn� 
koncepcj�. Po drugie, ró�nice zda wynikaj� z przyj
cia przez poszczególnych 

������������������������������������������������������������
23 Por. np. M. WOLNIEWICZ. Historia – polityka – eschatologia. Rosja w projekcie pro-

pagandy powsta�czej Cypriana Norwida. „Sensus Historiae”. T. VII, IX: 2012; W. TORU�. 
Norwid o Niepodleg�ej. Lublin 2013. 



GRA�YNA HALKIEWICZ-SOJAK   ________________________________________    
 

10 
�

badaczy hipotezy b�d� o wzgl
dnej sta�o	ci historiozoficznych i metapolitycz-
nych pogl�dów Norwida, b�d� przeciwnie – przekonania o ich zmienno	ci. 
Interpretatorzy prezentuj�cy podej	cie synchroniczne (Walicki, Trznadel) s� 
bardziej sk�onni podkre	la� dystans Norwida wobec powstania, ni� ci, którzy 
wybrali perspektyw
 diachroniczn� (np. Makowiecki, Toru). Po trzecie – od-
mienne roz�o�enie akcentów wynika niekiedy z d��enia do udowodnienia tezy 
o romantycznym zakorzenieniu my	lenia poety (Stefanowska) lub przeciwnie – 
z przekonania o jego antyromantyczno	ci (Rzoca). I wreszcie – czynnikiem 
ró�nicuj�cym opinie jest czas interpretacji i jego polityczny kontekst. Krecho-
wiecki pisa� swoj� ksi��k
 O Norwidzie nied�ugo po rewolucji 1905 roku, gdy 
narasta�y aspiracje i niepodleg�o	ciowe nadzieje Polaków. Pami
ta� te� o swojej 
tradycji rodzinnej, która splot�a si
 z narodow� histori�; jego ojciec by� po-
wstacem styczniowym i zosta� dotkliwie do	wiadczony represjami po upadku 
insurekcji. Trznadel i Weintraub podj
li temat w po�owie lat osiemdziesi�tych 
XX wieku – po st�umieniu zrywu „Solidarno	ci”, w cieniu stanu wojennego. 
Czas historyczny, mimo odmienno	ci obydwu momentów, mia� t
 cech
 wspól-
n�, �e sprzyja� raczej niecierpliwemu oczekiwaniu na radykaln� zmian
 ni� nie-
spiesznemu dojrzewaniu idei. My	l Norwida mog�a si
 w tej sytuacji wydawa� 
nazbyt umiarkowana. Trznadel zreszt� wyra�nie ods�ania polityczne konteksty 
czasu pisania, na co pozwala mu eseistyczna forma. Makowiecki i Stefanowska 
odczytywali przedstyczniowe i postyczniowe my	lenie Norwida w warunkach 
wzgl
dnej stabilizacji, przy czym Stefanowska ze 	wiadomo	ci� istnienia cen-
zury wyczulonej na w�tki zwi�zane z relacjami polsko-rosyjskimi. Nie t�umaczy 
to zadowalaj�co ró�nicy w odczytaniach my	li poety, ale stanowi jedn� z jej 
przes�anek.  

Chc
 zwróci� uwag
 na aspekt, który nie pogodzi wskazanych wy�ej ró�nic 
w interpretacjach i ocenach problemu, ale by� mo�e o	wietli ich pod�o�e – na 
Norwidowsk� percepcj
 czasu. Refleksja nad natur� i funkcj� czasu jest cz
stym 
tematem utworów poety, niekiedy sygnalizowanym ju� w tytu�ach (np. Czasy, 
Przesz�o��, Przesz�o�� i przysz�o��). W maju lub czerwcu 1863 roku pisa� Nor-
wid do Leona Kapliskiego: 

 
Wida�, �e skazany jestem na t
 straszliw� przytomno	�, która odejmuj�c c i e  –

p r z e s z � o 	 c i  i  p r z y s z � o 	 c i - j a s k r a w o 	 �  skulpturalne uobecnia ca�okszta�ty24. 
 
Semantyczna analiza tego silnie zmetaforyzowanego wyznania prowadzi 

jedynie do sformu�owania interpretacyjnej hipotezy. Po odj
ciu przesz�o	ci jej 
cieni (niejasno	ci, a mo�e niuansów) pozostanie czysta idea jak bia�a rze�ba 
������������������������������������������������������������

24 PWsz IX, 100. 
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grecka po zmyciu barw przez wod
 i czas. Z kolei odj
cie przysz�o	ci tego, co 
jaskrawe, mo�e oznacza� rezygnacj
 z wyrazisto	ci, z jednolitych, utopijnych 
projektów. Autor tego wyznania staje wobec esencjonalnie postrzeganej tradycji 
konfrontowanej z wymagaj�c� wysi�ku, niejasn� przysz�o	ci�. Takie rozpoznanie 
w�asnej sytuacji egzystencjalnej koresponduje z wcze	niejszym, zawartym 
w li	cie do Konstancji Górskiej z 1862 roku: „[…] d z i s i e j s z e j  P o l s k i  
o b y w a t e l e m  n i e  j e s t e m,  t y l k o  troch
 p r z e s z � e j  i  d u � o -
p r z y s z � e j”25. Te korespondencyjne 	wiadectwa sposobu odczuwania relacji 
„ja” wobec czasu mog� stanowi� klucz do zrozumienia podmiotowej perspek-
tywy kszta�tuj�cej wiersze pochodz�ce z tego samego okresu, co cytowane listy. 

W marcu 1861 roku napisa� poeta Improwizacj
 na zapytanie o wie	ci z War-
szawy. Wiersz zosta� skomponowany jako fragment dialogu – odpowied� na za-
dane wcze	niej pytanie.  

 
Pytasz: co mówi
, gdy warszawskie dzieci
 
Wstawa oparte na cudzie? 
Bogu dzi
kuj
, �e jeszcze na 	wiecie 
S� oryginalni ludzie!26 
 

Taka forma jest tutaj retoryczn� figur�, która ma za zadanie wzmocni� per-
swazyjn� si�
 wyrazu przy zachowaniu wra�enia kolokwialnego charakteru 
sytuacji. Ton odpowiedzi kontrastuje jednak z tak� sytuacj�, nie ma nic z potocz-
nej rozmowy, przeciwnie � uderza wznios�o	ci�, któr� kreuje i modlitewny 
zwrot, i refleksja wprowadzaj�ca ogólnoludzk� perspektyw
, i odniesienie wie	ci 
z Warszawy do �ród�owych wzorów europejskiej kultury � biblijnych (motyw 
Dawida) i greckiego eposu (motyw Achillesa) 27 . A czego dotyczy�y wie	ci 
z Warszawy? Wiersz by� poetyck� reakcj� na docieraj�ce do Pary�a wiadomo	ci 
o manifestacjach z koca lutego 1861 roku. Pierwsza z nich odby�a si
 na war-
szawskim Starym Mie	cie 25 lutego, w 30. rocznic
 bitwy o Olszynk
 Grochow-
sk�, druga – dwa dni pó�niej, z ��daniem uwolnienia studentów aresztowanych 
w trakcie rocznicowego zgromadzenia. Dosz�o wtedy do starcia manifestantów 
z oddzia�em Kozaków, poleg�o pi
ciu Polaków, kilkunastu zosta�o rannych. 
Pogrzeb zabitych (2 marca) zgromadzi� t�umy mieszkaców Warszawy. Kontekst 
polityczny o	wietla genez
, ale nie ujednoznacznia semantyki utworu. Do pyta 

������������������������������������������������������������
25 Tam�e s. 42-43. 
26 PWsz I, 338. 
27 Pojawia si
 tutaj podobna motywika, jak w wierszu Moja ojczyzna napisanym niewiele 

wcze	niej – w styczniu 1861 roku – a odczytywanym niekiedy jako manifest Norwidowskiego 
kosmopolityzmu. 
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sk�ania ju� lektura pierwszej strofy, bo có� to znaczy, �e „warszawskie dzieci
 
wstawa oparte na cudzie”? Za cud mo�na uzna� podnoszenie si
 z niewoli, histo-
ryczne powstawanie z martwych. Ale mo�na te� tutaj widzie� cud przywracania 
pami
ci. Taki interpretacyjny kontekst podsuwa fragment listu Norwida do Ma-
riana Soko�owskiego odnosz�cy si
 do tych samych wypadków, które monumen-
talizuje poeta w wierszu. Dopominaj�c si
 o uczczenie ofiar, autor listu pisa�: 

 
Wo�ajcie o nabo�estwo za leg�ych heroicznie na bruku warszawskim – oni 30 lat 

pami
tali leg�ych pod Grochowem! – Gdzie po	wi
ca si
 tysi�ce dla garstki, to przesz�o	�… 
Ale gdzie dla s z e 	 c i u  krwi wylanej porusza si
  s t o  t y s i 
 c y  � to przysz�o	�! to stare 
tchnienie Rzeczypospolitej – to Chrze	cijastwo!28. 

  
Wa�na jest zatem pami
� o ofiarach historii, ale tak�e – oszcz
dno	� krwi. 

Dzi
ki takim zasadom niewielu zdo�a�o poruszy� pami
� tysi
cy. Komentarza 
domaga si
 tak�e kategoria ‘oryginalno	ci’ („Bogu dzi
kuj
, �e jeszcze na 
	wiecie/ S� oryginalni ludzie!”). Je�eli dotychczasowe ustalenia interpretacyjne 
s� trafne i wielko	� warszawskiej m�odzie�y polega na o�ywieniu wzorów 
przesz�o	ci czerpanych i z polskiej, i z chrze	cijaskiej tradycji, to nie ma tutaj 
miejsca na oryginalno	� rozumian� jako absolutna nowo	�. Ale te� Norwid takie 
jej rozumienie uwa�a� za utopijny postulat, w odczytach O Juliuszu S�owackim 
uzna� oryginalno	� za postaw
 „sumienno	ci w obliczu �róde�”. I w�a	nie tak� 
postaw
 dostrzeg� u uczestników patriotycznych manifestacji. Dzi
ki temu wy-
darzenia, do których odnosi si
 wiersz, ogniskuj� i aktualizuj� ró�ne warstwy 
czasu, a spaja je religijna perspektywa. 

Warto w tym kontek	cie zwróci� uwag
 na motyw walki Dawida z Goliatem 
w trzeciej strofie, bo sposób powi�zania tej sceny z interpretacj� warszawskich 
wypadków jest do	� wyj�tkowy na tle Norwidowskiego my	lenia o polityce 
i historii. Walcz�ca m�odzie�  

 
Nie dba, czy za ni� armata gwintowa, 
Nie dba, czy przed ni� broszury29. 
 

I to niedbanie o przygotowanie broni i strategii spotyka si
 tutaj z aprobat�. 
Nie ma 	ladu takiego konfliktu ‘energumena’ z lirnikiem, jak w wierszu J�zyk 
ojczysty, przeciwnie – lirnik z podziwem sk�ada poetycki ho�d m�odym zapale-

������������������������������������������������������������
28  PWsz X. Na kontekst listu do Soko�owskiego zwracali uwag
 edytorzy wierszy 

Norwida: Zenon Przesmycki i Juliusz W. Gomulicki (por. C. NORWID. Dzie�a zebrane. T. II. 
Komentarz wydawcy s. 618). 

29 C. NORWID. Dzie�a zebrane. T. I: Wiersze. Warszawa 1966 s. 475. 
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com � s�owem i milczeniem. Tym, co scala wspó�czesny autorowi polityczny 
epizod z histori� Polski i antycznym kontekstem, jest pami
�. Problem pami
ci 
pojawia si
 w wierszu w trzech wymiarach: poeta utrwala pami
� o najnowszych 
wydarzeniach, zbiorowy bohater utworu manifestuje pami
� o narodowej tra-
dycji walki o niepodleg�o	�, a obydwa te aspekty s� konfrontowane z pami
ci� 
o �ród�ach europejskiej kultury. 

Podobn� konfiguracj
 motywów mo�na wskaza� w wierszu �ydowie polscy. 
Bezpo	redni� inspiracj� utworu by� epizod, który wydarzy� si
 podczas krwawo 
st�umionej manifestacji z 8 kwietnia 1861 roku, kiedy to jej bezbronni uczestnicy 
zgromadzeni na placu Zamkowym zostali ostrzelani przez piechot
 genera�a 
Chrulewa, a nast
pnie rozp
dzeni przez szar�
 kozack�. W	ród licznie poleg�ych 
znalaz� si
 Karol Nowakowski, który w trakcie demonstracji niós� krzy�. Wed�ug 
prasowych relacji z r�k umieraj�cego przej�� znak chrze	cijastwa �ydowski 
gimnazjalista – Micha� Landau, zabity kilka chwil pó�niej. Norwid dostrzeg� 
w tym zdarzeniu g�
boki historiozoficzny sens, który stara� si
 ods�oni� w wier-
szu, odnosz�c epizod do szerokiego biblijnego i dziejowego kontekstu. W popar-
ciu �ydów dla narodowego zrywu Polaków dostrzeg� refleks najlepszych stron 
ich staro�ytnego dziedzictwa usymbolizowanego w postaciach Moj�esza, Da-
wida, Machabeuszy. I tak oto w�tki historii narodu wybranego o�ywaj� w pol-
skich dziejach. „Synowie Pó�nocy” okazuj� si
 spadkobiercami tej tradycji. Oka-
zuje si
, �e nie s� jedynie wygnacami wydziedziczonymi z niej wskutek swojej 
kulturowej m�odszo	ci i ucisku, ale tak�e jej kontynuatorami. 

 
Pó�nocne my syny z w�osami p�owemi, 
Wschodowej historii my 	nie�ne ob�oki – 
[…] 
Jak Agar synowie – przez kraju istot
, 
Jak Sary synowie – przez ojców robot
30. 

 
Dzi
ki chrze	cijastwu (krzy�owi) ta tradycja sta�a si
 zarazem narodowa i 

uniwersalna, i zobowi�zuje do wspólnego przeciwstawienia si
 barbarzystwu. 
Warszawski epizod jest przyk�adem realizacji tego zobowi�zania. Dlatego 
pozwala na dostrze�enie w dziejach Bo�ej harmonii mimo pozorów zam
tu. 

I jeszcze jeden przyk�ad – tym razem taki, w którym znaki odleg�ej przesz�o-
	ci ewokuj� jako	ci negatywne: petryfikacj
 warto	ci, martwot
 i fa�sz. Wiersz 
Marquis de Boissy by� Norwidowsk� reakcj� na przemówienie margrabiego 
Hilarego de Boissy wyg�oszone w senacie francuskim 14 grudnia 1863 roku. 
W momencie krytycznym dla polskiego powstania francuski polityk zaatakowa� 
������������������������������������������������������������

30 Tam�e s. 476. 
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postaw
 Napoleona III wobec kwestii polskiej – postaw
 sk�din�d bardzo 
ostro�n�. Postulowa�, by potraktowa� insurekcj
 jako wewn
trzn� spraw
 Ce-
sarstwa Rosyjskiego i zaprzesta� udzielania Polakom jakiejkolwiek pomocy. 
Atakowa� powstaców jako propagatorów 	wiatowej rewolucji, zarzuca� nie-
prawowierno	� polskiemu katolicyzmowi i lekcewa�y� skal
 rosyjskich represji. 
Norwid uzna� mow
 markiza za przyk�ad „idei nie�ywotnej” nale��cej do „prze-
sz�o	ci, co kona”. Sugestywnie to zobrazowa�, si
gaj�c po motyw egipskich gli-
nianych figurek mumii-ptaków31. Poeta tworzy� g�
bokie chronologiczne t�o dla 
wspó�czesnego epizodu tak�e wówczas, gdy ten epizod nie dotyczy� wydarzenia 
ze sceny publicznej, lecz z przestrzeni prywatnej. Na przyk�ad odpowiadaj�c 
wierszem Na zapytanie: czemu w konfederatce? Odpowied	 na bezceremonialny 
list �ucji Rautenstrauchowej, powi�za� tytu�owy motyw i z polsk�, i z biblijn� 
tradycj�. Czapka, która jest charakterystycznym rekwizytem portretów malar-
skich i fotograficznych czasu narodowych powsta32, dzi
ki okre	leniu jej otoku 
metafor� „wieniec z baranka wity” zosta�a wpisana w szereg skojarze ze zna-
kami biblijnymi: wyj	ciem ludu Izraela z niewoli egipskiej, motywem ofiary 
z baranka, a zatem – z prefiguracj� ofiary Chrystusa i motywik� eucharystyczn�.  

Podmiot Norwidowskich wierszy doby Powstania Styczniowego zwraca si
 
ku �ród�om europejskiej kultury i jest obywatelem szczególnie kreowanej prze-
sz�o	ci. Monumentalizuje j�, sprowadzaj�c do wymiaru czystej idei. Na tak wy-
kreowane t�o rzutuje wspó�czesne epizody, sprawdzaj�c, czy s� one czynnikiem 
posuwaj�cym akcj
 w teatrze 	wiata. A mog� nim by� tylko wtedy, gdy s� ory-
ginalne i dziej� si
 we w�a	ciwym czasie. Gdy spe�niaj� te warunki, prowadz� ku 
przysz�o	ci, której zosta�a wprawdzie odj
ta „jaskrawo	�”, ale nie zosta� zdj
ty 
z niej obowi�zek realizowania moralnych powinno	ci i poszukiwania oryginal-
nych dróg realizacji idei. Przysz�o	� zosta�a w przywo�anych wierszach jedynie 
wskazana jako kierunek, postulaty wobec jej konkretnego kszta�tu s� poetyckimi 
sugestiami wyprowadzanymi z istniej�cej w symbolach przesz�o	ci i ca�kiem na-
macalnej tera�niejszo	ci.  

Badacze pisz�cy o miejscu insurekcyjnej idei w twórczo	ci Norwida wybie-
rali, mniej lub bardziej deklaratywnie, jaki	 punkt oparcia na wykreowanej przez 
poet
 osi czasu i poniewa� te wybory ró�ni�y si
, rozbie�ne bywa�y te� kon-
kluzje. Uprzywilejowanym przedmiotem obserwacji okazywa�a si
 wszak�e 
Norwidowska i powstacza wspó�czesno	�, a mi
dzy tymi dwoma aspektami 

������������������������������������������������������������
31 Kultura Egiptu i wywiedzione z niej symboliczne znaki to cz
sty u Norwida symbol 

petryfikacji i martwoty form (por. np. dramat Kleopatra i Cezar, esej Milczenie). 
32 Por. R. WASZKIEWICZ. Norwid w konfederatce a fotograficzny portret doby powstania 

styczniowego. „Studia Norwidiana” 8: 1990.  
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polskiej dziewi
tnastowieczno	ci te� zachodz� dysonanse i napi
cia, które do-
brze ilustruj� niezakoczony polski spór na temat wyboru narodowej strategii 
w nieprzewidywalnym, a wci�� tocz�cym si
 czasie. 
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CYPRIAN NORWID’S ATTITUDE 
TOWARDS THE IDEA OF INSURRECTION 

– IN THE LIGHT OF THE STATE OF RESERACH 

S u m m a r y 
 

The January Uprising was for Norwid – along with the Revolutions of 1848 (the Spring of 
Nations) – a sequence of historical events forming his view on politics and history. The poet’s 
attitude towards the last Polish insurrection in the 19th century reconstructed by researchers 
(Adam Krechowiecki, Wiktor Weintraub, Zofia Stefanowska, Jacek Trznadel) is full of contra-
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dictions. The article poses the question about their sources. Analysis of Norwid’s poems, 
letters, as well as of memorials, calendars and articles written by the above mentioned histo-
rians of literature, leads to the conclusion that the discrepancies between the interpreters’ opi-
nions result from three factors: the changing attitude of the poet towards the events of 1861-
1864 (from enthusiastic support of the Warsaw manifestations preceding the Uprising to grow-
ing doubts that were concerned with the way of conducting the struggle and the insurgents’ 
moral grounds); the writers’ attitude towards the subject, that was determined by the particular 
historical moment, in which they took up the issue; and thirdly – from the Norwidian concept 
of historical time. 

Translated by Tadeusz Kar�owicz 
 
S�owa kluczowe: Norwid, Powstanie Styczniowe, wiersze z lat 1861-1864, poetyka i historio-
zofia. 
 
Key words: Norwid, January Uprising, poems from 1861-1864, poetics and historiosophy. 
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STUDIA NORWIDIANA 

33:2015 

ANNA KOZ�OWSKA 

JAK NORWID WIDZIA� 
ROL� S�OWA W POWSTANIU? 

W centrum refleksji Norwida o powstaniu styczniowym znajduje si
 zagad-
nienie s�owa. Mo�na odnie	� wra�enie, �e to kwestie zwi�zane ze s�owem, a nie 
zagadnienia polityczne, militarne, humanitarne, personalne, oceny moralne czy 
pragmatyczne, czyli dotycz�ce skuteczno	ci rozmaitych dzia�a niepodleg�o	cio-
wych, staj� si
 najtrwalszym i dominuj�cym tematem korespondencji i publi-
cystyki poety z lat 1863-1864, cho� oczywi	cie zaznaczaj� si
 w niej, niekiedy 
bardzo wyrazi	cie, tak�e inne – cz
	ciowo wymienione powy�ej – aspekty wyda-
rze. Co wa�niejsze, w�a	nie wokó� problematyki s�owa koncentruj� si
 w�a	ci-
wie wszystkie w�tki istotne w Norwidowym my	leniu o powstaniu; stanowi ona 
swoist� o	 konstrukcyjn� pogl�dów i zabiegów poety z tego okresu. 

U podstaw jego my	lenia le�y przekonanie o paralelno	ci, a nawet to�samo	ci 
s�owa i czynu. Otó� dla Norwida w�a	ciwie widziane i odpowiednio stosowane 
s�owo nie sprzeciwia si
 czynowi, ale go przygotowuje i umo�liwia, wi
cej na-
wet – samo ono jest czynem „s u m i e n n i e - o r y g i n a l n y m” (PWsz VII, 55)1. 
Ten sposób ujmowania relacji s�owo – czyn jest w ogóle charakterystyczny dla 
Norwida, ale w interesuj�cym mnie czasie staje si
 szczególnie istotny. Powra-
caj�ca krytyka spo�eczestw, „które tylko f a z a m i  �yj�, to jest raz: t y l k o  
i  t y l k o  m y 	 l �  i  p i s z �  przez lat kilka, potem znowu: t y l k o  i  t y l k o  
d z i a � a j �” (PWsz VII, 132; por. PWsz VII, 135), to w istocie gorzka diagnoza 
dzia�a powstaczych.  

Pogl�dy Norwida na temat wagi s�owa okre	laj� oczywi	cie tak�e jego wizj
 
w�asnego miejsca w wydarzeniach 1863 r. Znamienne (i w kontek	cie przekona 
Norwida bardzo konsekwentne), �e poeta zdawa� si
 ani przez chwil
 nie my	le� 

������������������������������������������������������������
1 Wszystkie cytaty z pism Norwida i odwo�ania do nich wed�ug edycji: C. NORWID. Pisma 

wszystkie. Zebra�, tekst ustali�, wst
pem i uwagami krytycznymi opatrzy� Juliusz W. Gomu-
licki. T. I-XI. Warszawa 1971-1976 (dalej jako PWsz). Pierwsza cyfra w lokalizacji oznacza 
tom, druga – numer strony. 
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powa�nie o jakiejkolwiek formie czynnego uczestnictwa w dzia�aniach militar-
nych. Wprawdzie w li	cie do Kleczkowskiego z 6 marca 1863 r. deklarowa�: 
„gdybym mia� z pó�tora tysi�ca franków, wyjecha�bym ku Polsce, gdzie lada 
dzie i dla mnie znajdzie si
 [co] pocz�� – w czym wzi�� udzia�” (PWsz IX, 83), 
ale wypowied� t
 trzeba chyba traktowa� wy��cznie jako przejaw emocjonalnej 
retoryki, b
d�cej reakcj� na wczesn� faz
 powstania, skoro zaraz w kolejnym 
zdaniu poeta o	wiadcza� kuzynowi, �e stan zdrowia nie pozwala mu na taki 
wyjazd. Prawdopodobnie podstawowym powodem rezerwy Norwida wobec po-
mys�u zaanga�owania si
 w postacze zmagania by�o to, �e absorbowa� go inny 
czyn, do którego autor Promethidiona czu� si
 szczególnie predystynowany – 
czyn zbudowany ze s�owa. 

S�owo, o którym tu mowa, nie jest jednak s�owem poetyckim. Jak ju� wielo-
krotnie zauwa�ano, za literackie owoce wydarze lat 1863-1864 (czy szerzej – 
tak�e manifestacji 1861 roku) w twórczo	ci Norwida mo�na uzna� tylko stosun-
kowo niewielk� grup
 wierszy, dalekich zreszt� od typowej poezji powstaczej, 
któr� tworzyli m.in. Romanowski czy Ujejski2, oraz poemat Fulminant. Poeta 
dystansowa� si
 zreszt� od literatury opiewaj�cej walk
, mogi�y i krew – latem 
1863 roku pisa� do Leona Kapliskiego: „dalibóg �e ja te� daleko pi
kniej za-
	piewa�bym, gdybym nie wiedzia�, pod jakimi sklepieniami si
  	 p i e w a, a pod 
jakimi si
 m ó w i  i  r z e c z e” (PWsz IX, 100), a wkrótce potem do Karola 
Ruprechta: „tak ubroczonego w e  k r w i  w i e  c a  p o e t y c z n e g o, j a k  t o  
u  n a s  b y w a, nie wzi��bym na czo�o moje” (PWsz IX, 112).  

Uwaga Norwida w czasie powstania skupia�a si
 na publicystyce. Jednym 
z g�ównych celów jego zabiegów by�o przecie� powo�anie „dziennika w�asnego 
i w�a	ciwego” (PWsz IX, 80), „w wolnym powietrzu utworzonego i zorganizo-
wanego” (PWsz VII, 131), dziennika, „k t ó r y  w  � o n i e  r z e c z y  i s t n i e j e” 
(PWsz IX, 87) i „który by godnie wielkiej Epoce Narodu wtórzy� i odpowiada�” 
(PWsz VII, 135). To kluczowy projekt Norwida z tego czasu, najdobitniej 	wiad-
cz�cy o roli, jak� w postaczej refleksji autora [Memoria�u o prasie] odgrywa 
s�owo, cho� w wi
kszo	ci prac podejmuj�cych problem postawy Norwida wobec 
wydarze 1863 roku funkcjonuje on jako 	wiadectwo politycznej praktyczno	ci 
poety, efekt jego poszukiwania twórczej, oryginalnej idei3, sposób podejmowa-
nia romantycznej „misji kierownika opinii” w nowych realiach cywilizacyj-
������������������������������������������������������������

2 Zob. J. KULCZYCKA-SALONI. Poezja powstania styczniowego. W: Dziedzictwo literackie 
powstania styczniowego. Pod red. J. Z. Jakubowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, S. Frybesa. 
Warszawa 1964 s. 19-67. 

3 Zob. T. MAKOWIECKI. Norwid wobec powstania styczniowego. W: T. MAKOWIECKI. 
Poeta i my�liciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie. Pod red. E. Chlebowskiej, W. Torunia. 
Lublin 2013 s. 119. 
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nych4 czy element „propagandy racjonalno-aksjologicznej”5. Nowe w�tki wpro-
wadzi� do interpretacji tej inicjatywy S�awomir Rzepczyski w referacie wyg�o-
szonym podczas sesji Colloquia Norwidiana w maju 2013 roku6. 

Listy i memoria�y zwi�zane z planowanym dziennikiem nie wyczerpuj� jed-
nak omawianej problematyki. W wypowiedziach Norwida zwi�zanych z powsta-
niem porozsiewane s� i inne wzmianki o wa�no	ci s�owa – prawda, �e zwykle 
drobne i okazjonalne, 	wiadcz�ce jednak wyra�nie o wadze tej sprawy. Jako 
przyk�ad mo�e pos�u�y� fina� mowy W rocznic� powstania styczniowego, wy-
g�oszonej przez poet
 22 stycznia 1875 roku; dotyczy on nie pisania, a czytania. 
Przywo�an� na zakoczenie greck� pie	 ludow�, której bohater, umieraj�c, 
przekazuje jako swoj� ostatni� wol
, aby jego syn „wyuczy� si
 bystro czyta�”, 
Norwid skomentowa� w nast
puj�cy sposób: „Te to w�a	nie «czytanie», zalecane 
s�owami wielkiego patrioty jako testament, mia�em na wzgl
dzie – dla nas, 
wybijaj�cych si
...” (PWsz VII, 102). Norwid ma tu na my	li oczywi	cie „ca�ko-
wite prawdy historycznej c z y t a n i e” (PWsz VII, 101) – czyli interpretacj
 
bie��cych wydarze, któr� w li	cie do Aleksandra Je�owickiego uznawa� za swo-
j� umiej
tno	�, a zarazem powinno	� artystów: „umiem lub nawet powinienem 
umie� czyta� fenomena (bo sztukmistrz i poeta powinien temu nie by� obcym)” 
(PWsz IX, 13). 

Staraniom Norwida o nowy organ publicystyczny towarzyszy� jego krytyczny 
– w du�ej mierze zreszt� przesadnie krytyczny – ogl�d wspó�czesnej mu prasy. 
Powodów do niezadowolenia dostarcza�a poecie m.in. zbyt ma�a w jego poj
ciu 
liczba numerów i nieregularno	� publikacji. W li	cie do Leona Kapliskiego 
z maja�czerwca 1863 roku odnotowa�, �e „przez kilka miesi
cy krwi wylewu 
wysz�y 2 (dwa) numery Dziennika Narodowego” (PWsz IX, 100). W korespon-
dencji z W�adys�awem Bentkowskim wyrazi� swoje zdanie o okazjonalnych dru-
kach ulotnych (feuilles volantes), które „policza si
 istotnie do manifestacji od-
wagi indywidualnej, ale by�oby fanatyzmem uwa�a� to za d z i a � a n i e  i n t e -
l i g e n c j i, z natury swojej zupe�nie odmienne i zupe�nie inne owoce przyno-
sz�ce” (PWsz IX, 101). Negatywnie ocenia� Norwid równie� poszczególne tytu�y 
prasowe (czemu po	wi
cone s� obszerne  fragmenty listu do Józefa Ignacego 
Kraszewskiego oraz Philocteta): „Czas” uwa�a� za „p o l i t y c z n y  b e z  a t r y -
b u t ó w  p o l i t y c z n y c h, wi
c [...] nieswobodny i nieca�y” (PWsz IX, 85), 
������������������������������������������������������������

4  Z. STEFANOWSKA. Norwida spór o powstanie. W: Dziedzictwo literackie powstania 
styczniowego s. 83. 

5 M. WOLNIEWICZ. Historia – polityka – eschatologia. Wizja propagandy powsta�czej Cy-
priana Norwida. „Sensus Historiae”. T. VII: 2012 s. 63. 

6 Zob. S. RZEPCZY�SKI. Listy w funkcji stanowi�cej. O projekcie dziennika z 1863 r. 
[w druku]. 
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a „Dziennik Powszechny” – za „p o w s z e c h n y  zapewne dlatego, �e o s o b i -
s t y !!” (PWsz IX, 85) i „w y � � c z n y” (PWsz VII, 128); w „Dzienniku 
Poznaskim” widzia� „doskona�e zbiorowisko dora�nych bulletinów – co	 do 
a g e n c j i  t e l e g r a f i c z n e j  podobnego” (PWsz IX, 85) i zarzuca� mu, �e 
„zewn
trzn� mierno	� wype�nia pamfletem” (PWsz VII, 128); „Gazet
 Polsk�” 
nazywa� „p a p i e r u  a r k u s z e m” (PWsz IX, 85) lub „arkuszem efemerydami 
natkanym” (PWsz VII, 128). W dziennikach wydawanych na emigracji Norwida 
odstr
cza�o to, �e „w ka�dym, jak np. w «Pologne», po dwa wyzwania na po-
jedynek nieprzyjació� Ojczyzny z powodu, i� to najlepiej umiej� robi�” (PWsz 
IX, 125-126). Wszystkie czasopisma jawi�y mu si
 jako stoj�ce „na stanowisku 
anegdotycznym, na zbiorowisku relacji dramatycznych, tam i owdzie z-dagero-
typowanych” (PWsz VII, 143); w innym miejscu, w korespondencji z Soko�ow-
skim, okre	la� je jako „b i e d n e, d u r n e  i  n i k � e” (PWsz IX, 141). 

„... ABY [...] ZACHOWA� I UPRZYTOMNIA� CI�G RZECZY” 

Pierwszym, cho� chyba najmniej znacz�cym celem projektowanego dzien-
nika, mia�o by� zapewnienie rzetelnej i bezstronnej informacji – winien on po-
wsta�, „cho�by ku temu, aby [...] zachowa� i uprzytomnia� ci�g rzeczy” (PWsz 
IX, 78). Autor Promethidiona 	wiadom, �e nowoczesne wojny rozgrywa si
 nie 
tylko na polu bitwy, �e dzia�ania wojenne w pewnym sensie nie istniej�, je	li nie 
zostan� zrelacjonowane, postulowa� nawet pewien rodzaj paralelno	ci zabiegów 
militarnych i dokumentacyjnych. „Wiadomo jest – pisa� do W�adys�awa Czarto-
ryskiego – �e ju� dzi	 podrz
dny genera� na polu bitwy press
 i drukarni
 miewa, 
tak dalece jest to w XIX wieku potrzeb�. Nasi nawet tam, w warunkach ostatecz-
nych postawieni, a pomnie� o tym s� zmuszeni” (PWsz IX, 80).  

Informacyjna rola czasopisma zyskuje szczególnie wysok� rang
 w 	wiecie, 
w którym, jak twierdzi� autor Promethidiona, „w dziennikach cudzoziemskich 
to, co Polski dotyczy, jest zazwyczaj redagowane  j e d y n i e  s t r a t e g i c z n i e, 
�e przeto niekoniecznie, lub nie ka�dy ze �ród�a takowego wyczerpuje to w�a	-
nie, co zna� trze�wo potrzeba” (PWsz IX, 80; zob. te� PWsz IX, 82), a „Ka�da 
depesza, w miar
 czy z Berlina, czy z Wiednia, czy z Krakowa albo Warszawy, 
inaczej si
 udziela” (PWsz IX, 82; list do Micha�a Kleczkowskiego). Wielo	� 
i rozbie�no	� �róde� informacji rodzi dezinformacj
, nawet je	li „umie si
 czy-
ta�” sprzeczne ze sob� doniesienia 7 . Tymczasem w optyce Norwida wiedza 

������������������������������������������������������������
7 Por. fragment listu do Micha�a Kleczkowskiego: „Ubieram si
 i biegn
 dzienniki czyta� 

– trzeba umie� je czyta�!” (PWsz IX, 82). 
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o przebiegu walk, zw�aszcza za	 o poniesionych w nich stratach i o cierpieniach 
ich uczestników, jest warto	ci�, a samo pragnienie takiej wiedzy wi��e si
 z d�-
�eniem do „u-niepotrzebniania m
czestwa”, z potrzeb� odnotowywania – i do-
cenienia – ka�dego przejawu martyrologii: „Chcemy od dzienników ojczystych 
wiadomo	ci, ile mo�na cz
stych i 	cis�ych, co si
 tyczy rannych i wszystkiego, 
co takowych obchodzi – m o g � o b y  n a w e t  n a s  z a d z i w i a �, gdyby takowe 
wiadomo	ci z naj	ci	lejszym krwi i bolu sk�pstwem nie by�y udzielane – walka 
jest dot�d daleko  w i 
 c e j  m 
 c z e  s k a  n i �  w o j e n n a, w i 
 c  s p o � e -
c z e  s t w o  p o t 
 p i a  s i 
  a l b o  n i e 	 w i a d o m y m  s i 
  b y �  w y d a j e  
z n a c z e n i a  r z e c z y ,  i l e k r o �  w  j a k i m k o l w i e k  m 
 c z e  s k i e j  
e p o p e i  w y s i l e n i u  n i e  j e s t  n a j c z u j n i e j s z e  i  n a j p i e c z o � o -
w i t s z e  o  k a � d �  k r o p l 
  k r w i  w y l a n e j” (PWsz VII, 124).  

W Norwidowskiej wizji przep�ywu informacji du�� rol
 odgrywa moralny 
wymiar powstania. Insurekcja 1863 r. to przecie� walka z k�amstwem. Poeta 
wspomina� o tym m.in. w li	cie do Kleczkowskiego: „Czterdzie	ci ju� dni, jak 
bij� si
 w Polsce z Moskalami, a 	ci	lej mówi�c i w Europie z fa�szem, który t
 
straszn� walk
 przygotowa�. K�amstwa d�ugie i starannie pe�nione zawsze o dniu 
naznaczonym strumieniami krwi wytryskuj�...” (PWsz IX, 82). Rosja pope�nia 
wobec Polski „nieustann� kradzie� ducha, a l b o w i e m  p r z y j m u j e  i n i -
c j a t y w 
  o  t y l e  i  w t e d y ,  o  i l e  i  k i e d y  i n i c j u j � c y c h  w y -
m o r d o w y w a” (PWsz VII, 138). Tak�e same czyny zbrojne budzi�y w Nor-
widzie wiele w�tpliwo	ci natury etycznej. Walka nie usprawiedliwia prostego 
faktu, �e „zbrodnia – jest zbrodnia”, jak pisa� w Nocie z dziewi�ciu punktów 
(PWsz VII, 153). Z drugiej strony poeta docenia� np. humanitarn� postaw
 
Austrii, widz�c w niej realizacj
 warto	ci chrze	cijaskich: „My widzimy, i� 
Austria dope�nia h u m a n i t a r n y c h  wzgl
dem nieszcz
	liwej Ojczyzny naszej 
obowi�zków i sprawiedliwo	� t
 jej oddajemy. Pod �adnym warunkiem nie 
wolno nam jest zapomnie�, i� bywaj� zbawieni nawet za to, �e szklank
 wody 
podali pragn�cym w Imi
 Bo�e, a czy Im to wed�ug czysto	ci ich r�k podaj�cych 
t
 szklank
 wody b
dzie policzone?... to w�a	nie �e nie nasza rzecz o tym wy-
rokowa�” (PWsz IX, 84). 

Jako niemoralne ocenia� Norwid zainteresowanie prasy zagranicznej sensacj� 
i przelewem krwi, „zamian
 k r w a w y c h  e p i z o d ó w  z a  z i m n e  z d a n i a” 
(PWsz IX, 88). Nieustanna pogo za tego typu wiadomo	ciami prowadzi� 
bowiem musi do „z a t w a r d z a n i a  s u m i e   i  u c z u �  przez równoczesn� 
równodzielno	� a k c j i  i  r e a k c j i  n i e u s t a n n �” (PWsz IX, 88), jak uj�� to 
autor Vade-mecum w jednym z listów do Józefa Ignacego Kraszewskiego.  

„D r u g a  c z 
 	 �” projektowanego dziennika, po	wi
cona „porównaniu ca�o-
tygodniowych wewn
trznych polskich wiadomo	ci, sprawdzeniu i skonkludowa-
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niu” (PWsz IX, 89), stanowi� wi
c mia�a równie� instrument etyczny, s�u��cy 
niwelowaniu skutków niew�a	ciwej strategii informacyjnej. 

„DYRYGOWA� OPINI�” 

Jako najbardziej wyrazisty cel powo�ania czasopisma jawi si
 jego rola pro-
pagandowa; Norwid nazywa� j� „z-organizowaniem opinii”. W korespondencji 
z Kraszewskim sprecyzowa�, �e chodzi o „p o 	 r e d n i c t w o  n i e u s t a n n e  
p o m i 
 d z y  o m a c k i e m  s y m p a t y c z n y m i  o r g a n a m i  a  c i a � e m  
s p o � e c z n o 	 c i  w � a s n e j” (PWsz IX, 89). Jedn� z kluczowych korzy	ci, 
które przyniesie dziennik, ma by� sta�o	� oddzia�ywania na opini
 publiczn� i jej 
zorganizowanie. Bo przecie�: „Dyrygowa� opini�, nie maj�c w�asnego dziennika 
[...], dyrygowa�, mówi
, tym niesta�ym �ywio�em bez organu samoistnego – jest 
to nieustannie odgadywa�, zgadywa� i wskazywa� cz
stokro� n a p r z ó d  takie 
punkta, od których kardynalnie przygotowywa si
 zepsucie” (PWsz IX, 78)8 czy 
„od których z pierwszym powini
ciem si
 nogi ca�a opinia psu� si
 zacznie” 
(PWsz IX, 79). Chodzi�o wi
c o systematyczno	� pracy propagandowej (por. 
PWsz IX, 79), a nawet o ujednolicenie przekazywanych tre	ci. Potrzeb
 uzgod-
nienia stanowiska, wprowadzenia schematu dotycz�cego „dyskutowania rzeczy 
ojczystej” podkre	la� Norwid szczególnie mocno w [Memoriale o prasie] oraz 
w korespondencji z Karolem Ruprechtem, gdy – zniech
cony brakiem zdecydo-
wanego odzewu na swoj� inicjatyw
 publicystyczn� – postulowa� przynajmniej 
„u-jedno-zasadnienie akcji inteligencyjnej w sprawie Polski” (PWsz VII, 136). 
Zaproponowane przez niego uj
cie kwestii narodowych, które „powinno by� 
rozes�ane semi-oficjalnie wszystkim dziennikom polskim istniej�cym, a b y  
w e d l e  w s k a z a n y c h  w  n i m  w y k r e 	 l e   k a � d �  b i e � � c �  k w e -
s t i 
  i  k a � d y  b i e � � c y  f e n o m e n  b r a �  p o d  u w a g 
  r a c z y � y” 
(zob. PWsz IX, 104; list do K. Ruprechta), „pos�u�y�oby do uorganizowania 
polemiki i utrzymania ci�gu nast
pstw logicznych” (zob. PWsz IX, 105; list do 
K. Ruprechta). 

Impresywny, perswazyjny wymiar dzia�ania s�owem nie ogranicza si
 jednak 
w interpretacji Norwida do „dyrygowania opini�” czytelników, a nawet i odbior-

������������������������������������������������������������
8 Znamienne, �e Norwid u�ywa� w takich kontekstach s�owa „organ”, konwencjonalnie 

u�ywanego w XIX wieku w odniesieniu do czasopisma, ale w jego idiolekcie cz
sto maj�cego 
konotacje uporz�dkowania i zwi�zanej z nim stabilno	ci. Por. np. tak� wypowied�: „Jak co si
 
zrobi na 	wiecie, to jest zaraz Dziennik; taki Dziennik, b
d�c okoliczno	ci zrz�dzeniem, nie 
jest organem – a organem nie b
d�c, ginie z okoliczno	ciami” (PWsz VII, 162). 
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ców zagranicznych. Projektowane pismo ma bowiem odegra� szczególn� rol
 
wobec Rosji9. Obecn� relacj
 mi
dzy Polsk� i Rosj�, polegaj�c� na tym, �e „c a -
� y  a l f a b e t  e l e m e n t a r n e j - w i e d z y - s t a n u  m u s i m y  k r w i �  p i s a �” 
([Opinia wzgl�dem polityki europejskiej], PWsz VII, 126-127), „�e Polska jest 
dla Moskwy jakoby �ród�em, k t ó r e  o n a  d e p c e  n o g a m i, p i j � c  z  n i e -
g o ” (PWsz IX, 104; list do K. Ruprechta), nale�y wedle Norwida zmieni�, 
u�ywaj�c „presji moralnej”. „Tej za	 presji moralnej na elementa sk�adowe pa-
stwa wywiera� nie mo�na bez swojego umys�owego organu” (PWsz VII, 131). 

Z przekonania o potrzebie oddzia�ywania na Rosj
 zrodzi� si
 pomys� wy-
dawania dziennika w j
zyku rosyjskim, omawiany w korespondencji Norwida 
z Marianem Soko�owskim, który wiosn� 1864 r. obj�� obowi�zki sekretarza Ad-
ama Sapiehy, komisarza Rz�du Narodowego. Projekt ten nie wkroczy� nawet 
w faz
 przygotowania, poniewa� – mimo �e wymiana listów w tej sprawie trwa�a 
niespe�na pó� miesi�ca – zosta� odrzucony przez samego Norwida. Na pocz�tku 
kwietnia 1864 r. poeta zapowiada� sporz�dzenie i przes�anie Soko�owskiemu 
kompletnego „s c h e m a t u  numeru pierwszego z wst
pem wyznania wiary pol-
skiej” (PWsz IX, 135); adresat, nie mog�c si
 doczeka� obiecanej przesy�ki, 
wystosowa� pismo ponaglaj�ce (zob. PWsz IX, 558), na które otrzyma� odpo-
wied� pe�n� dystansu: „Je	li idzie o dziennik w j
zyku w i e c z y s t y c h -
s � s i a d ó w , [...] to to, co ja wygotuj
, zapewne nie wystarczy, albowiem nie 
pojmuj
 des actualités dans cette circonstance si peu éphémère” (PWsz IX, 
136). W po�owie miesi�ca Norwid ostatecznie odmówi� udzia�u w tym przedsi
-
wzi
ciu, t�umacz�c si
 m.in. brakiem reakcji Rz�du Narodowego na [Memoria� 
o prasie] (zob. PWsz IX, 138).  

PRACA UMYS�U 

Misja informacyjno-etyczna i dzia�alno	� propagandowa nie wyczerpuj� re-
pertuaru zada, które Norwid stawia� przed planowanym dziennikiem i s�owem 
w ogóle. Fundamentalny cel, dla którego wedle Norwida winno si
 podejmowa� 
czyny polegaj�ce na u�yciu s�owa, wi��e si
 z problematyk� pracy oraz koniecz-
no	ci� zbudowania nowej polskiej 	wiadomo	ci10. Najs�ynniejsza manifestacja 

������������������������������������������������������������
9 Szczegó�owo o tym aspekcie idei Norwida pisa� Marcin Wolniewicz w artykule Histo-

ria – polityka – eschatologia. Rosja w projekcie propagandy powsta�czej Cypriana Norwida. 
„Sensus Historiae” vol. IX: 2012 s. 167-186. 

10 S�awomir Rzepczyski nazwa� ten pomys� „idealistycznym projektem stworzenia innej 
Polski i innej Europy moc� s�owa pisanego wynikaj�cym z poczucia niewzruszonej racji 
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pogl�dów Norwida dotycz�cych takiego dzia�ania pochodzi z listu do Józefa 
Ignacego Kraszewskiego: „Trwam silnie w poj
ciu, �e równocze	nie do p o -
w s t a n i a  m i e c z e m  trzeba p o w s t a n i a  s i � �  m y 	 l i . Jako porywa si
 
bohater z kos� i wid�ami, tak porywa� si
 powinna my	l polityczna i socjalna 
narodu w o b e c  r u t y n , które, za nieby�y uwa�aj�c ów naród, s� przez to samo 
pozbawione pewnych wyrobów socjalnej i politycznej my	li, wyrobów w�a	ci-
wych onemu omini
temu, i dlatego omini
temu, narodowi” (PWsz IX, 91). 

W�a	ciwie ustawiona praktyka publicystyczna, oparta na „czytaniu historii 
fenomenów” (zob. PWsz IX, 13), ma realizowa� ten postulat. Powinna by� ona 
ukierunkowana na zmian
 czy – lepiej – przeprojektowanie 	wiadomo	ci, 
skonstruowanej obecnie wokó� poj
cia ofiary: „[...] trzeba periodycznego wy-
kazu tego wszystkiego, co dla Europy, co w Europie obcowanie �ywotno	ci pol-
skiej sprawuje. To s� sice po kajdanach i niewoli-owoce, �e zapomina si
, o ile 
musimy ca�ej Europie, ca�ej Ludzko	ci d a w a �  z  s i e b i e  i dajemy (!) – ale 
nigdy, nigdzie, nikt rachunków z tego wspó�dzia�ania moralno-umys�owego nie 
prowadzi, nie uwidomia – i zamienia nas inteligencja nasza na jak�	 ofiar
-
niem�, na jak�	 r a s 
  nieszcz
	liw�, wygl�daj�c� j a k i e g o 	  t r y u m f u  
o s t a t e c z n e g o , KTÓREGO NIGDZIE, NIGDY, NIKT �YWY ZA WARU-
NEK PRACY NIE K�ADZIE!!” (PWsz IX, 91-92; list do Józefa Ignacego 
Kraszewskiego). Nowa 	wiadomo	�, uwzgl
dniaj�ca rzeczywist� pozycj
 i rol
 
Polski w Europie, doprowadzi do przemiany relacji z innymi podmiotami: w sto-
sunku do nieprzyjació� b
dzie to ich „p o d n i e s i e n i e  [...] d o  g o d n o 	 c i  
z n o 	 n y c h  s � s i a d ó w ” (PWsz IX, 114, list do K. Ruprechta); w relacjach 
z reszt� Europy pojawi si
 swego rodzaju partnerstwo – „nieustanna baczno	� 
periodycznego obcowania a ci�g�ego czuwania” (PWsz IX, 88; list do Józefa 
Ignacego Kraszewskiego). 

Omawiany aspekt inicjatywy publicystycznej Norwida wpisuje si
 we w�a-
	ciwy mu sposób my	lenia o przemianiach 	wiata i o roli, jak� pe�ni w nich cz�o-
wiek pióra, b
d�cy przede wszystkim autorem i depozytariuszem twórczych idei. 
Zarazem teza o potrzebie „pracy my	li” wi��e si
 z integraln� koncepcj� cz�o-
wieka i narodu, w którym wedle Norwida poszczególne organy wspieraj� si
 
nawzajem. St�d np.: „Francuskie bagnety dlatego zwyci
�aj�, �e wspó�cze	nie 
do nich wszystkie pot
gi �ywotno	ci narodu pracuj�” (PWsz IX, 92; list do 
J.I. Kraszewskiego). 

Konieczno	� wspó�dzia�ania ze wszystkimi si�ami narodu nie zdejmuje jed-
nak odpowiedzialno	ci z inteligencji – g�ównej si�y maj�cej kszta�towa� nowo-

�����������������������������������������������������������
i prawa do in�ynierii dusz” (S. RZEPCZY�SKI. Listy w funkcji stanowi�cej. O projekcie dzien-
nika z 1863 r. [w druku]). 
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czesn� 	wiadomo	�. Krytyka inteligencji, „wyprzedzanej zawsze przez e n e r -
g i 
” (por. PWsz IX, 150; list do Augusta Cieszkowskiego), ulokowanej nie „na 
tej wy�ynie formy cz�owieka zbiorowego, gdzie mózg bywa, ale w po	ladko-
wych nizinach i czaszce wr
cz przeciwnych” (PWsz IX, 125; list do Mariana 
Soko�owskiego), z�o�onej z „ludzi bez butów lub lokajów” (zob. PWsz IX, 129), 
bezczynnej i odtwórczej, powraca w tekstach Norwida wielokrotnie. Na przyk�ad 
Marianowi Soko�owskiemu poirytowany poeta o	wiadczy�: „Kiedy pisa�em do 
szefa sztabu Dyktatora: «Co robi Inteligencja polska?» – odpisa� mi, �e «j e s t  
n a  k o n i u ». J a k  k t o  n a  k o n i u, t o  j u �  n i e  n a  s w o i c h  n o g a c h !” 
(PWsz IX, 128). Projekt dziennika mia�, jak si
 zdaje, pomóc inteligencji zyska� 
w�a	ciw� pozycj
. 

Wa�nym w�tkiem Norwidowych zabiegów o dziennik jest kwestia „wczesno-
	ci”. Mi
dzy istnieniem dziennika a umiej
tno	ci� rozpoznania kairosu istnieje 
w my	li Norwida 	cis�y zwi�zek: „jestem g�
boko przekonany – pisa� autor 
Memoria�u o prasie – �e j e � e l i  w  c a � e j  p o g o d z i e  m a j e s t a t u  s w e -
g o  i  w  w a r u n k a c h  s w o b o d n y c h  m i e j s c a  s t o s o w n e g o  n i e  p o -
s t a w i  s i 
  p i e r w  o r g a n u  u m y s � o w e g o  p u b l i c z n e g o, � e, j e d -
n y m  s � o w e m, d o p ó k i  n i e  b 
 d z i e m y  m i e l i  o d p o w i e d n i e g o  
e p o c e  d z i e n n i k a, nikt nie pozna czasu swojego ani godziny mu w�a	ciwej – 
owszem, by�oby rzecz� wcale pust� domaga� si
, aby to by� mog�o bez busoli 
i bez zegaru” (PWsz IX, 101-102; list do W�adys�awa Bentkowskiego). Oczywi-
	cie i sam� prac
 s�owa trzeba podj�� „na czas” (PWsz IX, 107) i na czas j� wy-
konywa�. „Na czas” znaczy tu – stale, tak, aby „u p r z e d z a �, a wi
c [...] 
p r z e d, nie p o, wiedzie�, co pocz��” (PWsz IX, 116), jak twierdzi� poeta 
w li	cie do Karola Ruprechta. S�owo przemieniaj�ce Polsk
 i Europ
 ma wi
c 
w uj
ciu poety nie tylko s�u�y� powstaniu czy je interpretowa�, ale tak�e – 
a mo�e przede wszystkim – przygotowa� przemian
, której impulsem jest kon-
kretna insurekcja, maj�ca miejsce hic et nunc. Bo przecie� – to cytat z mowy 
W rocznic� powstania...: „ka�de z rz
du powstanie [...] jest w  z a s a d z i e  
t r w a j � c y m  i ma tylko swoje p e r i o d y ” (W rocznic� powstania styczniowe-
go, PWsz VII, 95). Period taki, czyli szczególnie wa�ny punkt11, to nade wszyst-
ko okazja do zintensyfikowania pracy pióra, któr� wykonywa� trzeba zawsze.  

������������������������������������������������������������
11 Na temat znacze periodu zob. A. KADYJEWSKA, J. PUZYNINA. Notatki j�zykowe. „Stu-

dia Norwidiana” 15-16: 1997-1998 s. 79-90. 
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HOW DID NORWID SEE 
THE ROLE OF THE WORD IN AN UPRISING? 

S u m m a r y 
 

The article shows that in the centre of Norwid’s reflection on the January Uprising there 
was the problem of the word. It was just around the issue of the word that in fact all motifs 
concentrated that were significant for Norwid’s thought about the Uprising; the issue was a 
peculiar axis concentrating the poet’s views and deeds of that period.  

The word, to which Norwid so often referred, was not a poetic word. Norwid’s attention 
during the Uprising was focused on writing on political and social subjects, and especially on 
establishing a journal that would compensate for deficiencies of the press of that time that the 
poet regarded as being on a very low level. The planned newspaper’s first function was to 
provide the reader with reliable and impartial information, that – according to Norwid – is an 
ethical instrument; it leads to the truth, and ultimately to minimizing the need to shed blood. 
The newspaper’s propaganda role seemed to be the most distinctive aim. The impressive, 
persuasive dimension of influencing the reader by the word was not, however, in the poet’s 
interpretation limited to “conducting the readers’ opinions”, or sometimes even leading foreign 
recipients. The planned journal was to influence Russia in a special way. The fundamental aim, 
for which – in Norwid’s opinion – acts should be performed, acts which consisted in using the 
word, was connected with the issue of work and with the necessity to build a new Polish 
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consciousness – or indeed, with restructuring the consciousness in such a way that the real 
place of Poland and Poles in Europe could be considered. The thesis about the need of “the 
work of thought” was closely connected with important motifs in Norwid’s thought: the inte-
gral concept of the man and of the nation, with the conviction about the key role of intelli-
gence, and with the issue of “earliness” and recognition of kairos. 

 
Translated by Tadeusz Kar�owicz 

 
S�owa kluczowe: Cyprian Norwid, powstanie styczniowe, dziennik, krytyka prasy, propa-
ganda powstacza, „praca my	li”. 
 
Key words: Cyprian Norwid, January Uprising, diary, criticism of the press, insurgent pro-
paganda, “work of the thought”. 
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W�ODZIMIERZ TORU� 

UPADEK, ZWYCI�STWO? 
POWSTANIE STYCZNIOWE W S�DACH NORWIDA 

W roku 1861, w okresie wrzenia przedinsurekcyjnego, w skierowanej do 
Mariana Soko�owskiego rozprawce epistolarnej O tszinie i czynie. Do M… wtóry 
list Cyprian Norwid pisa�: 

 
Upadek, który pozostawia po sobie n a s t 
 p s t w a - � y w o t n e, jest z w y c i 
 s t w e m  

(lubo mniej lub wi
cej dope�nionym, ale zwyci
stwem!). Niech�e po �adnym upadku, jaki 
ktokolwiek lub cokolwiek w sprawie spotka, nie zostawa nast
pstw b e z - � y w o t n y c h . 

P y t a n i e : Jak zar
czy�, �e to lub owo przedsi
wzi
cie zostawi n a s t 
 p s t w a -
� y w o t n e, czyli b
dzie zwyci
stwem (lubo mniej lub wi
cej na czasie dope�nionym)? 

O d p o w i e d � :  Nie przedsi
bra� nic, co by nie by�o s u m i e n n i e - o r y g i n a l n y m .  
Wtedy ka�dy upadek zostawi po sobie nast
pstwa �ywotne, czyli zwyci
stwem b
dzie (lubo 
mniej lub wi
cej zupe�nym)1. 

 
Swoistym przejawem postulowanej oryginalno	ci by�y dla Norwida w okresie 

„rewolucji moralnej” 2  manifestacje religijno-patriotyczne, poprzedzaj�ce noc 
styczniow� 1863 roku. Po jeszcze bezkrwawej manifestacji 25 lutego i demon-
stracji 27 lutego 1861 roku, której wynikiem by�o „pi
ciu poleg�ych”, poeta 
stworzy� wiersz Improwizacja na zapytanie o wie�ci z Warszawy: 

 
Pytasz: co mówi
, gdy warszawskie dzieci
 
  Wstawa oparte na cudzie? 
Bogu dzi
kuj
, �e jeszcze na 	wiecie 

S� oryginalni ludzie! 

Bo ju� my	li�em, �e dzieje od trafów, 
Trafy zale�� od tronów; 

�e ludzko	� sk�ada si
 ju� z kaligrafów, 
A narodowo	�… z zagonów! 

������������������������������������������������������������
1 PWsz VII, 55.  
2 Zob. R. BENDER. Rewolucja moralna 1861 r. „Zeszyty Naukowe KUL”. T. 4:1961 nr 3 s. 

83-94. 
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I �e przepad�a rasa Dawidowa, 
Co kamie wznosz�c do góry, 

Nie dba, czy za ni� armata gwintowa, 
Nie dba, czy przed ni� broszury. 

Dlatego, by� tam nie mog�c, gdzie �kanie, 
Ni w pier	 przyjmowa� zaczepki, 

Milcz
 przynajmniej… mam uszanowanie 
Dla Achillesa kolebki!3 

 
U�yte w powy�szym wierszu Norwida wyra�enie „warszawskie dzieci
” 

podkre	la socjologiczn� specyfik
 o�ywienia patriotycznego w Kongresówce na 
pocz�tku lat sze	�dziesi�tych XIX wieku. Ruch patriotyczny skupia� g�ównie 
ludzi m�odych, �arliwych patriotów, niecierpliwie domagaj�cych si
 wolno	ci.  

 
M�odzie� dzieli�a prze�ycia i wstrz�sy starszego spo�eczestwa, ale z natury rzeczy bar-

dziej zapalna i gor�ca wi
cej si� i entuzjazmu wnosi�a do �ycia, ona te� – a nie zwolennicy 
Zamoyskiego – stworzy�a ideologi
 dla kraju na najbli�sze lata, ona wreszcie stworzy�a czyn, 
jakim by�o powstanie styczniowe, owo powstanie, nie wchodz�ce w gr
 w rachubach Zamoy-
skiego, a b
d�ce bli�szym lub dalszym celem, nieuniknion� konieczno	ci� w oczach 
m�odzie�y4. 

 
Okre	lenie „gdy warszawskie dzieci
 / Wstawa oparte na cudzie?” wyra�a nie 

tylko w socjologicznym rozumieniu specyfik
 zjawiska manifestacji religijno-
-patriotycznych, poprzedzaj�cych powstanie styczniowe. Jest tak�e wyrazem 
przekona Norwida, �e w wydarzeniach tych dzia�a sam Bóg, wype�niaj�c sw� 
misj
 zbawcz� wobec naszego narodu.  

Wracaj�c do wiersza Improwizacja na zapytanie o wie�ci z Warszawy, warto 
zwróci� jeszcze uwag
 na kocow� cz
	� utworu. Pochwa�a „rasy Dawidowej”, 
która wyzywa pot
�ne moce, jest zastanawiaj�ca. Odwo�anie do biblijnego poje-
dynku wielkiego Goliata z ma�ym, uzbrojonym tylko w proc
 Dawidem, s�u�y 
wydobyciu dysproporcji si� mi
dzy warszawskimi demonstrantami a zbrojnymi 
oddzia�ami rosyjskimi. Brak broni, a nawet propagandowego wsparcia budzi 
chwilowy podziw Norwida, chocia� nie jest to w pe�ni zgodne z jego koncepcj� 
skutecznego czynu. Odwaga, nonszalancja warszawskiego t�umu znajduje uza-
sadnienie, podobnie jak u Dawida, w pok�adanej gor�cej wierze w Boga. 

Nazwanie Warszawy, w ostatniej strofie wiersza, „Achillesa kolebk�” jest 
ho�dem, który sk�ada Norwid nieujarzmionej stolicy. Ju� wcze	niej we fraszce 

������������������������������������������������������������
3 PWsz I, 338. 
4 W. NAGÓRSKA-RUDZKA. M�odzie
 Kongresówki w latach 1855-1861. „Przegl�d Histo-

ryczny” 32:1934 z. 1 s. 204. 
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„Confregit in die irae suae...” (w. 13) poeta pisa�: „Albo ustawny dzieci bunt – 
Warszawa!”5. Wobec fizycznego oddalenia od kraju milczenie wobec heroicznej 
postawy demonstrantów wydaje si
 by� wyrazem najbardziej adekwatnej po-
stawy patriotycznej: „Milcz
 przynajmniej… mam uszanowanie / Dla Achillesa 
kolebki!”. Jak wymowne i wa�ne by�y cisza i milczenie dla Norwida, 	wiadczy 
wiele jego utworów i oryginalna filozofia milczenia, której po	wi
ci ca�� roz-
praw
 Milczenie.  

W zwi�zku z zabiegami o upami
tnienie i religijne uczczenie pi
ciu ofiar 
manifestacji 27 lutego 1861 roku w li	cie do M. Soko�owskiego z pocz�tku 
marca tego roku. Norwid z naciskiem podkre	la�: 

 
Wo�ajcie o nabo�estwo za leg�ych heroicznie na bruku warszawskim – oni 30 lat pami
-

tali leg�ych pod Grochowem! 
Gdzie po	wi
ca si
 tysi�ce dla garstki, to przesz�o	�!... Ale gdzie dla s z e 	 c i u  krwi wy-

lanej porusza si
 s t o  t y s i 
 c y  – to przysz�o	�! – to stare tchnienie Rzeczypospolitej – to 
Chrze	cijastwo!6 

 
Masakra 8 kwietnia 1861 roku w Warszawie na placu Zamkowym sta�a si
 

dla Norwida inspiracj� do napisania wiersza �ydowie polscy. 18617. Szczególnie 
poruszaj�cy by� fakt udzia�u i bohaterskiej postawy m�odych Izraelitów8. Zda-
rzenia te nabiera�y symbolicznej wymowy, ujawni� si
 w nich ukryty sens histo-
rii (w. 21-24): 

 
A� oto, �e dzieje pozornie s� z a m 
 t, 
Gdy w gruncie s�: s i � a  i  � a d n o 	 �  szeroka! – 
A� oto, �e dzieje s� jako testament, 
Którego cherubin dogl�da z wysoka –9 

 

������������������������������������������������������������
5 PWsz I, 127. 
6 PWsz VIII, 440. 
7 Zob. A. WILCHER. Le poéme „Les Juifs polonais – 1861” de Cyprian Norwid. „Études 

Slaves et Est-Européennes” 17: 1972 s. 3-19; A. MUREK (Z. TROJANOWICZOWa). „Dzieje s� 
jako testament”. Wiersz „�ydowie polscy” C.K. Norwida. W: Glosariusz 3. Od klasycyzmu. 
Wroc�aw 1987 s. 75-77. 

8 Udzia� �ydów i protestantów we wspólnych nabo�estwach z katolikami by� te� kryty-
kowany w niektórych kr
gach ko	cielnych (zob. Pro�by i gro	by. „Tygodnik Katolicki” 1861 
nr 17 s. 149-151). 

9 PWsz I, 340. 
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Wbrew przes�dom, uprzedzeniom i koniunkturom idea wspólnej walki i wspól-
nego m
czestwa Polaków i potomków Moj�esza by�a zjawiskiem szczególnie 
godnym podkre	lenia (w. 25-30): 

 
Wi
c znowu Machabej na bruku w Warszawie 
Nie stan�� w dwuznacznej z Polakiem obawie. 
 – I kiedy mu ludy bogatsze na 	wiecie 
Dawa�y nie krzy�e, za które si
 kona, 
Lecz z których si
 b�yszczy – có�? przeniós� on przecie: 
Bezbronne, jak Dawid, wyci�gn�� ramiona! – 10 

 
Zakoczenie wiersza jeszcze raz podkre	la m
stwo m�odych Izraelitów, 

synów „powa�nego narodu”, którzy nie ul
kli si
 „azjackiej” barbarii i wytrzy-
mali czas próby (w. 31-40): 

 
Powa�ny narodzie! Cze	� tobie w tych , którzy 
Mongolsko-czerkieskiej nie zl
kli si
 burzy –  
I Boga Moj�eszów bronili wraz z nami 
Spojrzeniem rycerskim, nagimi piersiami, 
Jak starsi w historii, co r
k� na dzicze 
Kiwn�wszy z wysoka, wo�aj�: „Dotrwa�em! 
Chor�gwi si
 badam, nie ch�opy twe licz
, 
Bo kiedy	 by� nico	�, ja mleko ju� ssa�em –  
Natur
 znam dawniej! – wi
c przekln
 w
dzid�a 
I staniesz na koniu jak pastuch – bez b y d � a”11. 

 
Zapewne pod wra�eniem tych wydarze Norwid pozostawa� jeszcze d�ugo. 

Kilka miesi
cy pó�niej, pod koniec pa�dziernika 1861 r. w li	cie do Aleksandra 
Je�owickiego napisze: 

 
Bóg jest z nami, Bóg �ywy – Abrahamów, Dawidów i Chrystusów – który nie cierpi 

przed sob� bogów cudzych i wyzwoli� Izraela z niewoli egipskiej i  w  k r z a k u - -
c i e r n i s k a  g o r z a �  M o j � e s z o w i, i  w  k r z a k u - c i e r n i s k a  n a  c z o l e  s w o i m  
n o s z o n e g o  g o r z a �  n a  G o l g o c i e !  Amen12. 

 
Do specyfiki manifestacji religijno-patriotycznych 1861 r. powraca� b
dzie 

Norwid kilkakrotnie w okresie powstania styczniowego. Doszukuj�c si
 w poko-
jowej walce Polaków cywilizacyjnej misji wobec samej Rosji, w beztytu�owej 

������������������������������������������������������������
10 PWsz I, 340. 
11 Tam�e. 
12 PWsz VIII, 452. 
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nocie z marca 1863 r. poeta napisze: „Skoro strzela� do bezbronnych poczn�, 
a ci z rado	ci� pada� b
d� lub modli� si
 w ko	cio�ach, w t e d y  o d g a d n �, � e  
c z � o w i e k  j e s t  r z e c z  	 w i 
 t a ,  a  B ó g  n i e  j e s t  t a j n y  r a d c a  p a  -
s t w a !”13. Podobnie niez�omna postawa polskich kobiet z okresu przedinsurek-
cyjnych manifestacji mog�a by� zaskakuj�c� lekcj� dla wschodniego zaborcy: 

 
Wszelako, skoro niewiasty polskie, �a�ob� i psalmami uzbrojone, tratowane by�y pod 

kopytami petersburskiej kawalerii na warszawskich ulicach, poczuto nareszcie, i� jest m o c -
n i e w i e 	 c i e g o - d u c h a , i oto pod te same czasy zniesione s� przynajmniej kary cielesne 
wzgl
dem kobiet w Pastwie Petersburskim albo przynajmniej zaczynaj� si
 ju� owdzie gor-
szy� takow� prawa surowo	ci�. Tak samo wi
c g o d n o 	 � - k o b i e t y , jak i c z � o w i e k a -
- g o d n o 	 �,  o ile we krwi i �zach Polski ubroczy�y, ja	niej zaczynaj� 	wita� w Rosji14. 

 
Manifestacje religijno-patriotyczne zwraca�y uwag
 nie tylko Norwida swoim 

pokojowym  charakterem15. Chrze	cijaski nakaz zwyci
�ania z�a dobrem znaj-
dowa� w tym wypadku szczególn� realizacj
. Poniek�d wype�nia� si
 postulat, 
o którym mówi� w Pary�u, w Église Notre-Dame-de-l’Assomption, ksi�dz Hie-
ronim Kajsiewicz podczas nabo�estwa �a�obnego sprawowanego za poleg�ych 
w Warszawie 27 lutego 1861 r.: 

 
Bracia! Gor�czka nie jest si��, jest jedno jej pozorem, a rzeczywist� s�abo	ci�; prawdziwa 

si�a idzie zawsze w parze z pokojem i posiadaniem si
 wewn
trznym. 
Có� szczytniejszego na ziemi, nad widok m
�a sprawiedliwego, który z r
k� na sercu, 

a z okiem wlepionym w Niebo, wytrzymuje spokojne burze przeciwnych mu wypadków.  
Je�eli to prawda, a tak jest rzeczywi	cie, có� powiedzie� na widok narodu ca�ego, który 

przygnieciony, ale nie z�amany, modl�c si
 pokornie do Nieba, wobec ostrych mieczów w�ad-
ców swoich, odkrywa z pokojem i hamowan� odwag�, pier	 nag�, i wielkim g�osem na 	wiat 
ca�y wo�a: sprawiedliwo�ci! 

[…] 
Lat kilkana	cie temu wo�a�em do was z kazalnicy: „O mój Narodzie! Narodzie zawsze 

m�ody, zrywasz si
 coraz do korda jak Piotr podczas m
ki; a oto, ile razy ju� ci on prysn�� 
w r
ku, a gdyby	 walczy� mieczem ducha, niktby ci go wydrze� nie zdo�a�”, a kiedym tak 
wo�a�, nie wszystkim si
 g�os mój podoba�; bo tylu naszych w dobrej wierze s�dzi, �e wszyst-
ko i zawsze i wsz
dzie stal� wywalczy� mo�na. W kocu jednak naród spróbowa� tego or
�a 
ducha, i od razu wygra� waln� bitw
, i przekona� si
, �e m�� i lud cierpliwy lepszy od moc-
nego, i ten który si� posiada od zdobywcy miast. 

������������������������������������������������������������
13 [Opinia wzgl�dem polityki europejskiej]. PWsz VII, 127. 
14 [Memoria� o prasie]. PWsz VII, 139-140. 
15 Zob. Ch. MONTALEMBERT. Une nation en deuil, la Pologne en 1861. „Correspondant” 

17: 1861 s. 825-872. Przek�ad ks. Aleksego Prusinowskiego pt. Naród w 
a�obie opublikowa� 
„Tygodnik Katolicki” 1861 nr 38-41. Odbitka zosta�a wydana w Grodzisku w 1861 roku. 
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Zreszt� ofiary, które op�akujemy, tak s� skuteczne, nie dlatego, �e cenniejsze, ale �e przy-
st�pi�y do wielu innych, które Bóg policzy� i zapami
ta� wszystkie, cho� si
 ludziom na razie 
zda�o, �e one pad�y bez korzy	ci16. 

 
Pokojowe wyst�pienia w Warszawie, ale i w innych miastach Królestwa 

Polskiego17 by�y pocz�tkowo zaskoczeniem dla w�adz rosyjskich. Prowokowa�y 
do reakcji za pomoc� si�y, ale z uwagi na asymetri
 stron moralnie rozbraja�y 
organy porz�dkowe policji i wojska. Marian Dubiecki, sekretarz Rusi w Rz�dzie 
Narodowym 1863 r., po wielu latach wspomina�: 

 
„Istna to moralna rewolucja” – mawiali o ca�ym owym ruchu Rosjanie; i mówi�c to, 

s�uszno	� mieli zupe�n�. Z owym moralnym przewrotem walczy� by�o trudno; w�adza 
rosyjska wzdycha�a do ruchu zbrojnego, któryby móg� by� broni� poskromiony i krwi� sw� 
zala� wszystkie zdobycze owej „moralnej rewolucji”18. 

 
Manifestacje w Królestwie Polskim w latach 1860-1862 by�y poniek�d feno-

menem, który mia� co najmniej kilka uwarunkowa. Podstawow� spraw� by�o 
znaczenie, zakres oddzia�ywania instytucji tzw. zaufania spo�ecznego. W przy-
padku niewoli narodowej, narzuconej, obcej, represyjnej w�adzy, istotne by�o 
pytanie, jak zgromadzi�, zorganizowa� dan� spo�eczno	�, która mog�aby w spo-
sób masowy da� wyraz swym patriotycznym d��eniom. Stefan Kieniewicz 
w pracy Warszawa w powstaniu styczniowym pisa�:  

 
Lud warszawski po tylu latach terroru nie mia� �adnej praktyki masowych demonstracji, 

wieców czy pochodów. Du�� rol
 odegra� mia�y w tych warunkach manifestacje ko	cielne. 
Stary rewolucjonista Lelewel pierwszy pono� zaleci� spiskowcom warszawskim, aby do po-
ruszenia ludu u�yli patriotycznych nabo�estw. Ko	ció� w pocz�tkach ruchu „by� jedynym 
rozporz�dzalnym lokalem zebra ludowych, ksi�dz jedynym uprzywilejowanym mówc� lu-
dowym” – podaje wspó�czesna broszura. W	ród ni�szego, ubo�szego kleru sporo by�o patrio-
tycznych jednostek gotowych do wspó�dzia�ania z ruchem narodowowyzwoleczym. Kler 
wy�szy mia� swoje zatargi z prawos�awnym rz�dem i z pocz�tku nie my	la� przeszkadza�. Na 
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16 H. KAJSIEWICZ. Nauka z powodu nabo
e�stwa odbytego za poleg�ych w Warszawie dnia 

27 lutego 1861 powiedziana w ko�ciele Wniebowzi�cia (De L’Assomption) w Pary
u dnia 
9 marca 1981. „Tygodnik Katolicki” 1861 nr 13 s. 113, 114.  

17 R. BENDER. Manifestacje patriotyczne i konspiracje przedpowstaniowe w Królestwie 
Polskim. W: Powstanie styczniowe 1863-1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje. Pod red. S. Ka-
lembki. Warszawa 1990 s. 198-231; J. KOMAR. Warszawskie manifestacje patriotyczne 1860-
-1861. Warszawa 1970; F. RAMOTOWSKA. Rz�d carski wobec manifestacji patriotycznych 
w Królestwie Polskim. Wroc�aw 1971.  

18 M. DUBIECKI. Z przesz�o�ci (1861-1862). Kijów 1910 s. 11. 
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gruncie ko	cielnym has�a narodowe trafia�y równie� do kobiet; hymn religijny mia� si
 
przerodzi� w 	piew patriotyczny, a procesja ko	cielna – w pochód bojowy19. 

 
Jakoby udzielona spiskowcom sugestia Joachima Lelewela, dotycz�ca instru-

mentalnego wykorzystania religii, jest by� mo�e pog�osk�, nie zmienia to jednak 
faktu, �e zjawisko tego typu mia�o miejsce. Opracowania historyków, jak 
i 	wiadectwa z epoki, szczególnie te o orientacji konserwatywnej, podkre	laj�, i� 
w Królestwie Polskim cz
sto dochodzi�o do wykorzystywania Ko	cio�a czy 
manipulacji nastrojami religijnymi spo�eczestwa. Nie trudno by�o o ró�ne nad-
u�ycia w kraju, gdzie od wieków patriotyzm nierozerwalnie zrós� si
 z religij-
no	ci�, a katolicyzm – jak pisa� arcybiskup Zygmunt Szcz
sny Feliski,  

 
[…] dla Polski jest nie tylko ark� zbawienia wiekuistego, lecz i najsilniejszym puklerzem 
naszej narodowo	ci, który nas zas�ania od nacisku schizmy i kacerstwa, co dawno ju� prze-
robi�yby nas na Moskali lub Niemców, gdyby mocno wkorzeniony katolicyzm nas nie 
broni�20.  

 
Stronnictwo Ruchu, skupiaj�ce ludzi o radykalnych pogl�dach spo�ecznych 

i cz
sto dalekich od nauki Ko	cio�a, do	� zr
cznie sterowa�o nastrojami spo�ecz-
nymi w Królestwie. Pisa� o tym ks. Konstanty Ireneusz �ubieski, przyjaciel 
Feliskiego, kap�an o prorosyjskiej orientacji, pó�niejszy biskup sejneski. W me-
moriale przes�anym z Warszawy do Watykanu w listopadzie 1861 r. donosi�:  

 
Mam to wra�enie [...], �e rz�d nie zdaje sobie sprawy zarówno z obowi�zków duchowie-

stwa wzgl
dem niego ani te� z tego, co ono mo�e uczyni� w tym wzgl
dzie. Chocia� bowiem 
dzi
ki wyj�tkowej zr
czno	ci przywódców rozruchy maj� charakter religijny, jednak�e 
mo�na twierdzi� z ca�� pewno	ci�, i� g�ówn� ich pobudk� nie s� uczucia religijne. Rz�d za	, 
pragn�c gor�co przywrócenia spokoju, nie si
ga do rdzenia sprawy i nie rozumie rodzaju 
choroby spo�ecznej, na jak� cierpi kraj, wierzy natomiast niezachwianie a lekkomy	lnie, �e 
interwencja biskupów wystarczy dla uspokojenia wzburzonych umys�ów. Nie widzi on, lub 
te� nie chce widzie�, i� gdyby nawet biskupi spe�nili jego ��dania, to nie przynie	liby tym 
�adnej korzy	ci ani wierze, ani rz�dowi, gdy� powolno	ci� sw� wzgl
dem rz�du odsun
liby 
od siebie serca swych owieczek, a ruch zamiast postaci religijnej wszed�by na drogi niewiary 
i sta�by si
 jeszcze bardziej niebezpieczny. Rz�d tego wszystkiego nie dostrzega, a przyzwy-
czajony nakazywa� Ko	cio�owi zamiast s�ucha� jego rad, w oporze duchowiestwa widzi z�� 
wol
 lub te� wspó�dzia�anie i zach
t
 do buntu21. 
 

������������������������������������������������������������
19 S. KIENIEWICZ. Warszawa w powstaniu styczniowym. Wyd. 4. Warszawa 1983 s. 49-50. 
20 Z.Sz. FELI�SKI. Pami�tniki. Oprac. i przedm. E. Koz�owskiego. Warszawa 1986 s. 603. 
21 Cyt. za A. BOUDOU. Stolica �wi�ta a Rosja. Stosunki dyplomatyczne mi�dzy nimi w XIX 

stuleciu. Prze�. Z. Skowroska. T. II. Kraków 1930 s. 176. 
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Na pocz�tku lat 60-tych XIX wieku w Królestwie Polskim Ko	ció� szczegól-
nie hierarchiczny znalaz� si
 w trudnej sytuacji, mi
dzy przys�owiow� Scyll� 
a Charybd�. O tych dylematach pisa� jeden z hierarchów Ko	cio�a, biskup pod-
laski Beniamin Szymaski. W li	cie do margrabiego Aleksandra Wielopolskiego 
tak próbowa� t�umaczy� swoje trudne po�o�enie:  

 
Ju� po raz trzeci otrzymuj
 urz
dowy cyrkularz od komisji wyzna, nakazuj�cy mi, bym 

poleci� duchowiestwu mej diecezji zaprzestania 	piewów politycznych po ko	cio�ach. 
Powstrzyma�em si
 od tego a� dotychczas, a to dla nast
puj�cych powodów. Duchowiestwo 
cieszy si
 jeszcze pewnym zaufaniem ze strony wiernych – i rzecz prosta, nie mam na my	li 
tu ludno	ci wiejskiej ani te� ch�opów w ogóle; – gdybym jednak nakaza� memu ducho-
wiestwu, by zabroni�o 	piewów w ko	cio�ach, nie tylko ten nakaz nie móg�by by� spe�niony, 
lecz samo jego og�oszenie poci�gn
�oby bardzo smutne nast
pstwa. W paru miejscowo	ciach 
mej diecezji niektórzy ksi
�a w odpowiedzi na drobny objaw oporu z ich strony mieli wyma-
lowane szubienice na ich okiennicach i drzwiach lub powybijane szyby, inni za	 musieli 
s�ucha� nocnej serenady, „kociej muzyki”. Ja za	 sam, ile� listów anonimowych ju� otrzy-
ma�em! Jak�e� mo�na tedy wymaga� ode mnie, bym wystawi� na po	miewisko zarówno swo-
j� osob
, jak i swoje duchowiestwo, a nawet sam� religi
?22 

 
Obiecuj�cy pocz�tek z okresu manifestacji religijno-patriotycznych 1860-

-1862 – zdaniem poety – nie znalaz� twórczej kontynuacji. W li	cie do Mariana 
Soko�owskiego z 27 stycznia 1864 r. poeta pisa�:  

 
Chcesz wiedzie�, c o  b y � o ?  –  b y �  p o c z � t e k  t w ó r c z y ,  d o p ó k i  s i 
  w a l -

c z y � o  I d e � …  potem nast�pi�o ma�powanie rzeczy trafnie u�ytych przez te ludy, które wy-
nalaz�y te sposoby w warunkach im w�a	ciwych obowi�zuj�ce23. 

 
Mocno akcentowany przez Norwida wymóg podejmowania przedsi
wzi
� 

„sumiennie-oryginalnych”, które mimo upadku pozostawiaj� „nast
pstwa-
-�ywotne”, stanie si
 wielce aktualny w okresie powstania styczniowego. W naj-
obszerniejszej z trzech not dotycz�cych zwo�ania kongresu militarnego w Nocie 
z dziewi�ciu paragrafów, przeznaczonej dla genera�a W�adys�awa Zamoyskiego, 
poeta twierdzi�:  

 
Ka�dy naród powstaj�cy m u s i  c o 	  n o w e g o  p r z y n i e 	 � ,  m u s i  b y �  w  c z y m 	  

k o n i e c z n y m  – inaczej: na có� ma�powania i powtarzania rzeczy, na które kto inny za-
pracowa�??... Duplikatów jest dosy�!24. 

������������������������������������������������������������
22 Tam�e s. 165. 
23 PWsz IX, 124. 
24 PWsz VII, 155. 
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My	l t
 Norwid b
dzie powtarza� w ró�nych wersjach. W Nocie z dziewi�ciu 
punktów [II], przes�anej na r
ce Karola Ruprechta, jako pe�nomocnika Rz�du 
Narodowego, podkre	la�:  

 
Mój Bo�e! Jedynym zdrajc� w tej biednej Polsce jest m a n e k i m  – jest nietwórczo	�, 

jest ma�powanie rzeczy zrobionych przed ni� w innych po�o�eniach historycznych i kosmicz-
nych. K a � d y  n i e o r y g i n a l n y  d z i a � a c z  d z i 	  j e s t  p r ó � n i a k  o s t a t n i  i  s z a r -
l a t a n, c h o � b y  s o b i e  p i e c z 
 c i e  o f i c j a l n e  n a  c z o l e  w y b i �  k a z a �  –  t a k  
j e s t !  B i e r n a  l a l k a ! 25 

 
Ogólne zarzuty na temat braku oryginalno	ci zrywu 1863 r. Norwid próbowa� 

przedk�ada� w odniesieniu do poszczególnych dzia�a powstaczych w�adz. 
W li	cie skierowanym do Karola Ruprechta, by�ego cz�onka Rz�du Narodowego, 
ze stycznia 1864 r., poeta pisa�:  

 
Bardzo mi jest przykro, �e obudzenie si
 sumienia i indywidualnego g�osu w armii 

europejskiej upada t a k  n i s k o  i �e budzi si
 drogami, którymi wielkie prawdy budzi� si
 
nie powinny, ale którymi one si
 zawsze budz�, ilekro� bywaj� zaniedbane. Astronom ostrze-
gaj�cy o burzy nie winien jest, i� deszcz ulewny spada na nieobacznych! 

Podobnie� sta�o si
 i z p r a w e m  w o j u j � c y c h , droit des belligérants, poszukiwanym 
drogami nietwórczymi i niew�asnodzielnymi, ale w sposób 	lepo na	ladowniczy � zamiast 
zyska� c o 	 ,  zyska�o si
 zaprzeczenie w s z y s t k i e g o ... tak b
dzie zawsze26.  

 
Zarzuty o braku oryginalno	ci w polskich dzia�aniach politycznych poeta 

b
dzie zg�asza� jeszcze i po upadku powstania styczniowego. W rozprawce epi-
stolarnej skierowanej do Agatona Gillera Walka-polska z 1869 roku, przeko-
nuj�c, �e Polacy „bi� si
 umiej�, a nie umiej� walczy�”, Norwid powo�ywa� si
 
i na taki argument: 

 
Sama pie	 Narodu wo�a: 

„Przejdziem Wis�
 – przejdziem Wart
: b
dziem (geograficznymi) P o l a k a m i …” – ale: 
„D a  n a m  p r z y k � a d  B o n a p a r t e :  J a k ?  Z w y c i 
 � a �  m a m y  –  –  ” 
Kiedy kto w swojej Epopei Narodu sam wy	piewuje, �e dopiero nauczy go kto	 obcy, „j a k  
z w y c i 
 � a � ?” – tedy naturalnie, �e on z siebie wywie	� tego nie umie. 
K o n s t y t u c j 
  wi
c da J.J. Rousseau, a z w y c i 
 � a �  nauczy Bonaparte, a Francja d a  
� o � d  inwalidom za pierwsze p o w s t a n i e - p o k o l e   – tak za	 postawiwszy kwesti
 
p r a w o d a w c z �, r y c e r s k �  i  f i n a n s o w �,  istnie, �e si
 walczy� nie umie27.  

 

������������������������������������������������������������
25 PWsz VII, 152. 
26 List do K. Ruprechta, stycze 1864. PWsz IX, 123. 
27 PWsz VII, 61. 
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Czytaj�c tego typu s�dy Norwida, nie sposób oprze� si
, by nie zg�osi� kilka 
zastrze�e. Jak si
 wydaje, poeta, pisz�c, o potrzebie oryginalno	ci i wk�adu 
dzia�a powstaczych w rozwój uniwersalnych idea�ów ludzko	ci, zajmuje ra-
czej pozycj
 moralisty ni� polityka. Oczekiwania Norwida wielce zastanawiaj� 
w swoim maksymalizmie i bezkompromisowo	ci. W sytuacji ci�gle przetasowu-
j�cych si
 powstaczych rz�dów, sta�ego zagro�enia wojn� domow�, wzrastaj�-
cego terroru zaborcy, beznadziejno	ci wysi�ków militarnych, oboj
tno	ci wi
k-
szo	ci mocarstw Europy, stawianie przez pisarza tak wygórowanych wymaga 
wydaje si
 do pewnego stopnia przesad�. Cz
sto podkre	lany i tak ceniony przez 
niektórych badaczy uniwersalizm w my	li Norwida utrudnia� mu zrozumienie 
wielu wydarze, rozgrywaj�cych si
 nad Wis�� i Niemnem. Z pewnego oddale-
nia, nie ca�kiem respektuj�c fakty, poeta moralista móg� twierdzi�:  

 
Walka w Polsce nie zaczyna si
 o dwa kolory: c z e r w o n y  i  b i a � y,  ale o � a � o b 
 …  

ale o gwa�t dokonany n a  c z � o w i e k u  o dobie nocnej w ogrójcu warszawskim – i dopiero 
gwa�t dokonany n a  c z � o w i e k u  przyjmuje na siebie Naród, przyjmuje P o l a k !  – oto! 
ig�a magnesowa okr
tu, który Wielmo�ni Redaktorowie sobie zwierzonym maj�28.  

 
Nie jest jednak tajemnic� fakt, �e to w�a	nie g�ównie walka o „dwa kolory: 

czerwony i bia�y” by�a charakterystycznym rysem polskich zrywów niepodleg�o-
	ciowych. Zasadnicz� spraw� ci�gle pozostawa�o pytanie o stopie ich radyka-
lizacji; na ile kolejne insurekcje mia�y by� rewolucj� spo�eczn�, a na ile zrywem 
niepodleg�o	ciowym, powstaniem narodowym? Dylemat ten nie sprowadza� si
 
tylko do czystej dysjunkcji, obie opcje by�y wzajemnie powi�zane. Wed�ug partii 
Ruchu, odpowiedzialnej za wybuch powstania 1863 roku, w�a	nie stopie rady-
kalizacji przemian struktur spo�ecznych warunkowa� mo�liwo	� polskiego wy-
bicia si
 na niepodleg�o	�. Dyrekcja bia�ych, jak wiadomo, nie podziela�a tej 
opinii, ale prze�amuj�c pocz�tkow� bierno	�, a nawet wrogo	�, zmuszona zosta�a 
do czynnego w��czenia si
 w narodowy, powstaczy dramat. Te, zdawa�oby si
, 
do	� znane fakty, Norwid jak gdyby zawiesza, wprowadza w�asne rozró�nienia 
i kategorie. Pozostaje nam tylko stwierdzi�, �e jak�e cz
sto dochodzi�y do g�osu 
indywidualizm i asystemowo	� w my	li, w tym równie� my	li politycznej poety. 

Odwo�uj�c si
 do wiedzy historycznej, mo�na by jeszcze raz postawi� py-
tanie, czy rzeczywi	cie w polskim zrywie narodowowyzwoleczym 1863 roku 
nic nie by�o oryginalnego, a jedynie powielanie obcych wzorców? Czy s�dy 
Norwida wytrzymuj� konfrontacj
 z faktami i stanem bada? Ju� uczestnicy 
tamtych wydarze podkre	lali, �e fenomen tego ruchu polega� na stworzeniu 
„tajemnego pastwa polskiego”. Chocia� Polacy dotychczas raczej nie „grze-
������������������������������������������������������������

28 [Memoraia� o prasie] PWsz VII, 139. 
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szyli” zmys�em samoorganizacji to – jak pisa� Apolinary Hofmeister, naczelnik 
cywilny woj. grodzieskiego – w tym wypadku naród nasz,  

 
[…] umia� utworzy� swój Rz�d Narodowy, któremu by� pos�usznym wobec strasznej represji, 
stanu obl
�enia w	ród lasu szubienic, a Rz�d ten przetrwa� dwa lata, rekrutuj�c si
 ci�gle 
z ochotników do szubienicy, po	wi
ce i ofiar, czerpi�c si�
 tylko ze zdroju, który z Golgoty 
wytrysn��. Rz�d w Rz�dzie, w podobnych warunkach dot�d historia 	wiata na �adnej karcie 
nie zapisa�a29.  

 
Wyra�nie subiektywny i apologetyczny s�d bezpo	redniego uczestnika 

tamtych zdarze, niewiele traci w konfrontacji z ugruntowanym stanem wiedzy 
historycznej. Prace Franciszki Ramotowskiej dotycz�ce narodzin i struktur orga-
nizacyjnych „tajemnego pastwa polskiego” pokazuj� w szczegó�ach funkcjono-
wanie tego, jak na nasze warunki, niew�tpliwie spo�eczno-politycznego feno-
menu30. Stale zmuszany do zmiany miejsca posiedze, ale obraduj�cy cz
sto dwa 
razy dziennie Rz�d Narodowy, ofiarnie pracuj�cy urz
dnicy ró�nych komisji, 
poborcy pobieraj�cy podatek narodowy, s�dy i trybuna�y podziemne, powstacza 
dyplomacja, sprawna poczta to tylko niektóre cywilne struktury dziwnego pa-
stwa funkcjonuj�cego w innym pastwie zaborczym. Pomijanie lub zapominanie 
o tym jest du�ym uproszczeniem i redukcj�, tak wi
c postulat mówi�cy o po-
trzebie uwzgl
dniania pe�nego wymiaru zrywu 1863 roku jest ci�gle �ywy:  

 
Tote� o powstaniu styczniowym nale�y mówi� nie tylko jako o konfrontacji zbrojnej 

dwóch nierównych stron walcz�cych na polach bitewnych, ale tak�e o konfrontacji dwóch 
w�adz administracyjnych – pastwowych: polskiej, tajnej, która przedstawi�a si
 i uznana 
by�a przez naród jako jedynie prawowita i legalna, maj�ca oparcie w narodzie, oraz zabor-
czej, jawnej jako „najezdniczej” i nielegalnej, opieraj�cej si
 tylko na si�ach militarnych i po-
licyjnych. Przy czym w�adza polska nie ogranicza�a si
 tylko do czynno	ci administracyjnych 
i wspomagania wyzwoleczych dzia�a zbrojnych powstaców, ale przeprowadza�a tak�e pod 
zaborem rosyjskim najwa�niejsz� ówczesn� reform
 spo�eczn�, jak� by�o uw�aszczenie ch�o-
pów oraz równouprawnienie wszystkich stanów, wyzna i narodowo	ci31. 

 
Krytyczne opinie Norwida na temat naczelnych w�adz powstaczych uderzaj� 

swoim zdecydowaniem i apodyktyczno	ci�. Ciekaw� rzecz� by�oby ustali�, sk�d 
������������������������������������������������������������

29 List A. Hofmeistera do A. Gillera z 25 IV 1882. W: Powstanie styczniowe. Materia�y 
i dokumenty. Ser. 2. T. V. Ruch spo�eczno-polityczny na Ukrainie w 1863-1864 r. Kijów 1964 
s. 444. 

30 Por. F. RAMOTOWSKA. Narodziny tajemnego pa�stwa polskiego 1859-1862. Warszawa 
1990; F. RAMOTOWSKA. Tajemne pa�stwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864. 
Struktura organizacyjna. Cz. 1-2. Warszawa 1999-2000. 

31 F. RAMOTOWSKA. Tajemne pa�stwo... Cz. 1. Warszawa 1999 s. 700-701. 
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poeta czerpa� takie dane, które – nawiasem mówi�c – nie ca�kiem by�y ade-
kwatne do rzeczywisto	ci. W li	cie do Mariana Soko�owskiego z 27 [stycznia] 
1864 roku poeta pisa�:  

 
C h c e s z  w i e d z i e �, c o  j e s t  R z � d ?  – Rz�d jest to Komitet z�o�ony z poczciwych 

ludzi �adnej idei o ludzko	ci i historii nie maj�cych; narodowy, bo mu nikt nie zaprzeczy� � 
wielce post
powy w pretensjach swych, ale czepiaj�cy si
 ka�dego akcydensu socjalnego 
pierw ni� w�asnego zdania. Dlatego widzisz wszystkie figury tak, jak by�y! 

Rz�d jest konspiracyjny i koniec. Ma jedn� si�
... s k o m p r o m i t o w a n i a  k a � d e g o, 
a  o s z c z 
 d z e n i a  n i k o g o . . . jest negatywny i za wypadkami id�cy. D o p i e r o !  d o -
p i e r o !  domy	lono si
, �e trzeba wydawa� i publikowa� listy ludzi nara�onych na schwy-
tanie, aby oszcz
dzi� – a kiedy� si
 domy	l�, �e trzeba dzi	 t y l k o  i  t y l k o, i  t y l k o  
o d b i j a �  n a  S y b i r  w y w o � o n y c h  i  n i c  i n n e g o  n i e  r o b i �, b o w i e m  s t r a -
t e g i i  b y �  n i e  m o � e  i  n i e  m a  –  j e s t  w i 
 c  b e z  c e l u  � a d n e g o  p o j e -
d y n k o w e  p a � a s i k o w a n i e32.  

 
Czytaj�c powy�sze s�owa Norwida, nie sposób nie odnie	� si
 do faktów 

historycznych. U�yte przez poet
 okre	lenie „Rz�d” jest wielce niedok�adne33. 
Godzi si
 przypomnie�, �e podczas powstania mieli	my kilka rz�dów: na po-
cz�tku Komitet Centralny jako Tymczasowy Rz�d Narodowy, kwietniowy rz�d 
Agatona Gillera, „zielono	wi�teczny” rz�d „czerwonych prawników” pod prze-
wodnictwem Franciszka Dobrowolskiego, rz�d Karola Majewskiego, Rz�d Fran-
ciszka Dobrowolskiego, rz�d Romualda Traugutta i ostatni rz�d Bronis�awa 
Brzeziskiego. Do tego trzeba doda� jeszcze dwie dyktatury � bardzo krótka 
Ludwika Mieros�awskiego i niewiele d�u�sza Mariana Langiewicza. Tak wi
c 
w�adze naczelne nieustannie zmienia�y si
 i ka�da ekipa usi�owa�a zachowa� 
swoje w�asne oblicze. Ze wzgl
dów bezpieczestwa rz�dy pozostawa�y w kon-
spiracji, chocia� doskonale zdawano sobie spraw
 z trudno	ci tej sytuacji. Ju� na 
pocz�tku powstania cz�onkowie Komitetu Centralnego udali si
 z Warszawy do 
Kutna, by – licz�c na opanowanie tam terenu – mog�o doj	� do ujawnienia w�adz 
w pobliskim P�ocku. Jak wiadomo, nie uda�o si
 to wtedy, ale i pó�niej – przy 
nasilaj�cym si
 terrorze – niemo�liwe by�o zrealizowanie tego postulatu. 

Zwa�aj�c na krytyczne opinie Norwida na temat Rz�du Narodowego, warto 
przywo�a� opini
 Paw�a Popiela, galicyjskiego, konserwatywnego polityka. Jako 
zdecydowany przeciwnik powstania styczniowego nie móg� nie zauwa�y� obiek-
tywnych faktów: 

 
������������������������������������������������������������

32 PWsz IX, 125. 
33 Zob. F. RAMOTOWSKA. Rz�d Narodowy Polski w latach 1863-1864 (sk�ad, organizacja, 

kancelaria). Warszawa � �ód� 1978. 
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Istnienie i w�adza Rz�du Narodowego jest jedn� z najciekawszych zagadek psychologicznych 
i politycznych. […] Ten tak zwany Rz�d Narodowy tyle pope�ni� zbrodni, tyle na kraj 
sprowadzi� nieszcz
	�, tak dalece podkopa� nadzieje przysz�o	ci przez obudzenie pot
g 
demonicznych w Rosji, �e zas�u�y� na przeklestwo u wspó�czesnych i potomno	ci. Ale 
cz�onkowie jego mieli zaprawd
 pomys�y 	mia�e, a zamiary swoje – mniejsza ju�, czy na 
dobre, czy na z�e – przeprowadzili po mistrzowsku. Ju� my	l sama uzurpowania w�adzy 
w narodzie zdradza niezmiern� znajomo	� jego charakteru. W rozkazywaniu Rz�d nie waha 
si
, byle by� us�uchanym; przed zbrodni� nie cofa si
; w tajemnicy organizuje wszechwiedn� 
policj
. On – czego �aden rz�d regularny nie dokona� – szacuje w�asno	� nieruchom� i ru-
chom� i odpowiednie 	ci�ga podatki. Wystarcza mu jego piecz�tka, aby ka�dy obywatel po-
datek zap�aci�, s�u�y� za ajenta, poborc
, kuriera. Temu pr�dowi nie móg� oprze� si
 cz�owiek 
indywidualny, bo pr�d go zewsz�d ogarnia�34. 

 
Jedn� z wa�nych przyczyn s�abo	ci powstania styczniowego Norwid widzia� 

w zbyt szczup�ym zast
pie inteligencji35, jej deprecjacji, poni�eniu, degradacji 
spo�ecznej, marginalizacji. O ile stan poprzedni wynika� z dotychczasowej 
dominuj�cej roli szlachty w polskim �yciu publicznych, o tyle – zdaniem poety – 
spo�ecznej i narodowej roli inteligencji równie� nie doceniono w czasie po-
wstania w 1863 roku.  

 
Czego brak w obecnym powstaniu? – czy ch
ci, czy zaci�gu? czy po	wi
cenia? czy krwi? 

czy pos�uszestwa?... czy gotowo	ci pieni
�nej? c z e g o ? ... 
Mów sobie, co chcesz, brak tylko tej jednej rzeczy, która w Polsce od wieku przesz�o nie jest 

udzieln� spo�eczno	ci wag� i wspó�czynnikiem – to jest: Inteligencji. B
dzie wi
c to, co jest. 
[…] 

Nic wi
c nie spodziewam si
 odwa�nie naprzód uj
tego, bo gdyby nawet poruszy�a si
 
Inteligencja polska, to nie wezw� tam A u g u s t a  C i e s z k o w s k i e g o, ale do	wiadczo-
nego jakiego i p r z y s i 
 g � e g o  k o n s p i r a t o r a  – tak jak w 1831 wezwaliby na to 
miejsce rannego by�ego oficera kawalerii36.  

 
Stanowczo	� opinii Norwida na temat marginalnej roli inteligencji podczas 

Powstania Styczniowego by�a niekiedy zastanawiaj�ca. Prowadzi�o to nawet do 
sytuacji humorystycznych. W cytowanym powy�ej li	cie poeta wyznawa�: „Kiedy 
pisa�em do szefa sztabu Dyktatora: «Co robi Inteligencja polska?» – odpisa� mi, �e 
«jest na koniu». J a k  k t o  n a  k o n i u ,  t o  j u �  n i e  n a  s w o i c h  n o g a c h !”37. 
������������������������������������������������������������

34 P. POPIEL. Pami�tniki (1807-1892). Kraków 1927 s. 166-167. 
35 Zob. R. CZEPULIS-RASTENIS. „Klassa umys�owa”. Inteligencja Królestwa Polskiego 

1832-1862. Warszawa 1973; Inteligencja polska XIX i XX w. Studia. Pod red. R. Czepulis-
-Rastenis. Warszawa 1981; Inteligencja polska pod zaborami. Studia. Pod red. R. Czepulis-
-Rastenis. Warszawa 1978. 

36 List do M. Soko�owskiego, 6 lutego 1864. PWsz IX, 127-128, 130. 
37 PWsz IX, 128. 
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S�owa W�adys�awa Bentkowskiego, szefa sztabu genera�a Mariana Langiewi-
cza, mimo ich lapidarno	ci, a nawet by� mo�e ironicznego podtekstu, nie ca�-
kiem rozmijaj� si
 z faktami. Je	li prze	ledziliby	my sk�ad kolejnych powsta-
czych rz�dów, to okaza�oby si
, �e udzia� w nich inteligencji nie by� bagatelny. 
I tak chocia�by majowy rz�d „zielono	wi�teczny” przezwany zosta� Rz�dem 
„czerwonych prawników”, gdy� wszyscy jego cz�onkowie byli z wykszta�cenia 
prawnikami. Procentowy udzia� inteligencji równie� by� znacz�cy w „koalicyj-
nym” rz�dzie Agatona Gillera, jak równie� w rz�dzie Karola Majewskiego. 
Cz�onkiem rz�du Romualda Traugutta by� Adam Asnyk, pó�niejszy czo�owy 
poeta epoki pozytywizmu. Józef Kajetan Janowski, zasiadaj�cy a� w pi
ciu Rz�-
dach Narodowych, by� z wykszta�cenia architektem, w latach pó�niejszych 
docentem Politechniki Lwowskiej. Oskar Awejde, cz�onek czterech kolejnych 
Rz�dów Narodowych, studia prawnicze i ekonomiczne odbywa� w uniwersyte-
tach w Petersburgu i Berlinie. Je	li chodzi o kr
gi wojskowe, sytuacja te� nie 
by�a taka z�a. Dwaj dyktatorzy powstania, tj. Ludwik Mieros�awski i Marian 
Langiewicz, dysponowali stopniami generalskimi. Oko�o 200 wychowanków 
szko�y wojskowej w Genui i Cuneo zasili�o powstacze szeregi. Pozostaj�cy 
dotychczas w s�u�bie rosyjskiej Polacy, a pozyskani teraz dla sprawy narodowej, 
w przewa�aj�cej wi
kszo	ci byli to oficerowie, cz
sto pó�niej wybitni dowódcy. 
Do tego nale�a�oby doda� jeszcze wielu inteligentów, cz
sto nawet ludzi pióra 
pracuj�cych w sztabach, czy redakcjach tajnej prasy. W	ród bardziej znanych by� 
m�ody poeta Mieczys�aw Romanowski, który jako oficer s�dowy i adiutant w od-
dziale Marcina Borelowskiego (pseud. Lelewel) 24 kwietnia 1863 r. poleg� 
w bitwie pod Józefowem na Roztoczu38. 

Bior�c pod uwag
 chocia�by tylko te dane, mo�na stwierdzi�, �e uwagi Nor-
wida na temat marginalizacji inteligencji w czasie powstania 1863 roku s� prze-
sadzone. Jak si
 wydaje, te krytyczne opinie maj� uzasadnienie raczej w od-
niesieniu do epoki wcze	niejszej. By� mo�e do g�osu dosz�y równie� osobiste 
urazy, niedocenionego, a nawet odrzuconego poety. 

Krytycyzm Norwida wobec powstania styczniowego przejawia� si
 na wielu 
p�aszczyznach39. Osobiste reakcje na wie	� o wybuchu walk, komentarze okre	-
lonych postaw i wydarze, polemiki z wypowiedziami uczestników zdarze, 
������������������������������������������������������������

38 Zob. K. BARTOSZEWSKI. Mieczys�aw Romanowski. Warszawa 1968. 
39 Zob. T. MAKOWIECKI. Norwid wobec powstania styczniowego. „Pami
tnik Literacki” 26: 

1929 s. 564-581, przedruk w: T. MAKOWIECKI. Poeta i my�liciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie. 
Pod red. E. Chlebowskiej i W. Torunia. Lublin 2013 s. 97-124; Z. STEFANOWSKA. Norwida spór 
o powstanie. W: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Pod red. J.Z. Jakubowskiego, J. 
Kulczyckiej-Saloni i S. Frybesa. Warszawa 1964 s. 68-90; przedruk w: Z. STEFANOWSKA. Strona 
romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993 s. 83-104; W. WEINTRAUB. Norwid wobec po-
wstania styczniowego. Prze�. R. Werpachowski. „Studia Norwidiana” 12-13:1994-1995 s. 3-17.  
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dyskusje ideologiczne z pewnymi w�tkami polskiej my	li niepodleg�o	ciowej � 
oto tylko niektóre wymiary polemiki Norwida z powstaniem. Dialog ten cz
sto 
sprowadza� si
 do monologu, opinie poety trafia�y w pró�ni
 spo�eczn�, nie by�o 
ch
tnych do podj
cia debaty. Postawa te� samego poety nierzadko zniech
ca�a 
do wymiany my	li.  Zauwa�y� to ju� W�adys�aw Arcimowicz, który twierdzi�:  

 
Dlaczego� tak lekcewa��co wsz
dzie zbywano Norwida z jego projektami? Przede 

wszystkim stwierdzi� musimy, �e stanowisko to jego w polityce by�o zawsze moralizatorskie. 
Nie by�o to wcale rzecz� mimowoln�, owszem poeta zdawa� sobie spraw
, �e moralizuje, ale 
mniema�, �e tego w�a	nie Polsce brakuje, gdy� jest w niej za wiele literackiego p�aszczenia 
prawdy, dopasowywania si
 do gustów i wymaga czytelników40.  

 
Z brakiem reakcji, ignorancj�, niezrozumieniem Norwid b
dzie spotyka� si
 

jeszcze wielokrotnie podczas insurekcji 1863 roku. Sporz�dzane w tym okresie 
noty i memoria�y zwykle pozostawa�y bez odpowiedzi. Oczywi	cie wiele przyczyn 
sk�ada�o si
 na to, �e g�os pisarza cz
sto by� wo�aniem na puszczy. Nie tylko inni 
ponosili za to win
, cz
sto sam Norwid – 	wiadomie lub nie – by� za to wspó�-
odpowiedzialny. W jego wielu wypowiedziach z tego okresu przebija wyra�na nuta 
skargi. W li	cie do Karola Ruprechta z 9 listopada 1863 roku Norwid pisa�:  

 
Pisz
 z najwi
ksz� niech
ci�, dlatego �e gdyby Elias przyszed� do Polski po pas za-

krwawionej, to jeszcze nie tylko nie s�uchano by go, ale nawet nie zadano by sobie k�opotu 
by�  d o 	 �  g r z e c z n y m ,  aby mu odpowiedzie�. Tak dalece jest wszystko oparte na sa-
mym jedynie  r o z d m u c h a n i u  p a s y j  i  z u p e � n e j  p o g a r d z i e  w s z e l k �  I d e �. 

Pisz
 wi
c z najwi
ksz� niech
ci� � a mówi� z Tob�, Szanowny Obywatelu, unikam, 
dlatego �e sam w g�
bi umys�u Twego czujesz prawd
, ale formalnie gotów jeste	 zaprzecza� 
jej, opieraj�c si
 na i n d y w i d u a l n e j  T w e j  e n e r g i i  i  n a  e n e r g i a c h  l u d z i  
m 
 c z o n y c h, i  m n i e m a j � c, � e  t o  j e s t  h i s t o r i a ! !  

T a k  j e s t e 	  T y, Szanowny Obywatelu, i w s z y s c y  z a c n i  p a t r i o c i  p o l s c y  
c z y n n i  d z i 	41.   

 
Sytuacj
 wyobcowania, a cz
sto nawet odrzucenia Norwid b
dzie si
 stara� 

odda� poprzez odwo�anie do postaci legendarnego, Sofoklesowego Filokteta, 
uk�szonego przez jadowitego w
�a i pozostawionego przez Greków, podczas 
wojny trojaskiej, na wyspie Lemnos 42 . Liczne wypowiedzi publicystyczne 

������������������������������������������������������������
40 W. ARCIMOWICZ. Cyprian Kamil Norwid na tle swego konfliktu z krytyk�. Wilno 1935 

s. 146-147. 
41 PWsz IX, 117. 
42 Por. J.W. GOMULICKI. Pogardzona bro� Filokteta (W 140. rocznic� urodzin Norwida). 

„Nowa Kultura” 1961 nr 39 s. 1, 4; A. FABIANOWSKI. Philoctet. W: Cyprian Norwid. Interpre-
tacje. Pod red. S. Makowskiego. Warszawa 1986 s. 197-206.   
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pisarza z okresu powstania b
d� tymi magicznymi, ale niemog�cymi dosi
gn�� 
celu strza�ami Filokteta.  

Postawa odrzuconego proroka wo�aj�cego na puszczy by�a pokus�, której 
trudno by�o nie ulec. �wiadomo	� w�asnej misji, nakaz g�oszenia prawdy o	mie-
la�y do przybierania postaw bezkompromisowych. W tonie pe�nym zarówno 
zrozumienia, jak i usprawiedliwienia pisa� o tym Norwid w li	cie do Karola Ru-
prechta w styczniu 1864 roku: 

 
Zasmuca�oby mi
 to, �e pr
dzej bywa�em pojmowanym na wy�ynach Rzymu starego lub 

Germanii ni� w rodzinnym miasteczku powiatowym, np. w Misku albo w Radzyminie – ale 
pocieszam si
 tym, i� tak bywa�o ze wszystkimi, którzy pod ostatnie czasy 	mieli rodakom 
prawd
 mawia�. 

Od wieku blisko ca�a inteligencja polska nic a nic w narodzie nie znaczy, je	li mu nie ba-
suje – naród opiera si
 n a  s a m e j  t y l k o  e n e r g i i, aby walczy� ze spo�eczestwem 
azjackim, i  d l a t e g o  a z j a c k i m, i �  t o  s p o � e c z e  s t w o  n a  s a m e j  t y l k o  e n e r -
g i i  o p i e r a  s i 
 .  

To zowie si
 circulus-vitiosus43. 
 
Wracaj�c do Norwidowego wymogu oryginalno	ci i pami
taj�c, i� strona 

militarna powstania styczniowego pozostawia�a wiele do �yczenia, przypomnij-
my, �e by�a ona przedmiotem zainteresowania, a nawet podziwu postronnych 
obserwatorów. Pu�kownik sztabu artylerii szwajcarskiej Franz Ludwig von Er-
lach, który odwiedza� oddzia�y partyzanckie w Królestwie Polskim, tak pisa� 
w wydanym drukiem 1866 roku raporcie: 

 
Dzisiejsza wojna polska ma dla my	l�cego �o�nierza szwajcarskiego, który bli�ej na ni� 

patrza�, wielkie znaczenie, nie tylko ze stanowiska pastwowego, ale przede wszystkim jako 
powszechna wojna ludowa, jako partyzantka. Jako powszechna wojna ludowa jest ona wzo-
rem trudnym do prze	cigni
cia na punkcie wewn
trznego entuzjazmu, ofiarno	ci, wielko-
duszno	ci, nies�ychanej wytrwa�o	ci i bezwzgl
dnej odwagi. Dalej jest ona dla nas przyk�a-
dem trwa�ego, pot
�nego, opartego na tych cnotach wspó�dzia�ania w�adz ludowych, utrzy-
muj�cych si
 w	ród nieprzyjacielskiej przewagi zbrojnej, z oddzia�ami powstaczymi. […] 
Charakter polskiej partyzantki mo�e nam s�u�y� jako wyborny przyk�ad, �e ona i u nas 
w wielu cz
	ciach Szwajcarii mo�e by� stosowan� i prowadzon� oraz bardzo skuteczn�. 
Mog� nam zw�aszcza pos�u�y�, jako wyborny przyk�ad, marsze i podjazdy powstaców pol-
skich, ich walki w lesie, ich u�ycie karabinów i gorzej uzbrojonych �o�nierzy44. 

 

������������������������������������������������������������
43 PWsz IX, 123. 
44 F.L. ERLACH. Partyzantka w Polsce w r. 1863 w �wietle w�asnych obserwacji, zebra-

nych na teatrze walki od marca do sierpnia 1863 roku. Prze�. J. Gagatek, W. Tokarz. Przed-
mowa i przypisy W. Tokarza. Warszawa 1919 s. 235-236. 
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Polskimi do	wiadczeniami wyniesionymi z powstania styczniowego intereso-
wa�y si
 tak�e okupacyjne w�adze niemieckie ju� na pocz�tku II wojny 	wiato-
wej. W lutym 1940 roku, nied�ugo po zaj
ciu Polski, niemiecki oddzia� naukowy 
Sztabu Generalnego Wojsk L�dowych rozpocz�� studia nad powstaniem 
styczniowym w celu zbadania zachowania si
 spo�eczestwa polskiego w warun-
kach okupacji i opracowania skutecznych metod zniewalania Polaków. Powsta�e 
opracowanie pt. Taktyka polska w dziedzinie przygotowa� i przeprowadzenia 
powstania przeciwko Rosjanom w 1863 r. Metody obrony rosyjskiej w trybie 
pilnym przes�ano do wszystkich placówek gestapo, policji, batalionów SS, dzia-
�aj�cych na terenie Polski45.  

Kocz�c te rozwa�ania, powró�my do pocz�tkowej my	li Norwida o „upad-
ku, który pozostawia po sobie nast
pstwa-�ywotne”, a który staje si
 de facto 
„zwyci
stwem”. Jest faktem powszechnie znanym, �e powstanie styczniowe 
zakoczy�o si
 upadkiem, kl
sk� militarn�, polityczn�. Nie brak�o s�ów ostrej 
krytyki nawet ze strony niedawnych jeszcze adherentów. Stanis�aw Ko�mian, po 
powstaniu wybitny przedstawiciel krakowskich staczyków, w g�o	nej pracy 
Rzecz o roku 1863 twierdzi�: 

 
W dziedzinie duchowej, �e tak powiemy idealnej, powstanie 1863 r. dotkliwe poczyni�o 

wy�omy. Zachwia�o wiar
 w skuteczno	� po	wi
ce i ofiar, co gorsza, wyrodzi�o prze-
	wiadczenie ich zgubno	ci, wtedy gdy bezskutecznymi i zgubnymi s� one tylko, gdy �le s� 
u�ytymi. Obni�y�o tym samym powstanie 1863 r. patriotyzm ogó�u, os�abi�o si�
 tego ce-
mentu, który spaja� porozbiorow� budow
 polsk�. Rozlu�nienie stosunków narodowych by�o 
jego udzia�em.  

Podczas gdy powstanie ko	ciuszkowskie, legiony, wojna 1830 i 1831 r. otoczy�y aureol� 
imi
 polskie, powstanie 1863 r., s�awy, chwa�y nie przysporzy�o narodowi polskiemu; prze-
ciwnie uczyni�o mu ujm
; do pewnego stopnia zatar�o wspomnienia i zaszczytne mniemanie, 
stworzone tamtymi czynami, pozostawi�o po sobie ogólny, europejski niesmak; ju� nie 
wspó�czucie wywo�a�o, lecz zapomnienie i jakby instynktowny �al, �e nie tylko sprawie pol-
skiej, tak�e sprawie europejskiej, wyrz�dzi�o ono krzywd
. Czczeni dot�d za swe bohaterstwo 
Polacy, os�dzeni zostali i pot
pieni jako politycznie niepoprawni46.  

 
Mimo tej krytyki, postawmy jednak pytanie, czy upadek powstania stycznio-

wego nie pozostawi� „nast
pstw-�ywotnych”, czy nie zasia� pewnych idei, które 
zaowocowa�y dopiero wiele lat pó�niej47. Henryk Wereszycki w szkicu Znacze-
nie powstania styczniowego w dziejach narodu polskiego, przypominaj�c wielkie 

������������������������������������������������������������
45 Zob. L. RATAJCZYK. Polska wojna partyzancka 1863-1864. Warszawa 1966. 
46 S. KO�MIAN. Rzecz o roku 1863. T. 3. Cz. 2. Kraków 1895 s. 160-161. 
47 Zob. J.W. BOREJSZA. Pochwa�a pokonanego powstania. W: J.W. BOREJSZA. Pi�kny 

wiek XIX. Wyd. 2 uzup. Warszawa 1990 s. 379-390. 
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cele zrywu 1863 roku (powrót do granic I Rzeczypospolitej z 1772 roku, reforma 
spo�eczna w tym uw�aszczenie ch�opów), konstatowa�: 

 
Powstanie skoczy�o si
 kl
sk� militarn�. […] Natomiast cele spo�eczne zosta�y zrealizo-

wane. Wprawdzie nieco inaczej ni� to Centralny Komitet Narodowy, og�aszaj�cy manifest 
powstaczy, sobie wyobra�a�, ale realnie ten przewrót spo�eczny, o który walczono, zosta� 
jednak dokonany. […] w�a	nie w sprawie ch�opskiej Powstanie Styczniowe w skali historycz-
nej narodu polskiego odnios�o wielkie zwyci
stwo. Tyle, �e nie by�o ono dla wspó�czesnych 
tak widoczne, jak dla historyków nast
pnego stulecia. Bo te� skutki tego by�y po pierwsze 
po	rednie, a po drugie ujawni�y si
 dopiero po trzydziestu mniej wi
cej latach; ostatecznie 
za	 po pi
�dziesi
ciu pi
ciu latach w czasie wojny 1920 r., kiedy faktycznie zadecydowa�a o 
polskiej niepodleg�o	ci. Rzecz polega na tym, �e starania rz�du rosyjskiego, który chc�c sobie 
zjedna� ch�opa polskiego, musia� da� mu przynajmniej tyle w�asno	ci i wolno	ci, ile za-
powiada� manifest polskiego powstania, tylko z pocz�tku wydawa�y si
 skuteczne. Jeszcze 
pierwsze pokolenie ch�opów Królestwa uw�aszczone ukazami rz�du carskiego uwa�a�o go za 
swego dobrodzieja, ale okaza�o si
, �e jednak polskie spo�eczestwo, walcz�c o dusz
 tego 
ch�opa, odnios�o w tej bezkrwawej, a pomimo to ofiarnej walce bezapelacyjne zwyci
stwo. 
Pod koniec XIX w. ch�op Królestwa by� polski, a nie rosyjski48. 

 
Wydaje si
, �e �ród�em wielu nieporozumie w s�dach Norwida na temat 

powstania 1863 roku by� podstawowy fakt emigracji, oddalenie od kraju. Zbyt 
daleka perspektywa i z góry przyj
te za�o�enia cz
sto przeszkadza�y w utrzyma-
niu kontaktu z rzeczywisto	ci�. Poeta niekiedy mia� t
 	wiadomo	�, zwierza� si
 
nawet z tego W�adys�awowi Bentkowskiemu:  

 
Nas�ucha�em si
 przez lat kilkana	cie mniemania, jakoby d�ugo od kraju oddaleni nie 

mieli mo�no	ci uprzytomnienia sobie potrzeb miejscowych – – chciej, z �aski swojej, przyj�� 
w zamian uwag
, �e wi
ksza cz
	� pot
gi post
powej z tego si
 w�a	nie czerpie, i� skoro 
szczegó�y i detale miejscowe tracimy z oczu, pozostaj� przed wszystkim ogólne zarysy dobra, 
prawdy lub pi
kna – – 49. 

 
Nieznajomo	� pewnych faktów dotycz�cych powstania lub wyra�ne ich 

ignorowanie niekiedy Norwid t�umaczy� z rozbrajaj�c� szczero	ci�. Jesieni� 
1864 roku, gdy walki w Polsce ju� wyra�nie dogasa�y, poeta w li	cie do Mariana 
Soko�owskiego konfidencjonalnie wyznawa�: „Jako wi
c publicysta o p i e r a -
j � c y  s i 
  n a  f a k t a c h  daruj g�uchemu marzycielowi, który czasem pierwej 
mówi, ni� fakta zna”50.  
������������������������������������������������������������

48 H. WERESZYCKI. Znaczenie Powstania Styczniowego w dziejach narodu polskiego. 
W: Powstanie styczniowe. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje. Pod red. S. Kalembki. Warszawa 
1990 s. 733, 735. 

49 List do W. Bentkowskiego, czerwiec 1863. PWsz IX, 102. 
50 PWsz IX, 148. 



 _____________  UPADEK, ZWYCI�STWO? POWSTANIE STYCZNIOWE W S�DACH NORWIDA 

 

�
47

Nawet myl�c si
 w wielu konkretnych sprawach, Norwid czu� si
 uprawniony 
do zabierania g�osu w kwestiach istotnych dla swojego kraju. Nie tyle szczegó�y 
wydarze, ale ich istota wydawa�a mu si
 najwa�niejsza. S�owa z listu do Kon-
stancji Górskiej – t�umacz�ce pewne nieporozumienia poety z Micha�em Klecz-
kowskim – mog�y wi
c brzmie� jako ci�gle aktualne usprawiedliwienie: 

 
Dyplomat� nie jestem i, kiedy zdanie moje w rzeczach historii objawiam, zapewne nie 

idzie mi g�ównie o bawe�n
, opium albo herbat
, ale idzie mi g�ównie o tre	� g�ówn�51. 
 
Powy�szy szkic ma charakter wyra�nie redukcyjny. Ogranicza si
 w�a	ciwie 

tylko do kilku punktów Norwidowej krytyki powstania styczniowego. Spojrzenie 
autora Fulminanta na zamykaj�ce epok
 romantyzmu powstanie narodowe by�o 
do	� wielostronne. Wszystko to mog�oby sta� si
 w przysz�o	ci tematem szer-
szego opracowania. Istotn� rzecz� by�aby te� konfrontacja opinii i s�dów Nor-
wida z my	l� historyczn� dotycz�c� powstania styczniowego.  
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 FALL, A VICTORY? 
THE JANUARY UPRISING IN NORWID’S OPINION 

 
The article is concerned with Norwid’s critical opinions connected with the January 

Uprising. The period preceding it, abounding in great patriotic-religious demonstrations in 
Warsaw, was considered by the poet as a very positive and by all means original one. On the 
other hand, he thought that the very uprising and its course was a secondary act, devoid of 
logic and aim. The author of Fulminant repeated his judgments, sometimes harsh ones, in the 
memorials, letters and poetical works that he wrote at that time. His critical opinions of the low 
level of the insurrectionist press, or the unwilling participation of the Polish intelligentsia in the 
insurrectionist actions, were not always just and true. In many cases Norwid simply did not 
accept historical facts. Maybe it was his personal traumas of an underestimated, or even 
rejected poet, that were voiced in this way. The attitude of a prophet shouting in the wilderness 
was a temptation that was difficult to resist. The awareness of his own mission, the imperative 
that he should proclaim the truth, encouraged Norwid to assume uncompromising stances. He 
tried to render the position of alienation, or even of rejection by referring to Sophocles’  
legendary figure, Philoctetes, bit by a venomous snake and left by the Greeks on the island of 
Lemnos. The writer’s numerous press articles written in the period of the Uprising will be 
those magic, but unable to reach the target, arrows shot by Philoctetes. 

 
Translated by Tadeusz Kar�owicz 

 
S�owa kluczowe: Norwid, Powstanie Styczniowe, manifestacja, Warszawa, Filoktet, Rz�d 
Narodowy, Romuald Traugutt. 
 
Key words: Norwid, January Uprising, demonstration, Warsaw, Philoctetes, Polish National 
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EDWARD KASPERSKI 

NORWID JAKO STRATEG 
W KONTEK�CIE ROZWA�A� 
O WALCE I WOJNIE 

I. „NAGI HEROIZM” CZY STRATEGIA?  

Spostrze�enia Norwida na temat strategii stanowi� bez w�tpienia mniej znany 
i rozpoznany nurt jego dzia�alno	ci pisarskiej. Niezale�nie od tego, czy autor 
napisanej po francusku Filozofii wojny odnosi� si
 do tej kwestii wprost czy 
po	rednio, systematycznie czy dygresyjnie, strategi
 traktowa� jako dziedzin
 
wiedzy oraz umiej
tno	� zajmuj�c� si
 celami, metodami i 	rodkami szeroko 
poj
tej walki (niekoniecznie zbrojnej) oraz praktyczn� problematyk� rozwi�zy-
wania konfliktów wraz z licznymi zagadnieniami pochodnymi. Na te ostatnie 
sk�ada�y si
 plany dzia�ania, zasady ich uk�adania i realizacji, wiedza o wa-
runkach konstruktywnego dzia�ania (czynu), umiej
tno	� wygrywania bitew, 
znajomo	� istoty wojen, potyczek i pojedynków, zdolno	� rozpoznawania zde-
gradowanych form walki (natury „tszinu tatarskiego”) itd. Znajomo	� zasad 
strategii oraz umiej
tno	� stosowania ich w praktyce stanowi�a w jego oczach 
o kompetencjach stratega, czyli tego, kto uk�ada plan walki, okre	la jej 	rodki, 
sposoby i cele, ewentualnie kieruje ni� i odpowiada za jej wynik. 

Norwid nie zajmowa� si
 tym zagadnieniem ca�kiem bezinteresownie. Po-
zostawa�y one w zwi�zku z innymi dzia�ami my	li i pisarstwa oraz historycz-
nymi okoliczno	ciami. Walka stanowi�a wed�ug niego, po pierwsze, podstawow� 
form
 ludzkiej dzia�alno	ci d���cej do osi�gni
cia okre	lonego celu, równo-
rz
dn� samej pracy1. „Okresy, pisa� w Memoriale o prasie, nie wyró�niaj� si
 

������������������������������������������������������������
1  W odró�nieniu od pracy poszczególne formy walki charakteryzowa�y si
 udzia�em 

uczestników, si� i dzia�a d���cych do wzajemnie sprzecznych celów. W my	leniu roman-
tycznym idea walki osadza�a si
 w nieobcym Norwidowi przekonaniu o polarno	ci bytu. T
 
my	l o polarno	ci formu�owa� wprost Zygmunt Krasiski: „P�ciowo	�, polarno	� jest prawem 
powszechnym, prawem jednym i wszechobecnym tak w naturze, jak w duchu, tylko �e pod 
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przez p r z e � a m a n i e  c i � g u  c a � e j  p r a c y  i  w s z y s t k i c h  w a l k  c z � o -
w i e k a, ale przez przenoszenie punktu-wyj	cia: inicjatywy, i punktu-parcia: 
realizacji”2. Znajomo	� regu� obowi�zuj�cych w omawianej dziedzinie by�a wi
c 
konieczna, by wp�ywa� na wydarzenia i osi�ga� przewag
 w sytuacji konfliktu, 
inaczej dzia�ania stawa�y si
 	lepe, chaotyczne i bezproduktywne. Stanowi�a ona, 
po drugie, rodzaj szeroko rozumianej „sztuki” w znaczeniu, jak ujmowa� rzecz 
szkic O sztuce (dla Polaków), wiedzy i umiej
tno	ci przysparzaj�cych post
pu. 
Autor szkicu zauwa�a�: „Owszem – dostrzec si
 daje, i� wy��czenie pierwiastku 
sztuki spo	ród licznych darów znamienuj�cych wodza – owszem, ograniczenie 
si
 na heroizmie nagim bez udzia�u tej historycznej estetyki, która epopej
 two-
rzy – dawa� zwyk�o wiele bitew szcz
	liwych, wiele przegranych wojen”3. 
Znaczny udzia� w kierowaniu uwagi pisarza na zagadnienia strategii mia�y, po 
trzecie, bie��ce wydarzenia i konflikty, jak chocia�by powstanie styczniowe, 
które rzadko wykracza�y, wed�ug niego, poza konwulsyjny „nagi heroizm”. 

Warto doda�, �e termin „strategia” i okre	lenia pochodne pojawia�y si
 kilka-
krotnie w wypowiedziach Norwida, a wi
c nie jest to termin i poj
cie zewn
trz-
ne wobec jego pogl�dów. W ksi��ce O Juliuszu S�owackim wspomina� on wprost 
nie tylko o „strategii”, lecz tak�e o „archistrategii dziejów”, co wskazywa�oby, 
�e zjawiska te traktowa� on zasadniczo w perspektywie dzia�a historycznych, 
historiozoficznych i historiotwórczych4. W odniesieniu do Byrona Norwid u�y� 
z kolei nobilituj�cego okre	lenia „Archistrategos”, pochodnego od s�owa ����-
����� (strategós), oznaczaj�cego wodza lub dowódc
5. Wyra�enie „redagowane 
strategicznie” wyst
puje odpowiednio w li	cie do W�adys�awa Czartoryskiego 
z 20 lutego i Micha�a Kleczkowskigo z 6 marca 1863 roku. Zwrot „kwestia 
strategiczna” pojawia si
 w li	cie do Karola Ruprechta z 30 pa�dziernika 1867 
roku6. 

Mimo �e Norwida uwa�a si
 potocznie za poet
 i sztukmistrza – a od czasu 
do czasu za my	liciela lub filozofa – to uj
cie takie wydaje si
 zbyt jednostronne 
i w�skie. Wymaga ono rozszerzenia i uzupe�nienia o s�abo dot�d zbadane lub 

�����������������������������������������������������������
coraz wy�szymi kszta�tami si
 objawia [...]. Prawo to na tym zale�y, �e jedna i ta� sama si�a 
w naturze lub idea w Duchu objawia si
 na dwóch ostatecznych kocach swoich niby to 
sprzecznie, a wtedy mi
dzy dwoma kocami powstaje dzia�anie i oddzia�ywanie ci�g�e, czyli 
ruch i �ycie tej�e si�y, tej�e idei”, cyt. wg: Z. KRASI�SKI. Dzie�a literackie. Wybra�, notami 
i uwagami opatrzy� P. Hertz. Warszawa 1973. T. I s. 151-152. 

2 PWsz VII, 143. 
3 PWsz VI, 338. 
4 PWsz VI, 435, 337. 
5 PWsz VI, 415. 
6 PW IX, 316. 
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zgo�a nieznane kierunki i pola jego dzia�alno	ci, cho�by z tego powodu, by in-
nowacyjny kapita� jego my	li nie ulega� zmarnowaniu. 

Niniejsze omówienie – kto wie, czy nie pierwsze w literaturze przedmiotu7 – 
zestawia i analizuje wypowiedzi Norwida na temat strategii, prezentuje poet
 
w roli stratega oraz dokonuje rekonstrukcji jego my	li, która wprost lub po-
	rednio nawi�zuje do zagadnie strategii. Pisarz artyku�owa� t
 my	l zarówno 
w poezji i prozie artystycznej, jak równie� w prozie, któr� nazywa� „techniczn�” 
i która, jak: noty, notatki, memoria�y czy szkice, mia�a wed�ug wspó�czesnej 
terminologii w za�o�eniu cz
sto interwencyjny i praktyczny charakter. Odnosi�a 
si
 bowiem do realnych, zazwyczaj bie��cych sytuacji, wydarze i konfliktów, 
zarówno polskich, jak i mi
dzynarodowych (w ówczesnym wymiarze).  

Dotyczy�o to zreszt� równie� wyst�pie o charakterze ogólnym, mo�na by 
rzec: filozoficznym. Przyk�adami by�yby rapsod Fulminant z 1863 roku – z jaw-
n� aluzj� do walk powstaczych toczonych w tym samym czasie na ziemiach 
polskich – oraz systematyzuj�ca rozprawka La Philosophie de la guerre z roku 
1870, odnosz�ca si
 po	rednio – ze wzgl
du na miejsce i czas napisania – do 
wojny francusko-pruskiej w tym okresie. Oba te teksty zachowywa�y jednak�e 
merytorycznie szeroki, ogólny i „bezstronny” profil teoretyczny.  

Rapsod Fulminant podejmowa� zarówno pytanie: „co si
 zwa� godzi rzeczy-
wi	cie wojn�”8 w szerokim kontek	cie my	li chrze	cijaskiej oraz w konfrontacji 
z barbarzystwem i wojennymi ekscesami wieku XIX, jak te� zawiera� nami
tne 
pot
pienie wojen grabie�czych i niszczycielskich. Okre	lenie „rapsod” uzasad-
nia�o wysoki, podnios�y i niemal uroczysty ton tego „gniewnego” poematu, ko-
munikuj�cego na tym samym planie wa�kie my	li oraz wzburzone emocje poety. 
Utwór mo�na 	mia�o uzna� za arcydzie�o intelektualnej liryki Norwida. 

Z kolei pó�niejsza rozprawka francuska La Philosophie de la guerre zawie-
ra�a systematyczne – nietypowe dla polskiego pisarza – omówienie wzajemnej 
relacji wojny (la guerre) i walki (la lutte). Przedk�ada�a precyzyjn� siatk
 poj
-
ciow�, pozwalaj�c� identyfikowa� i ocenia� tocz�ce si
 na 	wiecie wojny oraz 
role odgrywane w nich przez uczestników. Klasyfikowa�a i hierarchizowa�a ró�-
ne rodzaje konfliktów. Prezentowa�a w szczególno	ci oryginaln�, warto	ciuj�c� 
typologi
 ról pe�nionych w nich przez uczestników. Norwid wyró�nia� wi
c rol
 
wroga (l’ennemi), ciemi
zcy (l’oppresseur), przeciwnika (l’adversaire) oraz 
oponenta (l’opposant)9. Uderza�a w tej typologii pozytywna ocena roli oponenta. 
������������������������������������������������������������

7 Problematyk� walki w szerokim kontek	cie romantycznym zajmowa�em si
 w artykule 
Filozofia konfliktu i walki. Cyprian Norwid i August Cieszkowski. W: E. KASPERSKI. Dyskursy 
romantyków. Norwid i inni. Warszawa 2003 s. 205-243. 

8 PW III, 549. 
9 PW VII, 69-80. 
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„[…] prawdziwy post
p, konstatowa� autor Filozofii wojny, zaczyna si
 dopiero 
wraz z pojawieniem si
 oponenta. Albowiem oponentem stajemy si
 my sami 
postrzegani z innego punktu widzenia: i jest to wspó�dzia�acz rzeczywi	cie 
aktywny”10. 

Norwid rozpatrywa� tedy zasady walki oraz zwi�zane z nimi zagadnienia 
strategii w kategoriach postaw, zachowa i dzia�a reprezentowanych przez 
uczestnicz�ce w nich strony oraz ze wzgl
du na stosowane przez nie metody 
post
powania i realizowane d�ugofalowe cele-warto	ci. Owa refleksja mia�a wi
c 
potrójny wymiar: po pierwsze � opisowy, po drugie � teoretyczny i ogólny, po 
trzecie: krytyczny, interweniuj�cy i programuj�cy. Ten ostatni wyra�a� si
 w po-
stulacie zast�pienia wojen heroizmem nieprzerwanej, pokojowej walki na ka�-
dym polu i w ka�dych warunkach. W niniejszych rozwa�aniach preferencje 
posiada ta ogólna i praktyczna strona uwag poety o strategii, albowiem w zasa-
dzie tylko one zachowuj� wspó�cze	nie aktualno	� i �ywotno	�. 

T
 praktyczn� lub zgo�a interwencyjn� problematyk
 strategii Norwid z re-
gu�y osadza� w szerszej perspektywie aksjologicznej, uwzgl
dniaj�cej równie� 
wprost lub po	rednio religijne pierwiastki chrze	cijaskie. Taki w�a	nie charak-
ter mia�y pisma redagowane na kanwie rozmy	la o powstaniu styczniowym 
z 1863 roku, jak: Memoria� o prasie adresowany do Karola Ruprechta, Philoctet 
skierowany do Augusta Cieszkowskiego, kilka not o „presji moralnej” kierowa-
nych do ró�nych adresatów oraz liczne listy pisane w okresie powstania stycz-
niowego i pó�niej. Taka szeroka perspektywa aksjologiczna i 	wiatopogl�dowa 
dominowa�a we wspomnianym rapsodzie Fulminant, który przekazywa� i uogól-
nia� istotne my	li i odczucia Norwida dotycz�ce zarówno wojen napastniczych 
i zaborczych, jak te� przedstawia� warunki dopuszczaj�ce prowadzenie „wojny 
sprawiedliwej”, maj�cej nadprzyrodzon� sankcj
 „gniewu Bo�ego” z powodu 
nadu�y�, nieprawo	ci i bezecestw. 

Zbiór pism zwi�zanych z powstaniem styczniowym 1863 roku nie wyczerpy-
wa� jednak zainteresowa i aktywno	ci Norwida w omawianej dziedzinie. 
O tym, �e zagadnienia walki, problematyka konfliktów i refleksja o strategii nie 
mia�y charakteru wy��cznie przelotnego i okazjonalnego 	wiadczy�y tak�e wcze	-
niejsze utwory i uwagi poety z okresu Wiosny Ludów, wrzenia poprzedzaj�cego 
bezpo	rednio powstanie styczniowe, z czasów amerykaskiej wojny secesyjnej, 
prusko-austriackiej lub prusko-francuskiej. Dowodzi�y zbie�nych zainteresowa: 
wiersz Jeszcze s�owo (Czyni�cym pokój przypisane) z 1848 roku, poemat Vendôme 
i rapsod Niewola z 1849 roku, Odpowied	 krytykom „Listów o emigracji” z 1850 
roku, dramat Zwolon z 1851 roku, wiersz �ydowie polscy z 1861 roku.  

������������������������������������������������������������
10 PW VII, 79. 
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Rytm tych nawi�za do omawianych spraw by� jednak�e, ogólnie rzecz bio-
r�c, zmienny i nieregularny. Po okresie powstania styczniowego intensywny 
powrót do wspomnianej problematyki „jak walczy�”, „jakie cele stawia� sobie 
w walce” oraz jakie s� strategiczne warunki zwyci
stwa w podj
tej walce 
nast�pi� zaledwie kilka lat po jego upadku, mianowicie w gor�cym i prze�omo-
wym historycznie dla Francji i Europy – a w pewnym stopniu tak�e dla biografii 
Norwida – okresie lat 1870-1871. Wiele jednak wskazuje, �e sekwencja tekstów 
teoretycznych i publicystycznych Norwida z roku 1860 oraz pocz�tku 1870 roku 
tworzy wzgl
dnie jednorodn�, tematyczn� i problemow� ca�o	�11. Tote� z punktu 
widzenia omawianej tu my	li strategicznej Norwida warto potraktowa� ca�y ten 
okres ��cznie. 

Lata 1870-1871, przypomnijmy, s� godne uwagi z tego wzgl
du, i� zmieni�y 
one zasadniczo uk�ad si� w Europie oraz przygotowa�y istotne pó�niejsze zmiany 
w skali europejskiej i mi
dzynarodowej. Punktem zwrotnym okaza�a si
 wojna 
francusko-pruska (19 lipca 1870 � 10 maja 1871), która w wyniku kl
ski armii 
Napoleona III pod Sedanem 2 wrze	nia 1870 roku spowodowa�a upadek monar-
chii, powstanie III republiki francuskiej 4 wrze	nia 1870 roku, obl
�enie i upa-
dek Pary�a 28 stycznia 1871 roku, a przede wszystkim proklamowanie w Wer-
salu 18 stycznia 1871 roku przez kanclerza Bismarcka zjednoczonego, pot
�nego 
Cesarstwa Niemieckiego. Ponadto 20 wrze	nia w 1870 roku. W�osi zdobyli 
i zaj
li Rzym. Dokona� si
 w ten sposób upadek Pastwa Ko	cielnego, z którym 
Norwid wi�za� tak wielkie nadzieje na trwanie w Europie ustalonego historycz-
nie �adu, maj�cego sankcj
 „transcendentaln�”, nadziemsk�.  

Innym granicznym do	wiadczeniem Norwida by�y z kolei rz�dy Komuny 
Paryskiej w okresie od 18 marca do 28 maja 1871 roku, które zdawa�y si
 prze-
wraca� ca�kowicie to wszystko, w co poeta dotychczas 	wi
cie wierzy�. W roku 
1870. Europa i 	wiat wchodzi�y zatem w now� epok
, która niew�tpliwie za-
chwia�a ustalonymi wcze	niej przekonaniami poety. Wymaga�y one rewizji 
i zmian, gdy� pojawi�o si
 zbyt wiele nowych rzeczy, Europa i 	wiat przybra�y 
inne oblicze, a dawne schematy interpretacyjne z lat 1840, 1850 i 1860 okazy-
wa�y si
 ju� nie w pe�ni sprawne. Nie przystawa�y do zmienionej sytuacji geo-
politycznej.  

W roku 1870 Norwid, zauwa�my, zbli�a� si
 do pi
�dziesi�tki i trudy walki 
o byt sprawia�y, �e brakowa�o mu niekiedy dawnej 	wie�o	ci i elastyczno	ci. 
Ucieka� si
 niejednokrotnie w kolejnych latach do powielania rozwi�za, które 
powsta�y wcze	niej. Schemat niedocenionej, lecz oryginalnej osobowo	ci powta-
������������������������������������������������������������

11 Zwi�zek tych pism z okresami wcze	niejszymi wymaga�by osobnych bada, jednak 
intuicyjnie zwi�zek taki wydaje si
 uchwytny, by wymieni� tylko wiersz Jeszcze s�owo 
(Czyni�cym pokój przypisane) oraz poemat Vendôme.  
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rza� si
 na przyk�ad w „arystokratycznych” kreacjach postaci Krakusa, Zwolona, 
Mak-Yksa i lorda Singelwortha.  

Tote� rozprawa La philosophie de la guerre, epistolarny szkic Walka-polska 
oraz zachowana we fragmencie Filozofia historii polskiej nawi�zywa�y 
niew�tpliwie w lu�ny sposób do wcze	niejszych prac i przemy	le, zw�aszcza z 
„gor�cego” okresu powstania styczniowego. Warto te� przypomnie�, �e rok pó�-
niej po Filozofii wojny powsta�a prawdopodobnie wa�na rozprawa Znicestwienie 
narodu oraz zosta�a wznowiona lub zainicjowana praca nad tragedi� historyczn� 
Kleopatra i Cezar12. Prezentowa�a na materiale z odleg�ej epoki obraz katastrofy 
dziejowej, grzebi�cej – temat to znamienny dla autora Zwolona i Krakusa – 
wielk�, s�uszn� spraw
 historyczn� i doprowadzaj�cej do tragicznej 	mierci 
ponadprzeci
tnych postaci dziejowych13. 

Wspomniane pisma i utwory wespó� z blokiem innych tekstów i korespon-
dencji potwierdzaj� kilka obserwacji. Po pierwsze, wyst
puje wzgl
dna ci�g�o	� 
zainteresowa Norwida problematyk� strategii motywowana pogl�dem, �e 
rozwi�zania strategiczne rozstrzygaj� o powodzeniu lub kl
sce uczestnicz�cych 
w walce stron14 . Po drugie, kontekstem owych strategicznych rozwa�a jest 
u poety wzgl
dna otwarto	� „dziej�cych si
 dziejów”, gdy� pisarz zwalcza� fata-
lizm i sztywny determinizm historyczny, eliminuj�cy mo�liwo	� wyboru, samo-
dzielnych decyzji i skutecznego dzia�ania. Postulowa� jednak�e, by wynika�y one 
z wiedzy o prawach i zasadach funkcjonowania historii oraz z podporz�dko-
wania si
 prawom i warto	ciom wy�szym ni� ludzkie 15 . Po trzecie, analiza 
twórczo	ci Norwida wykazuje, i� zainteresowania tego typu – a w konsekwencji 
pisma lub utwory im po	wi
cone – nasila�y si
 w okresach, które Norwid uwa�a� 
za prze�omowe lub zwrotne w historii narodu lub w dziejach powszechnych. Po 
czwarte, znamieniem Norwida by�o to, �e konkretne wydarzenia (lub serie takich 
wydarze) rozpatrywa� on w szerokiej perspektywie historycznej, historio-
zoficznej oraz historiotwórczej. Po pi�te, ujmowa� je nie w kategoriach sztyw-
������������������������������������������������������������

12 Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA. Kalendarz 
ycia i twórczo�ci Cypriana Norwida. 
T. II. 1861-1883. Pozna 2007 s. 519. 

13 Tragedi
 t
 omawia�em w artykule Dramat historyczny – antynomie gatunku, antynomie 
historii. W: Dramat w historii, historia w dramacie. Red. naukowa: K. Latawiec, R. Stachura-
Lupa, J. Waligóra, E. �ubieniewska. Kraków 2009 s. 111-119. 

14 Oto klasyczna definicja walki pochodz�ca z ksi��ki Tadeusza Kotarbiskiego Z zagad-
nie� ogólnej teorii walki (Warszawa 1938): „Jan walczy z Piotrem, ilekro� d��� oni do celów 
niezgodnych, wiedz� o tym i dlatego w dzia�aniach swych licz� si
 z dzia�aniami przeciw-
nika”, cyt. wg: Maria Ossowska. O pewnych przemianach etyki walki [1957] http://lewicowo.pl/ 
o-pewnych-przemianach-etyki-walki/.  

15 O znaczeniu prawa i konieczno	ci poddania si
 „prawom wy�szym od praw refleksji 
a posteriori” Norwid pisa� w li	cie z 1866 r. do Karola Ruprechta, PWsz IX, 211-212. 
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nego determinizmu lub nieodwracalnej konieczno	ci dziejowej, lecz zwykle jako 
efekt wyboru strategii dzia�ania dostosowanej do warunków i mo�liwo	ci albo 
przeciwnie � strategii b�
dnej, „personalnej”, nielicz�cej si
 z uk�adem si�, 	rod-
kami oraz istniej�cymi warunkami. 

Co jednak mia�by konkretnie oznacza� u�ywany przez Norwida termin „stra-
tegia”, wywodz�cy si
 z greckiego s�owa ����������, oznaczaj�cego sztuk
 
walki i kierowanie przebiegiem dzia�a? U swego �ród�a ma on greckie s�owo 
stratos, które oznacza „armi
” oraz ageîn, które znaczy z kolei „przewodzi�”. 
W powszednim wspó�czesnym zastosowaniu „strategia” oznacza szeroko zakro-
jony oraz d�ugofalowy plan wzajemnie skoordynowanych dzia�a – t� d�ugo-
falowo	ci� strategia ró�ni si
 od krótkofalowej taktyki – zmierzaj�cych do 
osi�gni
cia postawionego celu (lub celów) w okoliczno	ciach, w których pod-
miot dzia�aj�cy ma do czynienia, czy to z wieloma niewiadomymi, czy to ograni-
czonymi zasobami i 	rodkami, czy to wreszcie z przeciwnikiem, który stara si
 
pokrzy�owa� te dzia�ania oraz zachowa� istniej�cy uprzednio stan rzeczy. 
W nowszych dyskusjach jedni badacze definiuj� z kolei strategi
 jako planowa-
nie dzia�a, inni – jako ogólny wzór podejmowania decyzji, jeszcze inni – jako 
praktyczne kszta�towanie przesz�o	ci za spraw� osi�gania („dopinania”, jak 
powiedzia�by Norwid) po��danych celów za pomoc� dost
pnych 	rodków16. 

To, co wydawa�o si
 budzi� zainteresowanie Norwida strategi�, by�a niew�t-
pliwie d�ugowieczno	� zjawiska. Pierwszy znany traktat na ten temat autorstwa 
Sun Tzu (w transkrypcji niemieckiej S�nz�) zatytu�owany Sztuka wojny powsta� 
bowiem w Chinach w rejonie Wu oko�o 500 lat przed Chrystusem i � jak 
twierdz� znawcy � nie zdezaktualizowa� si
 w pe�ni nawet wspó�cze	nie. Z kolei 
w tradycji europejskiej starogrecki termin „strategia” zadomowi� si
 w Bizan-
cjum oko�o szóstego wieku naszej ery, gdzie oznacza� rozpisany na 	rodki 
i chwyty taktyczne sposób obrony w�asnego kraju oraz pokonania wroga. Rozwi-
n�� to poj
cie bizantyjski w�adca Leon VI, zwany M�drym lub Filozofem (886-
912), który zaprezentowa� oko�o 900 roku opracowan� na jego zlecenie koncep-
cj
 sztuki kierowania walk� oraz zaproponowa� w dziele Taktyka pierwsz� 
w dziejach definicj
 logistyki, czyli kompleksu dzia�a wspomagaj�cych walk
, 

������������������������������������������������������������
16 Zob. H. MINTZBERG. Tracking Strategies: Towards a General Theory of Strategy For-

mation. Oxford 2007; zw�aszcza rozdz. 1: Of Strategies, Deliberate and Emergent s. 1-16; por. 
równie� M. MCKEOWN. The Strategy Book. Prentice Hall 2011. Ksi��ka ta przekonuje, �e isto-
t� strategii jest to, �e wybiega w przysz�o	� i pozwala j� kszta�towa� oraz �e my	lenie 
strategiczne  pozwala odkrywa�, wybiera� i stosowa� najlepsze 	rodki oraz wybiera� w�a	ciwe 
drogi prowadz�ce do realizacji za�o�onego celu. Propozycje Norwida odpowiada�y w przybli-
�eniu tym wspó�czesnym koncepcjom stosuj�cym ide
 strategii m.in. do szerokiego marke-
tingu, nie tylko do dzia�a militarnych. 
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jak: planowanie, organizacja, zaopatrzenie, transport, 	rodki i metody obl
�ni-
cze)17. Dzie�o to zosta�o przet�umaczone ok. 1780 r. na j
zyki niemiecki i francu-
ski. Wraz z nim do obiegu wesz�y w tych j
zykach s�owa „strategia” i „taktyka”. 

Kluczowe za �ycia Norwida okaza�o si
 jednak�e dzie�o pruskiego oficera 
Carla von Clausewitza (1780-1831) zatytu�owane Vom Kriege, wydane po	miert-
nie w okresie 1832-1834. Istot� my	li Clusewitza, uznanego wspó�cze	nie za 
klasyka strategii, by�o podporz�dkowanie wojny i 	rodków militarnych polityce, 
albowiem jedynie polityka – ca�o	ciowa strategia polityczna – by�a w stanie zde-
finiowa� cele wojny i utrzyma� j� w ryzach.  

Trudno by�oby dowie	�, �e Norwid zna� dzie�o Clausewitza, aczkolwiek mu-
sia� zapewne o nim s�ysze�. Trzeba doda�, �e strategi� zajmowali si
 równie� 
zapewne bli�si poecie genera�owie i politycy francuscy, by wymieni� tylko gene-
ra�a Antoine’a Henriego Jominiego, autora g�o	nego dzie�a Précis de l’Art de la 
Guerre: Des Principales Combinaisons de la Stratégie, de la Grande Tactique et 
de la Politique Militaire. Brussels 1838. Wiele wskazuje, �e pod pewnymi 
wzgl
dami Norwid rozumowa� paralelnie do Clausewitza i innych ówczesnych 
strategów. Pot
pia� bowiem w rapsodzie Fulminant i La philosophie de la guerre 
oraz w wielu innych wyst�pieniach, jak chocia�by w szkicu epistolarnym O tszi-
nie i czynie z 1861 r., wojny pozbawione „nast
pstw-�ywotnych”18, 	lepe, chao-
tyczne i rozbójnicze. W wielu innych dziedzinach – zw�aszcza w pragnieniu 
podporz�dkowania „wojny sprawiedliwej” aksjologii chrze	cijaskiej i alterna-
tywnej do wojny koncepcji pokojowej „walki” – daleko wykracza� poza ów-
czesnych 	wieckich strategów militarnych.  

II. „�O�NIERZEM JESTEM, COKOLWIEK-B�D� ROBI�” 

Problematyk
 strategii Norwid rozpisywa� na kwestie szczegó�owe. Znamien-
ne wydaj� si
 w tej sprawie uwagi skierowane do Agatona Gillera, pochodz�ce 
w przybli�eniu z po�owy 1869 roku, a wi
c podsumowuj�ce z pewnego dystansu 
czasowego obserwacje, postulaty i przestrogi z okresu powstania styczniowego. 
Norwid pisa� w ten sposób: 

 
Utrzymuj
: �e Polacy obecni, to jest od lat przesz�o 1000, umiej� b i �  s i 
  –  t o c z y �  

b i t w y  – ale nie umiej� w a l c z y �. /Uwa�am to za z�e z tej przyczyny, i� wiem, co jest 
������������������������������������������������������������

17 Pismo Taktyka (gr. ������) stanowi�o syntetyczny traktat militarny powsta�y ok. 895-
908, zbieraj�cy dost
pn� ówcze	nie wiedz
 wojskow�. Tytu� oryginalny: ��� �� �������� ��-
����� �������� �������� („Krótka instrukcja dotycz�ca taktyki wojennej”).  

18 PWsz VII, 55. 
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bitwa, i co jest w a l k a. W a l k a  j e s t  n o r m a l n y m  z a d a n i e m  L u d z k o 	 c i; bit-
wa � nie! Owszem: celem j e s t  zupe�nie b i t w 
  umorzy� przez doskona�e postawienie pla-
nu i prowadzenie w a l k i .  �e to jest kapitaln� prawd�, wi
c i w s t r a t e g i i  t o �  s a m o: 
od lat przesz�o 100 pono �e m a r s z e  i  r e j t e r a d y  d o s k o n a l e  p r o w a d z o n e  
s t a n o w i �  s � a w 
  w o d z ó w ! . . .  B i t w y  d a l e k o  m n i e j  w a � o n e  s �  i  p r a -
w i e  z a w s z e  n i e  w i a d o m o  (strategicznie), z  k t ó r e j  s t r o n y  w y g r a n e ? ?19. 
 

Powy�sza wypowied� wespó� z kilkoma innymi rozwini
tymi argumentami 
autora pisma adresowanego do Gillera wydaje si
 symptomatyczna z kilku 
wzgl
dów. Po pierwsze, odnosi�a si
 ona – gdyby ktokolwiek jeszcze chcia� w�t-
pi� w istnienie zbioru przemy	le Norwida na tematy strategiczne oraz w po-
s�ugiwanie si
 stosownymi okre	leniami – bezpo	rednio do problematyki d�ugo-
falowych dzia�a, ukierunkowanych na okre	lony cel, oraz zaleca�a nieprzerwa-
nie i konsekwentnie prowadzon� walk
 – w miar
 mo�liwo	ci bezkrwaw� – jako 
jej niezawodn�, uniwersaln� podstaw
 („Walka jest normalnym zadaniem 
Ludzko	ci”). Umiej
tno	� prowadzenia d�ugofalowej i skoordynowanej walki, 
mo�na by rzec, stanowi�a o istocie i sukcesie strategii w rozumieniu Norwida. Po 
drugie, przeciwstawia� on „strategicznie” – a wi
c szeroko i d�ugofalowo – poj
-
t� walk
 bitwie, wojnie, potyczce, pojedynkowi itp. Uwa�a� te ostatnie za wy-
darzenia z gruntu „personalne”, jednorazowe, epizodyczne, spektakularne, lokal-
ne oraz na swój sposób o ograniczonym w zasi
gu i skutkach. Po trzecie, wi�za� 
udan� strategi
 z wypracowaniem i trzymaniem si
 „doskonale postawionego 
planu”. Po czwarte, kojarzy� � rzecz charakterystyczna � skuteczn� walk
 przede 
wszystkim z przemy	lan� sztuk� manewrowania, a nie za	 z bezpo	redni� 
fizyczn� konfrontacj� z si�ami militarnymi przeciwnika na polach bitewnych 
i materialn� przewag�. Po pi�te, d�ugofalowa strategia nie ogranicza�a si
 bynaj-
mniej wed�ug pisarza do dzia�a militarnych – w tym wypadku do spisków, 
konspiracji, zamachów na pojedyncze osoby, powsta, wojen czy bitew – lecz 
obejmowa�a tak�e wszystkie istotne dziedziny dzia�alno	ci, w tym przede wszyst-
kim przemy	lan�, aksjologicznie zasadn� „walk
 na polu s�owa”20. Polega�a ona 
na odwo�ywaniu si
 do ogólnoludzkich warto	ci oraz na kszta�towaniu t� drog� 
wewn
trznej oraz mi
dzynarodowej opinii publicznej. 

Do walki tego rodzaju Norwid przywi�zywa� ogromn� wag
 oraz uwa�a� si
 
poniek�d za eksperta w tej skomplikowanej dziedzinie. Konkretne pomys�y na 
ten temat zawar� w trzech listach do J.I. Kraszewskiego z prze�omu marca 
i kwietnia 1863 roku. Referowa� w nich koncepcj
 ponadpartyjnego pisma (dzien-
nika lub tygodnika, 	ci	le bior�c: „biuletynu”), po	wi
conego wy��cznie wyda-
rzeniom dotycz�cym powstania styczniowego.  
������������������������������������������������������������

19 PWsz VII, 60-61. 
20 PWsz VII, 62. 
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Z kolei tak zwany Memoria� o prasie z koca sierpnia 1863 roku, adresowany 
do Karola Ruprechta, precyzowa� szczegó�owo ogólne, skoordynowane, s�owem 
� „strategiczne” zasady tej walki na polu s�owa. W obu wspomnianych wyst�pie-
niach Norwid przekonywa� adresatów, �e kszta�towanie krajowej opinii we-
wn
trznej, rozk�adowe oddzia�ywanie na morale przeciwnika, urabianie politycz-
nej opinii europejskiej i wp�ywanie na polityk
 zachodni� w stosunku do sprawy 
polskiej i wobec Rosji pozwoli ograniczy� krwawe ofiary ponoszone w toku 
chaotycznych i bezproduktywnych walk powstaczych. 

Donios�o	� strategii wynika�a zatem w oczach Norwida z kilku istotnych 
przyczyn, które formu�owa� on w rapsodzie Fulminant oraz we wspomnianej 
Filozofii wojny, a ponadto w wielu notach i listach z okresu wrzenia poprze-
dzaj�cego powstanie styczniowe, samego powstania i po jego upadku. Wszystkie 
te wyst�pienia wyra�a�y g�
bokie przekonanie Norwida, i� wszelka walka – jaka 
by ona nie by�a: czynny opór, ch
� pokonania ciemi
zcy i zrzucenia jarzma, 
walka na polu idei, propagandy oraz literatury itd. – musi by� 	wiadoma swego 
sensu historycznego, a w konsekwencji historycznych celów, warunków, praw, 
ram i ogranicze. Stanowisko to potwierdza�a uwaga zawarta w li	cie do Alek-
sandra Je�owickiego, i� „to jest dopiero si�� historyczn�, co i ograniczenie mocy 
swojej ma sobie”21.  

Historyczno	� oznacza�a zatem w rozumieniu Norwida systematyczn�, ci�g��, 
konstruktywn� dzia�alno	� uprzedzaj�c� naros�e potrzeby i eliminuj�c� przelew 
krwi. I temu w�a	nie mia�a s�u�y� wspomniana wcze	niej strategiczna umiej
t-
no	� przewidywania, planowania, uprzedzania i obezw�adniania (czynienia nie-
skutecznymi) negatywnych dzia�a przeciwnika. Nie mia�a wi
c wiele wspól-
nego z „czerwono	ci� ludzkiej skrzep�ej krwi”. Nie sprowadza�a si
 ani do 
ponadludzkich wysi�ków, ani te� do spektakularnego i nadzwyczajnego bohater-
stwa, wykraczaj�cego ponad powszednio	� i przeci
tno	� i budz�cego podziw. 
Nie wymaga�a „bicia si
”, pojedynkowania, „pa�asikowania” itp. W li	cie do 
Joanny Kuczyskiej poeta stwierdza� jasno i wprost, �e „normalne pe�nienie obo-
wi�zków” uniepotrzebnia „heroiczne indywiduów po	wi
cenia”, które „przeci�-
�aj� indywidualna” oraz w sensie religijnym „kusz� Boga”22. 

Podobn� wymow
 mia�y postulaty formu�owane przez poet
 w rapsodzie 
Fulminant, opublikowanym wspólnie z Niewol� w kwietniu 1864 roku. Podtrzy-
mywa�y one ide
 „uniepotrzebnienia” przelewu krwi, ofiar, po	wi
ce, „heroicz-
nych wysile”. Kre	li�y te� warunki i nast
pstwa tego „uniepotrzebnienia” ofiar: 

 

������������������������������������������������������������
21 PWsz IX, 13. 
22 PWsz IX, 20-21. 
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Lecz gdyby cz�owiek zna� �ycia klejnoty, 
Lecz gdyby czujnym by� o wszystkiej dobie, 
Z dojrza�ej mówi�c wiedzy i prostoty: 
„� o � n i e r z e m  j e s t e m,  c o k o l w i e k - b � d �  r o b i 
” –  
Lecz gdyby wszelkiej energii przytomno	� 
Umia�a spo�y� zawsze co wspó�czesne, 
Nie odk�adaj�c nad-s i e w  na potomno	�: 
Och! – ju� by dzisiaj te rany bolesne 
Ledwo to czu�y, co zna noga bosa, 
Na w
�a g�owie postawiona p�askiéj, 
I nikt za �ask
 nie mar�by ju� z �aski, 
Wo�aj�c: „G d z i e �  j e s t ?  o !  	 m i e r c i,  t w a  k o s a ? !...”   
 

(PWsz III, 546). 
 
My	l: „�o�nierzem jestem, cokolwiek-b�d� robi
” stanowi�a bez w�tpienia 

ko	ciec postulowanej przez Norwida etyki walki, pomy	lanej jako alternatywa 
dla konspiracji, powsta, krwawych potyczek i bitew, „konwulsyjnych” dzia�a 
wszelkiego rodzaju. Odrywa�a ona postaw
 �o�niersk� od kojarzonej z ni� tra-
dycyjnie nakazowej dyscypliny wojskowej, 	lepego pos�uszestwa, koszarowego 
drylu, umiej
tno	ci w�adania broni� i ��dzy zabijania wrogów. Otó� cnoty 
�o�nierskie Norwid pojmowa� odmiennie. Nale�a�y do nich: wewn
trzna i moral-
na samodyscyplina, ofiarno	�, „czujno	�”, gotowo	� dzia�ania („energii przy-
tomno	�”), dzielno	�, hart ducha, wytrwa�o	�, zaradno	�, zdolno	� przetrwania 
trudnych sytuacji oraz trafne, dalekowzroczne przewidywanie skutków w�asnych 
i cudzych dzia�a.  

Ten idea� s�u�by �o�nierskiej przenosi� zatem niektóre cechy w�a	ciwe sferze 
militarnej na szeroko poj
t� sfer
 cywiln�. Uniwersalizowa� tedy, po drugie, po-
zytywn�, etycznie poj
t� „�o�niersko	�”, a tym samym zaciera� jaskrawe ró�nice 
mi
dzy dzia�alno	ci� cywiln� i wojskow�. Po trzecie, zdejmowa� z dzia�a mili-
tarnych odium zachowa i post
powa koniecznie „barbarzyskich”, sprzecz-
nych z duchem chrystianizmu. �o�niersko	� odnosi� tedy, po czwarte, do roz-
maitych, powszednich sytuacji �yciowych, niekoniecznie jedynie do w�skiej sfe-
ry militarnej. Tak poj
ta �o�niersko	� 	ci	le korespondowa�a z g�oszon� Norwida 
ide� (i strategi�) „uniepotrzebniania” przelewu krwi na polach bitewnych.  

Ta ch
� szukania innych sposobów rozwi�zywania konfliktów ni� wojny lub 
powstania zbrojne oraz uniepotrzebniania w ten sposób krwawych ofiar z �ycia 
ludzkiego tkwi�a w podtek	cie rozwa�a Norwida o nowoczesnej, przysz�o	cio-
wej strategii, która przenosi pole walki na grunt idei, reform „uprzedzaj�cych po-
trzeby”, warto	ci moralnych czy „bia�ej propagandy”, zalecaj�cej rozwi�zania 
korzystne równie� dla przeciwnika, nie tylko dla w�asnego kraju lub obozu.  
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Istot� tego typu strategii by�a wi
c promocja warto	ci uniwersalnych, wa�-
nych w skali mi
dzynarodowej, �ywotnych zdaniem Norwida dla ca�ej ludzko	ci 
i post
pu cywilizacyjnego, a nie tylko dla jednej ze stron pragn�cej „egoistycznie 
dominowa�” 23  nad drug�. W strategii tego typu zawiera�o si
 poszanowanie 
godno	ci przeciwnika, a nie za	 zwyczajowe deptanie jej. Zarzut tego rodzaju 
Norwid stawia� emocjonalnej propagandzie powstaczej z 1863 roku, szkaluj�cej 
Rosjan, przypisuj�cej im pogardliwie „mongolsk� natur
”24.  

Znaczenie my	li strategicznej charakteryzowa�o si
 w oczach Norwida rów-
nie� tym, i� anga�owa�a pierwiastki idealne, wykraczaj�ce poza dora�ne emocje, 
po�o�enie, sytuacje i wydarzenia. Wybiega�a dzi
ki tym pierwiastkom w przy-
sz�o	�. Przestrzegaj�c przed pochopnymi, impulsywnymi dzia�aniami, rozwa-
�a�a wszechstronnie mo�liwe za i przeciw. Zyskiwa�a w ten sposób cech
 roz-
tropno	ci. 

Ten motyw uzupe�niania dzia�a pierwiastkami idealnymi wyst
powa� u Nor-
wida wielokrotnie, ale po wybuchu powstania z 1863 roku pojawi� si
 w kores-
pondencji z J.I. Kraszewskim w klarownym retorycznym stwierdzeniu, �e 
„równocze	nie do powstania mieczem trzeba powstania si�� my	li”25. Takim po-
wstaniem „si�� my	li” by�y niew�tpliwie opublikowane w tej samej edycji 
Brockhausa rapsody Norwida � dawniejszy Niewola (1849) oraz 	wie�o skompo-
nowany Fulminant (1863). Prezentowa�y one w odczucia autora zbioru ci�g�o	� 
i zbie�no	� jego pogl�dów w okresie od Wiosny Ludów 1849 do powstania 
z 1863 roku. Oba rapsody przedk�ada�y wypracowan� przez Norwida, autorsk� 
wersj
 „ideologii powstaczej”. Uwzgl
dnia�y realia aktualnej sytuacji, a jedno-
cze	nie wychodzi�y daleko poza narodowe interesy i aspiracje. Nawi�zywa�y do 
warto	ci uniwersalnych i chrze	cijaskich. 

Ukazywa�y tedy powstanie w rozleg�ej historycznie perspektywie. Kontrasto-
wa�y kracowo ró�ne wersje krwawego konfliktu. Jedn� z nich uosabia�a nie-
przewidywalna, ��dna krwi i mordu „horda-	redniowieczna”. Drug� reprezento-
wa�a postawa rycerska, kierowana wy�szymi, transcendentnymi racjami, maj�ca 
na celu okie�znanie nieprawo	ci, których d�u�ej nie sposób znie	� (Fulminant). 
T
 pierwsz� charakteryzowa� w relacji poety „przyrodzony-gniew we krwi cz�o-
wieka, / Jak elektryczno	� w powietrzu […]” oraz niekontrolowany „sza� �o�dac-
ki”. T
 drug� postaw
 obja	nia�y wzgl
dy nadprzyrodzone: mistyczny, „upad�y 
z góry” „Gniew Bo�y”. Racj
 sprawiedliwej wojny poeta t�umaczy� metaforycz-
nie w nast
puj�cy sposób: 

������������������������������������������������������������
23 PWsz VII, 143. 
24 PWsz VII, 137. 
25 PWsz IX, 91. 
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– Nad organ zgni�y, nad soki spsowane 
Przenosi Mi�o	� w zdrowym ciele ran
: 
I oto w o j n a  st�d, która uderza 
W najczystsze piersi prostego �o�nierza26.  

 
Rol
 pierwiastków idealnych w historii i dzia�aniach wojennych prezentowa�a 

w szczególno	ci pierwsza, gniewna strofa rapsodu Fulminant: 
 

[…] 
Gdzie�? kiedy? czyje? osta�y si
 miecze, 
Bez s�ów, bez my	li, bez prawd i ich cze	ci? – 
Je	li nie mia�y p
kn�� w r
koje	ci, 
Jak kruchy kielich p
ka przed spe�nieniem, 
Upad�y dwakro�: sob� – i sumieniem!  
II 
Nie! � rozum tylko ten, co pie	 wytrzyma, 
Bole	� ta tylko, co a� w psalm si
 leje, 
Tylko sza�, który strun liry si
 trzyma, 
Hart, który wobec serca nie truchleje – 
Tylko ten rozum, ból, sza� i ta si�a 
Warte s� dziejów, i� maj� Nadziej
, 
Gdy wszystko inne – to b��d – to mogi�a –27 
[…] 

 
Pomy	lane strategicznie dzia�ania by�y wi
c w uj
ciu Norwida wszechstron-

nie umotywowane. Odwo�ywa�y si
 bowiem do wiedzy, która wyp�ywa�a z do-
	wiadcze historii. Uwzgl
dnia�y teleologiczne koncepcje historiozoficzne oraz 
teozoficzne pogl�dy religijne. Bra�y pod uwag
 bie��ce uk�ady polityczne, sto-
sunki wewn
trzne i mi
dzynarodowe, czynniki cywilizacyjne. Dopuszcza�y 
przysz�� ewolucj
 tych czynników i zmiany w tej dziedzinie. Liczy�y si
 para-
doksalnie równie� z ograniczon� przewidywalno	ci� przysz�ych wydarze i skut-
ków podj
tych dzia�a. 

Strategiczna metodologia Norwida istotnie wydawa�a si
 w wielu punktach 
trafna, zasadna i przekonuj�ca, ale nie zawsze rodzi�a adekwatne diagnozy i prze-
widywania. Norwid ocenia� bowiem cz
sto sytuacj
 globaln� na podstawie wish-
ful thinking i schematów 	wiatopogl�dowych, a nie stanu rzeczywistego. Prze-
cenia� pot
g
 i trwa�o	� monarchii Napoleona III i Habsburgów (Austro-
W
gier), nie docenia� pot
gi Prus i zjednoczonych Niemiec, podobnie jak za-
wrotnej dynamiki wewn
trznych wydarze w Rosji i ich dalekosi
�nych na-
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27 PWsz III, 545. 
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st
pstw. Popiera� europejski kolonializm w Azji i nie by� w stanie – o ile to 
w ogóle by�o mo�liwe – przewidzie� nieuniknionej dekolonizacji w przysz�o	ci. 
Mylnie ocenia� równie� znaczenie i przysz�o	� Pastwa Ko	cielnego, podobnie 
jak rozmach i si�
 ruchów zjednoczeniowych we W�oszech. Strategiczne my	le-
nie Norwida, interesuj�ce teoretycznie i metodologiczne, nie zawsze wi
c spraw-
dza�o si
 w praktyce. Podlega�o silnym wp�ywom i sugestiom personalnej aksjo-
logii i poetyckiej wyobra�ni. Model 	wiata Norwida, zarysowany w zasadzie 
w okresie Wiosny Ludów, kula� niejednokrotnie w nast
pnych dekadach. 

Tak czy owak, bezsporn� zalet� my	lenia strategicznego by�o to, i� zach
ca�o 
ono do obserwowania i oceniania bie��cych wydarze w szerszej perspektywie 
ni� w�skie, chwilowe i dora�ne uj
cie. Sk�ania�o te�, aby krytycznie spogl�da� 
na wywo�ywane przez te wydarzenia niekontrolowane emocje i pasje, które po-
pycha�y jednostki lub zbiorowo	ci do dzia�ania „pod wra�eniem”, a wi
c w spo-
sób impulsywny, nag�y i skrajny, „na gor�co”, bez rozwa�enia i skalkulowania 
skutków podj
tych emocjonalnie decyzji i nagle przedsi
branych dzia�a. Dzia-
�ania tego typu Norwid nazywa� „histerycznymi” oraz przeciwstawia� je racjo-
nalnie skalkulowanym dzia�aniom „historycznym”, powoduj�cym dalekosi
�ne, 
dziejowo pozytywne skutki28. Pozwala�y one ponadto wystrzega� si
 zarówno 
fazowo	ci i stale rw�cych si
 dzia�a, jak te� decyzji pochopnych, dora�nych lub 
zgo�a irracjonalnych.  

Poeta akcentowa� równie� to, �e my	lenie strategiczne nie tylko pozwala�o 
realistycznie, ch�odno i perspektywicznie ocenia� i wa�y� zachowanie przeciw-
nika, lecz tak�e – by�a to rzecz bodaj�e dla Norwida najcenniejsza – „panowa� 
nad sob�”, okie�zna� w�asne emocje. Prowadzi�o do tego, aby � jak pisa� w wier-
szu Królestwo � sprawowa� kontrol
 nie tylko nad „	wiatem”, ale i nad „sob�”. 
W podobny sposób przeciwstawia� on w wierszu Omy�ka ide
 „sukcesu” oraz 
„zwyci
stwa”. Nazywaj�c sukces wspó�czesnym „bo�kiem”, podmiot liryczny 
przestrzega�: 

 
�e – Zwyci
stwo wytrze�wia ludzkie si�y, 
Gdy Sukces, i owszem… rozpaja!...29 

 
Kluczowym elementem my	li strategicznej Norwida stawa�o si
 oddzia�ywa-

nie za pomoc� idei i s�owa. Mia�o ono dwojaki cel. Stanowi�o potencjaln� 
alternatyw
 wobec konspiracji, zamachów terrorystycznych, walki militarnej, 
przelewu krwi i ludzkich ofiar. Norwid by� jednak�e 	wiadomy tego, �e w obli-
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29 PWsz II, 122. 
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czu militarnego faktu dokonanego, czyli w tym wypadku wobec wybuchu po-
wstania w 1863 roku i zaistnia�ych krwawych potyczek, oddzia�ywanie na p�asz-
czy�nie idei, s�owa i zasad moralnych jedynie uzupe�nia�o i wspomaga�o walk
 
zbrojn�, gdy� umo�liwi�o przej	cie do lepiej zorganizowanej i skuteczniejszej 
walki kompleksowej, toczonej nie tylko na p�aszczy�nie militarnej, lecz tak�e 
w sferze idei, propagandy, ideologii, s�owa, dyplomacji i dzia�a humanitarnych. 

Wspomniane kompleksowe oddzia�ywanie strategiczne mia�o tedy nast
pu-
j�ce pola, zakresy, adresatów i cele:  

1) kierowa�o si
 na krajowy u�ytek wewn
trzny i zmierza�o do konsolidacji 
zaborowej spo�eczno	ci polskiej, wzmocnienia jej morale oraz kszta�towania po-
g�
bionej 	wiadomo	ci warunków, si� i 	rodków, ram, ogranicze oraz celów 
walki z zaborc�;  

2) zak�ada�o „rozk�adowe” oddzia�ywanie na militarne i cywilne zaplecze 
przeciwnika, maj�ce na widoku rozk�ad jego morale, os�abienie woli walki z po-
wstacami i zasianie niewiary w jej sens;  

3) przewidywa�o oddzia�ywanie na mi
dzynarodow� (europejsk�) opini
 pu-
bliczn� z my	l� o usprawiedliwieniu podj
tej walki, uzyskaniu moralnego wspar-
cia dla strony powstaczej oraz przekonaniu tej�e opinii o s�uszno	ci niepodleg-
�o	ciowych d��e polskich i o u�yteczno	ci przysz�ej niepodleg�ej Polski dla Eu-
ropy, w tym tak�e dla Rosji;  

4) uwzgl
dnia�o konieczno	� kontrpropagandy, polegaj�cej na zbijaniu racji 
i argumentów przeciwnika kierowanych zarówno do w�asnej (rosyjskiej) opinii 
publicznej, jak i do opinii europejskiej; 

5) organizowa�o wywieranie mi
dzynarodowej presji na w�adze rosyjskie 
w celu sk�onienia ich do ust
pstw wobec strony polskiej i wewn
trznych reform. 

Celom tego typu mia�o s�u�y� proponowane przez Norwida w korespondencji 
z J.I. Kraszewskim z prze�omu marca � kwietnia 1863 r. wydawanie informacyj-
nego i strategicznego „biuletynu” z pola walki. Jego zadaniem mia�o by� prze-
kazywanie informacji z pól bitewnych, prezentowanie polskiego punktu widze-
nia na wydarzenia, regularne oddzia�ywanie na wp�ywow� europejsk� opini
 
publiczn� oraz kszta�towanie pozytywnego stosunku do sprawy powstaczej. 
„[…] ka�da wa�na historyczna pora ma dziennik w �onie swoim” – pisa� Norwid 
do J.I. Kraszewskiego. „Tak na polu �ycia, a nie wiedzy, formuje si
 korpus 
armii – tak na polu wiedzy, a nie �ycia, formuje si
 dziennik i wtedy, z �ona rze-
czy wysz�ym b
d�c, ma posady, i ma czo�o swoje, i jest p o s t a w �  – prawie 
p o s t a c i �” 30. Istot� tej inicjatywy Norwida mia�a by� „nieustanna baczno	� 
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periodycznego obcowania, a ci�g�ego czuwania”, prowadz�ca do kszta�towania 
korzystnych dla sprawy polskiej „s�dów historycznych”31. 

Brak takiego bezstronnego, retrospektywnego i ponadpartyjnego organu (tygo-
dnika) Norwid uzasadnia� tym, i� sprzeczne informacje polskie i rosyjskie o lo-
sach powstania wzajemnie si
 neutralizuj� w oczach zachodniego czytelnika lub 
obserwatora. Zamieniaj� bowiem „krwawe epizody” na „zimne zdania” oraz pro-
wadz� do „zatwardzenia sumie i uczu� w miar
 rozgor�czkowania �róde�, na 
one sumienia i uczucia wra�enie wywieraj�cych”, a w rezultacie „jedynie po 
faktach zapad�ych uczestniczy �ywotno	� Polski do Zachodu i Zachodu do Pol-
ski”32. Rzecz dotyczy�a wi
c tego, aby strategicznie oddzia�ywa� na opini
 oraz 
antycypowa� bieg wydarze, a nie reagowa� na nie jedynie po fakcie.  

III. WOJNA POWSZECHNA CZY POKOJOWA WALKA?  

Propozycje Norwida 	wiadczy�y, �e obficie korzysta� on z do	wiadcze i po-
mys�ów stanowi�cych dorobek poprzednich konfliktów i walk narodowych, 
w tym powstania listopadowego i Wiosny Ludów. Nadawa� jednak�e tym do-
	wiadczeniom sens, interpretacj
 i wymow
 zgodnie z w�asn� pozycj� etyczn� 
i filozoficzn�, wy�o�on� wcze	niej w poemacie Vendôme, dramacie Zwolon, Od-
powiedzi krytykom „Listów o emigracji”, rapsodach Niewola i Fulminant. Nego-
wa� tedy spojrzenie wy��cznie z perspektywy egoistycznie pojmowanego intere-
su narodowego oraz konsekwentnie ��czy� kwestie narodowe – zw�aszcza walk
 
o niepodleg�o	� – z trosk� o warto	ci ogólnoludzkie i powszechny post
p cywi-
lizacyjny. W Memoriale o prasie Norwid pisa� w romantycznym, martyrologicz-
nym stylu:  

 
Walka w Polsce nie zaczyna si
 o dwa kolory: c z e r w o n y  i  b i a � y , ale o � a -

� o b 
 …, ale o gwa�t dokonany na c z � o w i e k u  o dobie nocnej w ogrójcu warszawskim – 
i dopiero gwa�t dokonany na  c z � o w i e k u przyjmuje na siebie Naród, przyjmuje  P o l a k !33 
 

Otó� rzecz wi�za�a si
 z reinterpretacj� romantycznego poj
cia wolno	ci. Po-
wstacza walka o wolno	� w wyk�adni Norwida nie dotyczy�a bynajmniej ani 
„lackiej” wolno	ci bez ogranicze i obowi�zków, w duchu liberum veto, ani te� 
populistycznego usprawiedliwienia wszelkich bez wyj�tku dzia�a powstaczych 
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pod pretekstem, i� wynikaj� one ze wzburzonych nami
tno	ci, reakcji na prze-
moc i terror przeciwnika, podniecenia emocjonalnego, pragnienia zemsty, re-
wan�u czy odwetu, a wreszcie pogardy dla przeciwnika i poczucia „paskiej, 
szlacheckiej” wy�szo	ci wobec niego. Walka mia�a mie� sens i cel przysz�o	cio-
wy, uniwersalny i ogólnoludzki.  

Wyra�a�y to stanowisko znane przestrogi i zalecenia poety zawarte w Nocie do 
W�adys�awa Bentkowskiego oraz Memoriale o prasie. ��da�y one, by unika� 
obra�liwych okre	le stosunku do Rosjan („przywi�zywania ohydy do s�owa 
Moskal, do s�owa Moskwa”34). Domaga�y si
, aby nie u�ywa� „przeciw-histo-
rycznych” i „przeciw-post
powych” kwalifikacji degraduj�cych i zniewa�aj�cych 
przeciwnika („Pastwo Petersburskie”). Norwid identyfikowa� natomiast nega-
tywne dzia�ania i zachowanie tego� przeciwnika z poj
ciem dzia�a b�
dnie stra-
tegicznie skalkulowanych oraz na dalsz� met
 historycznie bezproduktywnych. 
Zaleca� odst�pienie od nich oraz przyst�pienie do koniecznych dla Rosji reform. 

Paralelnie do tych przestróg Norwid krytykowa� równie� egzaltowanych qu-
asi-patriotów polskich, prze	cigaj�cych si
 w manifestowaniu nienawi	ci do 
zaborców i poni�aniu ich, zapominaj�cych natomiast o konieczno	ci przysz�ego 
wspó��ycia oraz uk�adania si
 z zaborcami s�siaduj�cymi z Polsk�. W tej�e No-
cie do Bentkowskiego – i nie tylko w niej – Norwid pot
pia� zacietrzewiony „bój 
heroiczny lacki”, pozbawiony jakiejkolwiek g�
bszej strategicznej, wybiegaj�cej 
w przysz�o	� my	li i perspektywy. „Taki lacki 	redniowieczny pojedynek” � 
podkre	la� � toczony bez my	li przewodniej i w 	lepej nienawi	ci do zaborcy, 
daje koniec kocem efekt bumerangu, gdy� „hartuje organizm przeciwnika, 
roz�o�enia oczekuj�cy”35. I w innym miejscu dodawa�: „kiedy albowiem nastaje 
k t o  n a  R o s j 
  w  o g ó l e, wi
c wywo�uje o g ó l n y - r o s y j s k i - p a t r i o -
t y z m, czyli pracuje DLA NICH…” 36 . Demaskowa� fa�sz polskiego hurra-
patriotyzmu i jego dwuznaczny charakter. 

W kontek	cie rozwa�a o strategii walki niepodleg�o	ciowej Norwid równie� 
bardzo swoi	cie interpretowa� has�o walki „za wasz� wolno	�”. Inaczej ni� na-
kazywa�a tradycja, has�o to nie dotyczy�o w interpretacji poety wy��cznie ludów 
ciemi
�onych przez jednego i tego samego wroga. W odró�nieniu od romanty-
ków – przyk�adem byliby: Mickiewicz, S�owacki, Krasiski – wspomniane has�o 
„za wasz� wolno	�”, paradoksalnie, odnosi�o si
 wed�ug Norwida równie� do 
samego ciemi
�cy, a nie za	 wy��cznie do ciemi
�onych. Wskazywa�y na to 
chocia�by nast
puj�ce wersy wiersza Do wroga. Pie��: 
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O! niewolniku – stój – cofaj bagnety – 
Dopóki� b
d
  z a  c i e b i e  umiera�? … 
[…] 
Cofnij si
! – wo�am – g�ucha lodu-bry�o: 
Dopóki� b
d
  p o d  t o b �  umiera�? 
[…] 
Niech�e wam szron raz roztaje u powiek, 
Niech roz-niewoli si
 ta ciemna góra!37 

 
T�o dla wiersza stanowi�y sugestie Norwida, i� powstanie polskie s�u�y za 

spraw� ofiar powstaczych edukacji w�adz carskich, które „przyjmuj� inicjatyw
 
o tyle i wtedy, o ile i kiedy inicjuj�cych wymordowywuj�…”38. Wzmacnia� 
i rozwija� te sugestie obraz „bry�y lodu”, symbolizuj�cej pó�nocne po�o�enie oraz 
podbiegunowe terytoria Rosji, kojarzone ze 	niegiem, lodem, wieczn� zmarzlin� 
i przejmuj�cym zimnem. Wi
kszo	� poetyckich fraz w wierszu Do wroga nie 
odbiega�a jednak�e od romantycznych stereotypów kojarzonych ze wschodnim 
zaborc�, popularnych i powielanych w atmosferze rozhu	tanych w powstaniu 
emocji patriotycznych. Rzuca� si
 jednak�e w oczy chrystologiczny – znamienny 
dla Norwida � motyw „umierania za wroga” (wers „Dopóki� b
d
 z a  c i e b i e  
umiera�? …”) w szlachetnej intencji zawrócenia go ze z�ej drogi, opami
tania si
 
i po�o�enia kresu bezecnym post
pkom. 

Poeta reaktywowa� wi
c w wierszu Do wroga mesjanistyczno- martyrolo-
giczny wzorzec „ofiary za...” lub „ofiary dla…”, co wskazywa�o samo w sobie 
na �ywotno	� romantycznych kanonów w 	wiadomo	ci poety, zyskuj�cych do-
datkowo na aktualno	ci i wyrazisto	ci w napi
tym, gor�czkowym ferworze bie-
��cych informacji o krwawych walkach powstaczych. Norwid jednak�e 
modyfikowa� i pog�
bia� dialektycznie wspomniane wzorce. Unaocznia�, i� nega-
cja (obraza) jakie	 pozytywnej warto	ci, dajmy na to, ludzkiej godno	ci, rodzi 
w efekcie negacj
 tej negacji oraz przywraca uznanie i respekt dla zniewa�onej 
warto	ci. Poeta demonstrowa� ten mechanizm na przyk�adzie zniewa�enia osoby 
duchownej. Pisa�: „dopiero, a� ubli�ywszy biskupowi, dowiadujemy si
, co to 
jest biskup?”39. Negacja w tej wyk�adni uderza�a koniec kocem bumerangiem 
w neguj�cego. 

Inna rzecz wydawa�a si
 równie znamienna. Otó� podmiot liryczny pie	ni Do 
wroga przemawia� na pierwszy rzut oka z pozycji strony s�abszej, ciemi
�onej, 
poddanej mia�d��cej przemocy przeciwnika: mianowicie sile jego bagnetów. 

������������������������������������������������������������
37 PWsz I, 373-374. 
38 PWsz VII, 138. 
39 PWsz VII, 142. 
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Tymczasem wiersz w rzeczywisto	ci unaocznia�, i� owa s�abo	� jest pozorna, 
gdy� wszystkie atrybuty „umieraj�cego za wroga” wskazywa�y, i� dysponowa� 
on nad wrogiem – do którego zwraca� si
 zreszt� pogardliwie: „O! niewolniku” – 
przewag� moraln�, intelektualn� i duchow�.  

Ta ostentacyjna wy�szo	� podmiotu lirycznego nad „wrogiem” – potwier-
dzona i wzmocniona zanegowaniem jego patriotyzmu i kwalifikacji moralnych – 
	wiadczy�a w istocie rzeczy o pewnej dwoisto	ci postawy moralnej tego� pod-
miotu czy nawet wr
cz o jej rozchwianiu. Odnosi�o si
 to zreszt� po	rednio do 
postawy autorskiej samego Norwida, identycznego z tekstowym podmiotem 
lirycznym, wyst
puj�cego w wierszu w roli powstaczego agitatora, poddaj�cego 
przeciwnika „presji moralnej”. Otó� lepsze, ofiarne i szlachetne w�a	ciwo	ci przy-
pisywa� on samemu sobie, za	 gorsze, deprecjonuj�ce – mianowicie stan od-
cz�owieczenia – przeciwnikowi. Degraduj�ce by�o ju� zreszt� samo nazwanie prze-
ciwnika „wrogiem”. Dowodzi�o to, �e Norwid strateg postulowa� wprawdzie pryn-
cypialnie trzymanie na wodzy emocji w warunkach konfliktu, ale z kolei nie zaw-
sze jako liryk w pe�ni panowa� nad nimi. Jego postawa, na ogó� klarowna, zwarta 
i konsekwentna, jak pokazywa� rapsod Fulminant, ulega�a niekiedy rozchwianiu. 

Nie sposób przeoczy� tak�e pewnej perfidii w postawie i zaleceniach Nor-
wida w roli stratega propagandzisty. Wyra�a�a si
 ona w postulacie, by dzia�a� 
„rozk�adowo” na oddzielne elementy Pastwa Petersburskiego, czyli przeciwsta-
wia� je sobie wzajemnie oraz podkopywa� w ten sposób petersbursk� jedno	� 
i solidarno	�, a unika� za	 frontalnego ataku na Rosj
 w ogóle. Przyk�ad unaocz-
nia sytuacj
, w której moralna zasada dzia�ania w dobrej wierze – zasada 
obowi�zuj�ca wsz
dzie i wobec ka�dego, tak�e wobec przeciwnika – oraz de-
strukcyjna taktyka propagandowa zupe�nie nie dawa�y si
 pogodzi�. Okazywa�o 
si
, �e Norwid moralista przedk�ada� niekiedy twarde konieczno	ci i racje poli-
tyczne – z natury rzeczy pragmatyczne i techniczne – nad wzgl
dy moralne. Czy 
czyni� to 	wiadomie, czy impulsywnie trudno rozstrzygn��. Etyka i polityka – 
zw�aszcza spojrzenie etnocentryczne – pozostawa�y wi
c niejednokrotnie w jego 
wypowiedziach w napi
tych oraz nie zawsze skoordynowanych lub spójnych 
stosunkach wzajemnych. 

Zagadnienia te zahacza�y o relacje mi
dzy walk� a wojn�, które zawsze pas-
jonowa�y Norwida. Nabra�y one, jak by�a ju� o tym mowa, szczególnej aktualno-
	ci w roku 1860 i na pocz�tku 1870. Rozwa�aj�c je, poeta formu�owa� szerok� 
argumentacj
 antywojenn�, a jednocze	nie promowa� strategi
 pokojowej walki. 
Jego g�ówny argument przeciwko wojnie g�osi�, i� nie mo�na logicznie i zasad-
nie traktowa� wojny jako konieczno	ci – a wi
c jako prawa, zasady lub regu�y – 
poniewa� nie mo�e uzyska� takiego statusu zjawisko, którego istota tkwi w tym, 
i� zawiesza z natury rzeczy wszelkie obowi�zuj�ce prawa, zasady lub regu�y.  
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Prawo, które �amie wszystkie prawa, nie istnieje. Za prawo i za zasad
 nale�y uzna� nato-
miast walk
 (la lutte), która za spraw� uniwersalno	ci swych wymaga uobecnia si
 w ka�dym 
dzia�aniu, podczas gdy wojna (la guerre) stanowi najbardziej jaskrawe odst
pstwo od niej40.  
 

Umiej
tno	� i sztuka walki polega�y tedy wed�ug Norwida na tym, aby „do-
pu	ci� i praktykowa� heroizm we wszystkich warunkach i wszystkich fazach 
pracy spo�ecznej”, podczas gdy istot
 wojny stanowi�a � przeciwnie � umiej
t-
no	� skupienia ca�o	ci tego heroizmu w partykularnym i „spersonalizowanym” 
(ra��co egoistycznym) wysi�ku pewnej zorganizowanej i ukierunkowanej na 
okre	lony cel akcji (misji) zbiorowej. Tote� ów „personalizm” spo�eczestwa do-
puszcza� licencj
 – inaczej: odst
pstwo nazywane „wojn�” – od obowi�zuj�cej, 
powszechnej zasady pokojowej walki41.  

Wojna by�a zatem dla Norwida wyj�tkiem, odst
pstwem, z�amaniem regu�y 
pokojowej walki oraz dzia�alno	ci� ograniczon� i cz�stkow�, cz
sto zreszt� � 
zale�nie od okoliczno	ci � ja�ow� i bezskuteczn�. Wyp�ywa�a ze wspomnianego 
„personalizmu” zbiorowego (dzi	 powiedzieliby	my: z egoizmu, etnocentryzmu, 
nacjonalizmu, d��no	ci imperialnych, zacietrzewienia ideologicznego lub fanaty-
zmu religijnego). Tymczasem walce Norwid nadawa� znaczenie ogólne i po-
wszechne. Obowi�zywa�a ona w ka�dym bez ró�nicy typie produktywnej dzia-
�alno	ci ludzkiej, a zatem niekoniecznie i nie wy��cznie tylko w sferze militarnej. 
Uosabia�a w oczach poety „normalno	�”.  

Tak�e wspomniany „heroizm” jako element pokojowej walki nie by� wed�ug 
niego aktem jednorazowym, wyj�tkowym i spektakularnym, kontrastuj�cym 
z powszednim, normalnym dzia�aniem. Ró�ni� si
 od niego natomiast tym, �e 
stanowi� dzia�anie ci�g�e, odznaczaj�ce si
 pasj�, energi� i przedsi
biorczo	ci�. 
Mia� zastosowanie w ró�nych sferach dzia�alno	ci, m.in. w sztuce, produkcji, 
pracy umys�owej. Oznacza� systematyczny, spot
gowany wysi�ek na rzecz 
okre	lonej sprawy. Usuwa� przeszkody, które mog�y stanowi� lub stanowi�y 
powód do zadra�nie i potencjalnych wewn
trznych konfliktów spo�ecznych lub 
mi
dzynarodowych.  

Wybiegaj�c w przysz�o	�, Norwid sugerowa�, i� to nie wojna powszechna (la 
guerre générale) spowoduje zaprzestanie walk, lecz �e odwrotnie � to powszech-
no	� walk w pozytywnym rozumieniu tego s�owa (la généralisation de la luttes) 
definitywnie zast�pi kiedy	 wyniszczaj�ce wojny. Uwa�a� równie� – niestety, 
kardynalnie myli� si
 w tej materii – i� „wojna powszechna (la guerre générale)” 
jest logicznie niemo�liwa, gdy� poj
cia wojny oraz poj
cia ogólno	ci wzajemnie 
si
 wykluczaj�. „Wojny � pisa� � nie bywaj� nigdy ogólne, poniewa� odst
pstwa 
������������������������������������������������������������

40 PWsz VII, 73. 
41 PWsz VII, 74. 
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(licences) s� w rzeczywisto	ci cz�stkowe” 42 . Nieco ponad trzydzie	ci lat po 
	mierci Norwida wybuch�a I wojna 	wiatowa, która ujawni�a luki w rozumowa-
niu i przewidywaniach Norwida.  

By� mo�e poeta mia� nawet racj
, i� „wojna powszechna jest logicznie 
niemo�liwa”, ale � jak si
 okaza�o � by�a ona mo�liwa historycznie, faktycznie 
i technicznie. Pokazywa�oby to, �e procesami historycznymi nie rz�dzi prezento-
wana w Filozofii wojny logika – na pierwszy rzut oka sugestywna i zdawa�oby 
si
 wr
cz nieodparta – ale bior� w nich nierzadko gór
 czynniki �ywio�owe 
i przypadkowe, z trudem przewidywalne. Logika Norwida zawodzi�a wi
c w kon-
frontacji ze zmieniaj�c� si
 oraz na swój sposób przekorn� (irracjonaln�) rze-
czywisto	ci�. 

Omy�ka ta uzmys�awia�a równie�, i� model historiozofii, któr� Norwid wy-
prowadza� z wydarze pierwszej po�owy XIX wieku i Wiosny Ludów, stop-
niowo dezaktualizowa� si
 w obliczu globalnych przemian (urbanizacja, indu-
strializacja, rozwój transportu, parlamentaryzm, post
py nauki i o	wiaty, poja-
wienie si
 silnej spo�eczno	ci robotniczej itd.), które narasta�y w Europie i na 
	wiecie od roku 1860. Powo�ywa�y one do �ycia nowe si�y spo�eczne, polityczne 
i kulturowe oraz kszta�towa�y stosunki, nad którymi Norwid nie by� ju� w stanie 
w pe�ni panowa� intelektualnie i pisarsko. �wiat zmienia� si
 szybciej ni� poeta, 
tote� coraz trudniej by�o go przenikn��, opisa� i wyja	ni�. Norwid nie zmienia� 
jednak�e w istotny sposób zaj
tej pozycji. Teza o uniwersalizmie pokojowej 
walki i mo�liwo	ci wyparcia przez ni� wyniszczaj�cych wojen, podobnie zreszt� 
jak utopijne pogl�dy g�oszone w Rzeczy o wolno�ci s�owa, 	wiadczy�y, i� mimo 
przemian komplikuj�cych obraz rzeczywisto	ci Norwid bynajmniej nie rezygno-
wa� z jej ca�o	ciowego ogl�du, wyja	niania i prognozowania. Reprezentowa� 
propagowany przez siebie „heroizm walki o prawd
” w przekroju autobiogra-
ficznym, na przekór coraz mniej przejrzystemu 	wiatu. 

Nie sposób jednak nie zauwa�y� wysi�ku Norwida, by upora� si
 ze wspo-
mnian� nieprzejrzysto	ci� i nie ulec wy��cznie utopijnemu ogl�dowi 	wiata. 
Trzeba zatem podkre	li�, �e bezwzgl
dne pot
pienie wojen niszczycielskich nie 
poci�ga�o wniosków wy��cznie negatywnych. Norwid dostrzega� w nich równie� 
dialektyczny „element przej	cia” wprowadzaj�cy zmian
 i modyfikuj�cy zastany 
obraz ca�o	ci. Usprawiedliwia� ponadto – wspomina�em o tym – „wojny sprawie-
dliwe”, maj�ce na celu odparcie ciemi
�cy i trzymanie na dystans wroga. Prze-
ciwstawia� je wojnom ludobójczym, które mia�y na celu eksterminacj
 populacji 
uznanej za nienawistn� i wrog�. Wojny tego rodzaju w ogóle nie zas�ugiwa�y 
wed�ug niego na pami
� potomnych. 

������������������������������������������������������������
42 PWsz VII, 74. 
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Nie dziwi zatem to, �e jednoznacznie negatywn� ocen
 uzyskiwa�a w La 
philosophie de la guerre kategoria wroga, gdy� walka dwóch wrogów upodab-
nia�a ich wzajemnie do siebie i racj� wojny – Norwid u�ywa� tu okre	lenia bija-
tyka (une grande rixe) – stawa�o ju� samo tylko istnienie wroga, nasuwaj�ce 
nieodpart� konieczno	� zniszczenia go. Imperatyw walki (wojny) zamienia� si
 
w tym wypadku w d��enie do eksterminacji, charakterystyczne dla wojen raso-
wych i plemiennych. Poeta zdawa� si
 jednak�e wierzy�, i� wojny tego rodzaju 
b
d� z racji post
pu cywilizacji stawa� si
 coraz rzadsze – gdyby jednak 
przypadkiem do�y� czasów II wojny 	wiatowej i rasistowskich czystek na nie-
spotykan� w dziejach skal
, jego optymizm cywilizacyjny i wiara w uzdrowiciel-
sk� moc chrze	cijastwa prawdopodobnie znacznie by och�od�y. 

Uwag
 Norwida przyci�ga�a jednak�e bli�sza do	wiadczeniom jego w�asnej 
wspó�czesno	ci kategoria ciemi
�cy (l’oppresseur). Istot� ciemi
��cej w�adzy 
by�a � jak s�dzi� – triumfalna dominacja, rutynowy ucisk i panowanie uznane za 
oczywisto	�, norm
 i stan nienaruszalny. W podobnej sytuacji ka�dy objaw nie-
zale�nego �ycia spo�ecznego i cywilnego ze strony uciskanych obra�a� ciemi
zc
 
i uchodzi� za akt wrogo	ci wobec niego. Ciemi
�ca nie tolerowa� bowiem od-
mienno	ci (ró�nicy) poddanych wzgl
dem siebie i mierzy� ich niejako swoj� 
w�asn� natur�. Tymczasem b��d ciemi
�cy polega� wed�ug Norwida na tym, i� 
zamiast szuka� ró�nicy w odmiennych punktach widzenia, postrzega� j� w od-
miennym „temperamencie” ciemi
�onego. Paradoks przejawia� si
 w tym, i� 
temperamenty wzajemnie w d�ugim trwaniu si
 wymienia�y i konflikt stawa� si
 
nierozwi�zywalny. Tymczasem zdaniem Norwida wystarczy�oby ustalenie, która 
ze stron konfliktu ma racj
 – i uznanie tej racji przez stron
 przeciwn� – by spór 
móg� zanikn��. Sytuacji b�
dnego ko�a w rozniecaniu i podtrzymywaniu kon-
fliktu Norwid przeciwstawia� strategi
 negocjacji. Trudno by�oby zakwestiono-
wa� przenikliwo	� i dalekowzroczno	� proponowanego rozwi�zania. 

Kategorie wroga i ciemi
zcy, jak sugerowa�a Filozofia wojny, istnia�y poza 
obr
bem racji moralnych. Odwo�ywa�y si
 bowiem naturalistycznie do wyobra-
�enia wrogiej natury lub niezno	nego temperamentu przeciwnika. Dopiero poja-
wienie si
 przeciwnika u	wiadamia�o wag
 wspó�zawodnictwa, konkurencji, ry-
walizacji i walki, a tym samym zb
dno	� wojny. Istnienie przeciwnika po-
zwala�o bowiem porówna�, ale tak�e ustali� wspóln� miar
 aktywno	ci, wysi�ku 
i post
pu, a w konsekwencji zauwa�y� i okre	li� prawdziw�, obiektywn� ró�nic
 
charakterów i dokona. O rozstrzygni
ciu konfliktu decydowa�y osi�gni
cia, 
a nie osobisto	ci i personalne animozje.  

Ten model rozwi�zywania konfliktów Norwid omówi� szerzej w Znicestwie-
niu narodu. Pojawi�a si
 w nim wa�na my	l, i� „osobisto	� na samotno	� wyda-
lona nie jest jeszcze pe�n�” oraz �e „dopiero przez obcowanie z osobisto	ciami 
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innymi wydojrzewa na w�a	ciw� istotno	�”43. Konflikt i walka uzyska�y w tej 
perspektywie zupe�nie inne, rzadziej spotykane i analizowane znaczenie – jako 
czynnik „po��czalno	ci”, emulacji, „wyró�nienia” i rozwoju, a nie za	 wzajem-
nego wyniszczania si
 i powodowanego przez nie zastoju. Mimo i� Norwid nie 
u�y� we wspomnianym kontek	cie s�owa „strategia”, to przesun�� faktycznie 
refleksj
 nad strategi� na zupe�nie now�, w XIX wieku rzadko uwzgl
dnian� 
p�aszczyzn
, a mianowicie na p�aszczyzn
 � jak si
 wyra�a� � „importacji” 
i „eksportacji”. Przemie	ci� j� nowatorsko, jednym s�owem: w obszar wszech-
stronnej wymiany mi
dzynarodowej. Taki sens termin „strategia” przybiera 
zreszt� coraz cz
	ciej w czasach nam wspó�czesnych44. 

 
*   *   * 

 
Mimo i� bezpo	rednim bod�cem dla formowania omawianych pogl�dów Nor-

wida na wojn
 i pokojow� walk
 wydawa�y si
 by� wydarzenia mu wspó�czesne, 
przywo�ywane wprost lub po	rednio w rapsodzie Fulminant, licznych pismach 
zwi�zanych z powstaniem styczniowym oraz we wspomnianej Filozofii wojny 
z 1870 roku, korzenie tych pogl�dów zdawa�y si
 tkwi� w g�
bokiej przesz�o	ci. 
Mo�na odczyta� w nich polemik
 poety wra�liwego na potkni
cia „wielkich 
poprzedników” romantycznych z wolno	ciow� ideologi� Adama Mickiewicza, 
g�oszon� w Ksi�gach pielgrzymstwa polskiego w Litanii pielgrzymskiej. W Lita-
nii znalaz�y si
 pami
tne s�owa wieszcza: „O wojn
 powszechn� za Wolno	� 
Ludów! / Prosimy Ci
 Panie” oraz „O 	mier� szcz
	liw� na polu bitwy. / Prosi-
my Ci
 Panie”45. 

Nie trudno zauwa�y�, i� zestawienie i porównanie Ksi�g narodu polskiego 
oraz Ksi�g pielgrzymstwa polskiego z rapsodami Norwida Niewola czy Fulmi-
nant ujawnia zarówno elementy zbie�ne, jak równie� g�
boko i wszechstronnie 
polemiczny charakter utworu Norwida. Zasadnicza ró�nica tych wielkich tek-
stów wyra�a si
 bodaj�e w tym, i� „wojna powszechna” w uj
ciu Mickiewicza 
s�u�y�a sprawie narodowej – preferowa�a g�ównie polskie racje etniczne, pa-
stwowe i historyczne – podczas gdy w uj
ciu Norwida wojna by�a z definicji 
zjawiskiem nagannym, partykularnym i negatywnym. Stanowi�a godne po�a�o-
wania odst
pstwo od regu�y nieprzerwanej, d�ugofalowej, strategicznie pomy	-
lanej i zaplanowanej walki z gruntu pokojowej. Nadziej� Mickiewicza po kl
sce 
������������������������������������������������������������

43 PW VII, 86. 
44  Przyk�adowy, zaawansowany technicznie opis tego rodzaju strategii mo�na znale�� 

w artykule: H. MINTZBERG, J.A. WATERS. Tracking Strategy in an Entrepreneurial Firm. „The 
Academy of Management Journal”, Vol. 25:1982 No 3 s. 465-499. 

45 A. MICKIEWICZ. Dzie�a. T. V. Warszawa 1997 s. 62. 
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powstania listopadowego by�a wojna powszechna o wolno	� ludów, nadziej� 
Norwida – ca�kowita likwidacja wojen oraz heroizm powszedniej, pokojowej 
pracy i walki o wyznaczone cele. 

Norwid przyjmowa�, �e celem strategii jest utrzymywanie ci�g�o	ci, koor-
dynowanie, wi�zanie ze sob� i wzajemne wspomaganie poszczególnych dzia�a 
oraz kierowanie ich na wyznaczony z góry, dalekosi
�ny cel. Tote� strategia nie 
by�a w jego rozumieniu tworem arbitralnym i konwencjonalnym, efektem widzi-
misi
 wodza lub sztabu. Wynika�a z wiedzy o obowi�zuj�cych prawach histo-
rycznych oraz o nienaruszalnych warto	ciach transcendentnych, zgodnie z suge-
sti� zawart� w li	cie do Joanny Kuczyskiej, i� prawda nie zawiera si
 wy��cznie 
„w 	wiadectwie ludzi”, lecz znajduje si
 „poza g�osami ludzi” oraz „poza nimi 
ma swoje istnienie”46.  

D���c do prawdy, dzia�ania strategiczne mia�y wystrzega� si
 ró�nego typu 
deformacji i wypacze, w tym przes�anek natury emocjonalnej oraz jaskrawego, 
zgubnego na d�u�sz� met
, etnicznego zacietrzewienia, za	lepienia i oszo�omie-
nia. Dotyczy�o to w szczególno	ci nieokie�znanej, egoistycznej ch
ci panowania 
nad innymi i narzucania im pod przymusem w�asnej woli, praw, instytucji i zwy-
czajów. O	rodkiem dyspozycji i punktem odniesienia dla ka�dej, sensownie po-
my	lanej i przemy	lanej strategii mog�a by� tylko w�adza, kieruj�ca si
 po-
wszechnie akceptowanymi warto	ciami cywilizacyjnymi, poszanowaniem cz�o-
wieka i ludzkiej godno	ci oraz obowi�zuj�cymi prawami historycznymi. 

W obliczu napi
� i konfliktów kluczowym zadaniem strategii stawa�o si
 
z jednej strony kontrolowanie poczyna i utrzymywanie na dystans rzeczywi-
stego lub potencjalnego przeciwnika, z drugiej strony – inicjowanie, utrzy-
mywanie ci�g�o	ci oraz trzymanie w ryzach w�asnych dzia�a. W sytuacjach 
konfliktowych w�asne i cudze dzia�ania �atwo poddawa�y si
 bowiem emocjom 
i wy�amywa�y si
 spod kontroli. Traci�y w�tek pod wp�ywem dora�nych sukce-
sów lub pora�ek. Dysponowanie 	wiadomo	ci� strategiczn� i wcze	niej wypra-
cowan� strategi� pozwala�o ustrzec si
 b�
dnych ocen, prognoz i decyzji, 
a w konsekwencji trwonienia si� i 	rodków. Strategiczny styl my	lenia by� wi
c 
niew�tpliwie cennym � chocia� jak wiele wskazuje � niedocenionym i zlekcewa-
�onym wk�adem Norwida w walk
 powstacz�. Wydaje si
, �e nie straci� on 
aktualno	ci tak�e dzisiaj i �e warto go sobie inteletualnie i moralnie przyswoi� 
oraz stosowa� w praktyce. 

������������������������������������������������������������
46 PWsz IX, 30. 
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NORWID AS A STRATEGIST 
IN THE CONTEXT OF DELIBERATIONS 

ABOUT STRUGGLE AND WAR 
 

S u m m a r y 
 
Norwid’s deliberations about strategy were not a very well known but important and 

inventive current in his thought and literary work. In his concise essay La philosophie de la 
guerre, in the rhapsody Fulminant and in numerous poems, poetical digressions, remarks, 
notes and memorials the writer defined strategy as a domain of knowledge, a kind of art and 
a practical skill, necessary to reach long-range historical aims, and especially – in the particular 
situation of the partitions of Poland and in the face of the lost uprisings – to conduct an 
efficient struggle for independence, ending in a success. Opposing the long-term planning and 
strategic actions to a war, a battle, a skirmish and short-term plots – or in one word: to “bloody 
episodes, “convulsive straining”, futile martyrdom and fatalities, Norwid advocated a peaceful 
struggle carried on incessantly and consistently, a struggle that aimed at realizing positive 
human values, and not selfish goals. He thought that this kind of “struggle is a normal task of 
Humanity” and a universal law of history; whereas bloody war – is a license and an exception, 
acceptable only in the situation of a “just war”, in defense of universal values that were vio-
lated.  According to this conception the writer contrasted the “soldier’s” attitude capable of he-
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roism first of all in everyday life and everyday work, with the “marauding soldier’s” one, 
taking one’s anger out on other people in aggression, violence; one greedy for blood and 
revenge. 

Hence in Norwid’s understanding it was the ability to predict and forestall events and to 
take precautionary measures in time that was the essence of strategy. He also connected 
successful strategy with working out and keeping to “a perfectly well conceived plan” that, 
owing to earlier preparations, concentrating the means in the right place and time, as well as to 
well thought out maneuvers, eliminated or reduced to a necessary minimum the use of physical 
force and violence towards the opponent. The basis of strategy was then formed by a long-
range intellectual conception, and also by the ability to carry on struggle with various means, 
including also struggle “on the field of the idea” and “on the field of the word”. 

 
Translated by Tadeusz Kar�owicz 

 
S�owa kluczowe: archistrategia, strategia, walka, wojna, bitwa, pojedynek, tszin, polarno	�, 
heroizm, personalizm, sztuka, wróg (l’ennemi), ciemi
zca (l'oppresseur), przeciwnik (l’adver-
saire), oponent (l’opposant), taktyka, logistyka, �o�nierz, historia, ci�g�o	�, powstanie 1863, 
presja moralna, Mickiewicz. 
 
Key words: archstrategy, strategy, struggle, war, battle, duel, polarity, heroism, personalism, 
art, enemy (l’ennemi), oppressor (l’oppresseur), adversary (l’adversaire) opponent (l’oppo-
sant), tactics, logistics, soldier, history, continuity, the 1863 Uprising, moral pressure, Mic-
kiewicz. 
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MI�OSZ K�OBUKOWSKI 

NORWIDOWSKA REINTERPRETACJA 
MITU PROMETEJSKIEGO1 

Kwestia przynale�no	ci Norwida do konkretnej epoki literackiej czy formacji 
kulturowej od dawna wywo�uje polemiki oraz prowadzi do formu�owania ró�no-
rodnych odczyta dorobku poety i jego roli w kulturze XIX wieku. Je	li jednak 
przyj�� – zgodnie z intencj� Zofii Stefanowskiej, �e Norwid przynale�y do 
romantyzmu, cho� pozostaje krytyczny wobec jego dominuj�cych nurtów ideo-
wych, krytyczny wobec zbyt w�skiego rozumienia kategorii romantycznych 
wyp�ywaj�cych z „Mickiewiczowskiego centrum”2, w�a	ciwe wydaje si
 inter-
pretowanie dzie�a poety w odniesieniu do uniwersum symbolicznego romanty-
zmu i wszystkich istotnych dla niego zjawisk. Do takich za	 nale�y mi
dzy 
innymi trwa�a obecno	� mitu prometejskiego i inspiracja jego zapomnian� 
w�a	ciwie niemal�e do pocz�tku XIX wieku wersj� Ajschylosow�, któr� odkryli 
na nowo w�a	nie romantycy, dla których dobry tytan sta� si
 na równi z Lucyfe-
rem i Kainem archetypem szlachetnego buntownika3.  

Skoro wi
c Norwida mo�na uzna� za romantyka próbuj�cego dyskutowa� 
z g�ównymi nurtami w�asnej epoki, to zarazem sposób, w jaki interpretowa� on 
mit prometejski, mo�e by� rozumiany jako próba walki poety o w�a	ciwy kszta�t 
romantyzmu i immanentn� dla niego antropologi
. Norwid poprzez interpretowa-
nie opowie	ci o dobrym tytanie ogniono	cy zdaje si
 prowadzi� dyskusj
 
z zachodnioeuropejskim romantyzmem i wykorzystywan� w nim wizj� Prome-
teusza-buntownika, której przyk�ad stanowi� Dziady drezdeskie. 

 

������������������������������������������������������������
1 Tekst ten jest skrócon� i nieco zmienion� wersj� jednego z rozdzia�ów pracy doktorskiej: 

Mit prometejski w perspektywie komparatystycznej [w druku].  
2 Zob. Z. STEFANOWSKA. Norwidowski romantyzm. W: Z. STEFANOWSKA. Strona roman-

tyków. Studia o Norwidzie Lublin 1993 s. 55-82. 
3 M. JANION. Gor�czka romantyczna. Gdask 2007 s. 337-347. 
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1. MIT PROMETEJSKI JAKO MIT UPADKU 

Opowie	� o Prometeuszu zajmuje w twórczo	ci Norwida miejsce ca�kiem 
istotne i – inaczej ni� w wypadku Mickiewicza, który nie nawi�zywa� do mitu 
expressis verbis, a jedynie aluzyjnie – zostaje on w dzie�ach autora Tyrteja 
przywo�any bezpo	rednio kilkakrotnie, przy czym zawsze w wa�nych kontek-
stach. Wszystkie te wzmianki staj� si
 w dzie�ach Norwida no	nikami bardzo 
istotnych tre	ci natury filozoficznej, antropologicznej, które okazuj� si
 znajdo-
wa� w centrum przes�ania danego utworu. Wydaje si
, �e mitologem4 Prometeu-
sza nie przechodzi w my	leniu poety znacz�cych przemian, zdaje si
 on raczej 
pozostawa� w jednym ca�o	ciowym, skoczonym kszta�cie niczym w jednolitej, 
dojrzale ukszta�towanej interpretacyjnej linii.  

Oryginalno	� Norwida polega�a mi
dzy innymi na tym, �e w epoce, która 
zainspirowa�a si
 przede wszystkim lini� mitu wywiedzion� z interpretacji frag-
mentu trylogii Ajschylosa, upatruj�c w tytanie alternatywn� wobec bogów si�
 
wszech	wiata i dostrzegaj�c w jego postaci antycypacj
 figury cz�owieka wy-
swobadzaj�cego si
 z zale�no	ci wobec losu, autor Bia�ych kwiatów odczytywa� 
mit o Prometeuszu wed�ug wzorca zepchni
tego na margines – to jest wedle linii 
wywiedzionej z uj
cia Hezjoda (Narodziny bogów, Prace i dnie). Poeta wska-
zuje na inspiracj
 wersj� Hezjoda expressis verbis. W Notatkach z mitologii (VII, 
292-293)5. Norwid rekonstruuje za twórc� archaicznym histori
 mitologiczn�, 
zaznaczaj�c zale�no	� wobec �róde� antycznego poematu. W interpretacji autora 
Vade-mecum na mit prometejski sk�adaj� si
 wi
c nast
puj�ce mitemy: podwój-
no	� (Norwid podkre	la po	redni charakter Prometeusza, nazywa go najstarszym 
z semidei); ofiara fundacyjna konstytuuj�ca podzia� 	wiata mi
dzy lud�mi i bo-
gami; zemsta (podst
p Prometeusza oraz b
d�cy jego skutkiem odwet Jowisza 
ukrywaj�cego ogie); z�amanie tabu (odnalezienie ognia w jaskini i podarowanie 
go ludziom); ponownie zemsta bogów polegaj�ca na stworzeniu Pandory z pole-
cenia Jowisza; znów z�amanie tabu (Epimeteusz przyjmuje Pandor
 wbrew zaka-
zowi i otwiera „urn
”; ponowna zemsta Jupitera przykuwaj�cego tytana do ska� 
Kaukazu, które s� figur� koca 	wiata – dla Norwida „Thule” (IV, 503-504). 
Wyra�nie wi
c wida�, �e ci�g syntagmatyczny mitemów sugeruje zale�no	� mitu 
rekonstruowanego przez Norwida od historii przytoczonej przez Hezjoda – jest 
to opowie	� o mitologicznej pedagogice, przez któr� bogowie próbuj� ukara� 
������������������������������������������������������������

4 Mitologem w rozumieniu Karla Kerényiego to bohater mitu w zespoleniu z dotycz�c� go 
opowie	ci� (Misteria Kabirów. Prometeusz. Prze�. I. Kania. Warszawa 2000 s. 47-49). 

5 Wszystkie cytaty z dzie� Norwida podaj
 za edycj�: C.K. NORWID. Pisma wszystkie. 
Zebra�, tekst ustali� i uwagami krytycznymi opatrzy� J.W. Gomulicki. Warszawa 1971-1976. 
W nawiasie podaj
 numery tomu i strony, ewentualnie wersów. 
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psotnika Prometeusza wyst
puj�cego przeciwko ich prawom i niszcz�cego 
naturalny porz�dek 	wiata, opowie	�, w której kolejne podst
py i nieetyczne 
dzia�ania tytana spotykaj� si
 z konsekwentnymi karami nak�adanymi przez 
olimpijczyka. Ponadto Norwid wskazuje dodatkowo na pochodz�cy z innego 
�ród�a mitem stwarzania cz�owieka z gliny i o�ywienia go dzi
ki promieniom 
s�oca oraz ingerencji Minerwy, co mo�e 	wiadczy�, �e by� 	wiadom, �e roman-
tycy widzieli w tytanie figur
 artysty. Poza tym poeta przytacza opowie	� o po-
topie i potomku Prometeusza – Deukalionie, który wraz z �on� przyczynia si
 do 
odrodzenia ludzko	ci z „ko	ci Wielkiej Matki”, czyli z ziemi.  

Trudno nie zauwa�y�, �e narracja proponowana przez Hezjoda, posiada struk-
tur
 charakterystyczn� dla mitu upadku, co zdaje si
 j� ��czy� z opowie	ci� 
genezyjsk� znajduj�c� si
 w Biblii. Mit prometejski w uj
ciu Hezjoda by� 
opowie	ci� o tym, jak z pozoru dobre dla ludzi dzia�ania tytana (podst
pna ofiara 
w Mekonie, kradzie� ognia i wynalezienie cywilizacji, techniki, sztuki) okaza�y 
si
 w istocie psu� pewien prastarty stan idealny, stan naturalny. Zeus jednak by� 
przedstawiony jako instancja nadrz
dna wzgl
dem Prometeusza i zarazem zna-
j�ca wyroki Konieczno	ci, uwa�anej przez Greków za najwy�sze prawo rz�dz�ce 
wszech	wiatem. Król bogów olimpijskich u Hezjoda, przejrzawszy podst
py 
Prometeusza, celowo pozwala� si
 oszukiwa�, wiedz�c, �e taka jest wola Losu, 
a skutkiem prób wyswobodzenia ludzi � tak czy inaczej � oka�e si
 upadek ich 
rasy i przypisanie jej kondycji pe�nej s�abo	ci i niedoskona�o	ci, a tak�e koniecz-
no	� zdobywania 	wiata przez ci�g�y wysi�ek. Nie sposób przecie� nie dostrzec 
zale�no	ci mi
dzy powy�sz� opowie	ci� a mitem „adamickim”, zawartym 
w Starym Testamencie. W obydwu bowiem wypadkach wyra�nie widoczna jest 
struktura opowie	ci o upadku czy pewnym „odchyleniu”6 wynikaj�cym z jedno-
stkowego czynu powoduj�cego pogorszenie modus vivendi ludzko	ci. Co wi
cej, 
obydwie opowie	ci posiadaj� swoisty ci�g dalszy, który wydaje si
 ukazywa� 
skutki zerwania ci�g�o	ci mi
dzy pierwotnym porz�dkiem a ludzkim 	wiatem 
kultury poprzez buntowniczy gest tytana. W wypadku mitu prometejskiego sens 
ten zawiera w�tek przykucia bóstwa pierwotnego do Kaukazu, post
puj�cego ze-
psucia ludzko	ci i kary zes�anej przez Zeusa w postaci wielkiego potopu, a tak�e 
nast
puj�cego po nim pojednania, którego dokonuj� po stronie bogów: Herakles, 
Zeus i sam Prometeusz, a po stronie ludzi � Deukalion i Pyrra. Biblia ukazuje 
podobn� histori
 w kolejnych ksi
gach Starego Testamentu, których nie wolno 
wy��cza� z analizy mitu „adamickiego”7. Dramat Adama i Ewy skuszonych przez 

������������������������������������������������������������
6 Zob. P. RICOEUR. Symbolika z�a. T�um. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986 s. 219-220.  
7 Zob. tam�e s. 224: „[…] opowie	ci adamickiej nie powinno si
 oddziela� od zespo�u 

pierwszych jedenastu rozdzia�ów, które przez opowie	� o Ablu i Kainie, o wie�y Babel, 
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w
�a ma swój ci�g dalszy w historii pierwszego bratobójstwa, wygnania pierw-
szych ludzi i przeklestwa pracy rzuconego przez Boga na Kaina oraz jego po-
tomstwo, a tak�e oczyszczaj�cego 	wiat potopu, po którym nast
puje pojednanie 
mi
dzy Bogiem a lud�mi. Obydwie opowie	ci mówi� o istnieniu pewnego 
idealnego stanu, który zostaje zak�ócony poprzez czyn polegaj�cy na z�amaniu 
zakazu, przekroczeniu jakiego	 tabu, którego konsekwencj� okazuje si
 wygna-
nie, zerwanie harmonijnego zwi�zku mi
dzy niebem a ziemi�, rozbicie pe�nej, 
ca�kowitej kondycji cz�owieka, oddzielenie go od 	wiata oraz konieczno	� podej-
mowania przez ludzi wysi�ku w celu zapewnienia sobie bytu. Obydwa mity 
wskazuj� na genez
 cz�owieka, a tak�e z�a, które ma charakter wyst
pku prze-
ciwko woli boskiej. Tak�e w obydwu opowie	ciach pojawia si
 motyw istoty 
boskiej, z któr� cz�owiek nie mo�e si
 równa�. Zasadnicza ró�nica wydaje si
 
natomiast polega� na braku w Biblii istoty po	redniej, która tworzy cz�owieka 
lub buntuje si
 przeciwko jego sposobowi istnienia, prowadz�c do roz�amu mi
-
dzy 	miertelnikami a bogami � istoty, któr� jest w mitologii greckiej Prometeusz. 

Paul Ricoeur wskazuje, �e specyfika mitu „adamickiego”, rozumianego jako 
mit upadku (czy odchylenia), polega na jego komplementarno	ci wzgl
dem in-
nych typów mitycznych opowie	ci dotycz�cych antropogenezy. Mit upadku 
opiera si
 na za�o�eniach teologicznych, które wydaj� si
 rozk�ada� inne narracje 
– zw�aszcza teogonicz� i tragiczn�8. Ponadto mit ten prezentuje antropologiczn� 
etiologi
 z�a, które okazuje si
 wynikiem dzia�alno	ci cz�owieka i jego nie-
przymuszonego wyboru. Jak zauwa�y� Ricoeur, „mit »adamicki« jest owocem 
prorockich oskar�e wysuwanych przeciw cz�owiekowi: ta sama teologia, która 
uniewinnia Boga, zarazem oskar�a cz�owieka” 9 . Z�o nie jest wynikiem nie-
doskona�o	ci 	wiata czy pewn� szczelin� bytu – jak w wersjach tragicznych – nie 
jest te� instancj� niezb
dn� do zaistnienia harmonii wszech	wiatowego uk�adu 
si�, nie jest bosk� besti� – inkarnacj� zasady chaosu, któr� musz� okie�zna� 
pot
gi porz�dkuj�ce rzeczywisto	�. Z�o okaza�o si
 bowiem konsekwencj� dzia-
�ania cz�owieka, jego dobrowolnego wyboru i zarazem wprowadzi�o zepsucie 
w � z góry okre	lony � porz�dek 	wiata. „Mit upadku jest tedy mitem mówi�cym 
o wy�anianiu si
 z�a w stworzeniu ju� ukoczonym i dobrym”10.  

Oczywi	cie powy�sze cechy mitu „adamickiego” poci�gaj� za sob� daleko 
id�ce konsekwencje dotycz�ce zarówno ontologii, jak i antropologii i aksjologii, 

�����������������������������������������������������������
o Noem, poprzez najwy�sze zagro�enie, potop, i najwi
ksz� obietnic
, odrodzenie po ust�-
pieniu wód, prowadz� do wyboru, jaki pad� na Abrahama, ojca wierz�cych”. 

8 P. RICOEUR. Symbolika z�a s. 226.  
9 Tam�e s. 227. 

10 Tam�e s. 229.  
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które równie� ró�ni� j� od innych modeli 	wiata prezentowanych w innych mi-
tach. Mit biblijny wprowadza „nowoczesn�” koncepcj
 czasu, który inaczej ni� 
w mitach archaicznych, opartych na kolistym modelu wiecznego powrotu11, zo-
staje otwarty na wymiar linearny. Nie bez przyczyny twierdzi si
, �e kultura 
judeochrze	cijaska wprowadzi�a my	lenie historyczne12.  

Kolejnym skutkiem wynikaj�cym z my	lenia kategoriami mitu „adamic-
kiego” jest pojawienie si
 figury pierwszego cz�owieka odpowiadaj�cego za 
zgubne dzia�anie prowadz�ce do upadku13. Cho� przecie� Jahwe przebacza lu-
dziom grzech pierworodny – grzechy nie b
d� wymazane w dorocznych obrz
-
dach symbolizuj�cych „koniec 	wiata” i zarazem koniec historii oraz okresowe 
odrodzenie 	wiata. Powrót i przebaczenie równie� nie b
d� mia�y mitycznego 
charakteru14, gdy� dramat kuszenia i upadku zostanie naprawiony przez dramat 
wcielenia i zmartwychwstania, który zapewni odkupienie ludzko	ci. Po grzechu 
pierworodnym cz�owiek na zawsze jednak skazany b
dzie na wysi�ek zwi�zany 
z oswajaniem 	wiata i tworzeniem kultury. „Ca�a dola cz�owiecza staje pod zna-
kiem trudu; by� cz�owiekiem jest trudem, udr
k�, która ujawnia – w przejmuj�-
cym skrócie mitu – jego upadek”15. Prowadzi to do postrzegania w kategorii 
dwoisto	ci nie tylko cz�owieczestwa, ale te� wszelkich tworów kultury, takich 
jak: praca, j
zyk, seksualno	�, czy instytucje, które mog� by� postrzegane ambi-
walentnie. Z jednej strony zmuszaj� do trudu i mog� prowadzi� do z�a, z drugiej 
jednak daj� mo�liwo	ci doskonalenia si
 i d��enia do utraconego dobra.  

Czy� podobnej wymowy nie da si
 dostrzec w Hezjodiaskiej wersji mitu 
prometejskiego pomimo znacz�cych ró�nic mi
dzy obiema opowie	ciami? Prze-
cie� w micie greckim prezentowanym w poemacie archaicznego poety wyst
puje 
ta sama pedagogia mówi�ca o bolesnej cenie wyboru mi
dzy porz�dkiem bo-
skim, narzuconym z góry, a wolno	ci� do samookre	lenia i kszta�towania 	wiata 
wedle w�asnego pomys�u, co doprowadzi�o do „tragedii kultury”16. Norwid mu-
sia� by� 	wiadom tych jak�e bliskich paraleli pomi
dzy dwiema opowie	ciami 
fundacyjnymi dla dwóch ró�nych tradycji – grecko-rzymskiego antyku oraz kul-
tury judeochrze	cijaskiej. Poeta uznawa� obydwie narracje za konstytutywne 

������������������������������������������������������������
11 Zob. M. ELIADE. Mit wiecznego powrotu. Prze�. K. Kocjan. Warszawa 1998. 
12 Zob. A. GURIEWICZ. „Có
 to jest… czas?”. W: Antropologia kultury. Zagadnienia i wy-

bór tekstów. Oprac. G. Godlewski i inni. Wst
p i red. A. Mencwel. Warszawa 2001 s. 115-125. 
13 P. RICOEUR. Symbolika z�a s. 230.  
14 Tam�e s. 254.  
15 Tam�e s. 233.  
16 Zob. H.G. GADAMER. Prometeusz i tragedia kultury. W: Rozum, s�owo, dzieje. Szkice 

wybrane. Prze�. M. �ukasiewicz, K. Michalski. Warszawa 1979 s. 164-176. 
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dla cywilizacji 	ródziemnomorskiej17. Dlatego te� wykorzystywa� mit prometej-
ski, niejako prowokacyjnie odwo�uj�c si
 do interpretacji Hezjoda, w której do-
strzeg� zacz�tki bliskiego sobie my	lenia o cz�owieku i 	wiecie. W epoce, która 
ukocha�a i obra�a sobie za patrona Prometeusza-buntownika z niepe�nej tragedii 
Ajschylosa, Norwid odwo�ywa� si
 do wzorca Prometeusza-winowajcy, który 
postrzega� analogicznie do figury pierwszego grzesznika Adama, determinuj�-
cego kondycj
 ca�ego ludzkiego rodu. Norwid odczytywa� mit prometejski jako 
analogiczny do opowie	ci genezyjskiej18.  

2. PROMETEJ ADAM JAKO FIGURA CZ�OWIEKA 

Utworem, w którym po raz pierwszy w pe�ni Norwid wykorzysta� mit prome-
tejski, jest Promethidion. Tytu�owy potomek Prometeusza to metafora ludzkiej 
kondycji, która zostaje zdefiniowana w dziele przybieraj�cym kszta�t dialogu 
filozoficznego, inspirowanego dialogami platoskimi19. Wydaje si
, �e wyobra-
�enie to by�o dla Norwida bardzo istotne, skoro uczyni� je zarówno tytu�em, jaki 
przewodnim motywem scalaj�cym dychotomiczne dzie�o. Warto nadmieni�, �e 
nie by�a to figura zastosowana w sposób przygodny, gdy� do wyobra�enia Pro-
meteusza jako praojca ludzko	ci odwo�ywa� si
 poeta jeszcze pó�niej, co 	wiad-
czy o dojrza�o	ci jego koncepcji ideowej. Przyk�adem jest list do Joanny Ku-
czyskiej prawdopodobnie z 1 lutego 1869 roku, w którym autor Pier�cienia 
Wielkiej Damy wyprowadza w�asny rodowód z podania mitycznego o dobrym 
tytanie. Czyni to w kontek	cie swoich krytycznych uwag dotycz�cych postaw 
europocentrycznych oraz my	lenia partykularnego czy wr
cz zacz�tków nacjo-
nalizmu, podkre	laj�c zarazem jedno	� Europejczyków jako ludu nale��cego do 
������������������������������������������������������������

17 Zob. np. Do Z.K. Wyj�tek z listu [przedmowa do Quidama, list dedykacyjny do Z. Kra-
siskiego]. T. III s. 80. 

18 Warto podkre	li�, �e autor Vade-mecum postrzega� mitologi
 jako fenomen uniwer-
salny, 	wiadcz�cy o jedno	ci cz�owieka i pe�ni�cy funkcj
 unifikuj�c� nawet pomimo ró�no-
rodno	ci opowie	ci. „Mitologie razem uwa�ane – z jednego ludzkiego �ród�a pokazuj� si
 
i wynikaj�” – twierdzi� poeta w Notatkach z mitologii (VII, 260). Ponadto wierzy� we wza-
jemne przenikanie si
 mitów, które mia�y zawiera� w mniejszym lub wi
kszym stopniu cz�st-
k
 prawdziwego Objawienia wraz z etnicznym naddatkiem w�a	ciwym ka�dej kulturze ludo-
wej, jak i oficjalnej. Jak zauwa�a Alina Merdas, na my	lenie Norwida ogromny wp�yw wywie-
ra� tradycjonalizm poszukuj�cy w tradycjach ró�nych kultur z przesz�o	ci elementów jedno-
cz�cych, czego przyk�adem mog� by� dokonywane przez poet
 zestawienia, np. Prometeusza 
z Moj�eszem (A. MERDAS. Ocalony wieniec. Chrze�cija�stwo Norwida na tle odrodzenia reli-
gijnego w porewolucyjnej Francji. Warszawa 1995 s. 127). 

19 Zob. MAKOWIECKI. Promethidion. W: O Norwidzie pi�� studiów. Toru 1949 s. 7-9.  
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specyficznej formacji kulturowej zespolonej poprzez warto	ci. Europa, któr� 
Norwid w pewnym sensie wywodzi z tradycji grecko-rzymskiego antyku (genea-
logia mityczna od Prometeusza) staje si
 dla poety wy�szym stadium cywiliza-
cyjnym wy�aniaj�cym si
 z wcze	niejszego, archaicznego, w�a	ciwego Azji sta-
dium kultury opartego na idei zemsty rodowej czy czysto	ci krwi (IX, 388). 
W tym kontek	cie bycie potomkiem Prometeusza wyra�nie zosta�o skontrasto-
wane z warto	ciami konstytutywnymi do pochodzenia z Azji jako krainy dzikiej, 
rz�dz�cej si
 pierwotnymi prawami. Jest wi
c Prometeusz dla Norwida proto-
plast� Europejczyków rozumianych nie jako lud (etnos), lecz naród lub spo�e-
czestwo zespolone warto	ciami konstruktywnymi dla kultury wy�szego rz
du, 
takimi jak np. zdolno	� do ofiary (wyszczególniony motyw przykucia do ska� 
Kaukazu), a nie tylko archaicznym, genetycznym pochodzeniem i zasadami po-
krewiestwa. Prometeusza odczytuje wi
c Norwid nie tylko w Promethidionie 
jako protoplast
 „nowoczesnej” (ju� nie archaicznej) ludzko	ci, ale jako za�o-
�yciela i patrona kultury oraz ojca wszystkich, którzy postrzegaj� Europ
 w kate-
goriach projektu kulturowego.  

Prometeusz w traktacie o sztuce i pracy zosta� przywo�any stosunkowo wcze-
	nie. G�ówny orator pierwszego dialogu – Bogumi� – inicjuj�c swoje wyst�pie-
nie, rozpoczyna od zwrotu do „wiecznego cz�owieka”, którego uznaje z jednej 
strony za protoplast
 ludzko	ci, z drugiej za depozytariusza ca�ego dorobku 
cywilizacyjnego i przejawiaj�cych si
 w nim warto	ci – szczególnie pi
kna. 
Instancja ta posiada wiedz
 i autorytet20, którego potrzebuje Bogumi� poniek�d 
jako punktu wyj	cia, a tak�e jako argumentu retorycznego dla przekonania 
rozmówców.  

 
– Spytam si
 tedy wiecznego-cz�owieka, 
Spytam si
 dziejów o spowied� pi
kno	ci: 
Wiecznego cz�eka, bo ten nie zazdro	ci, 
Wiecznego cz�eka, bo bez ��dzy czeka, 
Spytam si
 tego bez nami
tno	ci:  
„Có� wiesz o p i 
 k n e m ?…” 
 …„K s z t a � t e m  jest M i � o 	 c i” –  
On mi przez Indy – Persy – Egipt – Greków –  
Stoma j
zyki i wiekami wieków, 

������������������������������������������������������������
20 O. Krysowski uwa�a, �e po��czenie postaci o rodowodzie antycznym i biblijnym mog�o 

mie� na celu wzmocnienie autorytetu prawzorca cz�owieka, jak równie� wyra�a� typowe dla 
Norwida przekonanie o ukrytej jedno	ci kultur greckiej i hebrajskiej, które leg�y u podstaw 
cywilizacji europejskiej. Badacz wskazuje te� na mo�liwe pokrewiestwo z postaci� 
kabalistycznego Adama Kadmona. Zob. O. KRYSOWSKI. Wizja sztuki w „Promethidionie”. 
„Poznaskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1997 z. 4 s. 114-115.  
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I granitami rudymi, i z�otem, 
Marmurem – ko	ci� s�oników – cz�eka potem, 
To mi powiada on Prometej z m�otem.  
(III, 437, w. 104-114) 

 
Opinia dotycz�ca pi
kna nie jest jednak jedyn�, któr� wyg�asza wieczny cz�o-

wiek. Wkrótce bowiem Bogumi� zwraca si
 do niego powtórnie, prosz�c tym 
razem o opowie	� dotycz�c� innej warto	ci – pracy. W tym momencie te� figura 
uniwersalnego cz�owieka zostaje nazwana podwójnym imieniem, poprzez które 
Norwid dokona� kontaminacji dwóch odr
bnych tradycji, dwóch ró�nych opo-
wie	ci mitycznych, dostrzegaj�c ich nieoczywiste podobiestwo. Prometeusz sta� 
si
 bowiem nagle równie� Adamem.  

 
Prometej Adam wsta�, na r
kach z ziemi 
Podnosz�c si
, i mówi� zacznie tak: „Pró�niacy! 
Pró�niacy wy – ciekawo	� si�y wam zatrwo�y, 
Gdy jak o  p i 
 k n e m  rzek�em – �e jest  p r o f i l  Bo�y, 
Przez grzech stracony nawet w nas, p r o f i l u  c i e n i a c h, 
I ma�o gdzie, i w rzadkich odczuwa sumieniach –  
Tak i o pracy powiem, �e z g u b y  s z u k a n i e m, 
Dla której pie	 � ustawnem si
 nawo�ywaniem”  
(s. 438-439, w. 153-160) 

 
Powy�sze s�owa mog� by� odczytane jako klucz interpretacyjny zarówno do 

antropologii poetyckiej Promethidiona, jak i do zrozumienia wyk�adni mitu za-
proponowanej przez Norwida. Przede wszystkim nale�y zwróci� uwag
 na 
z��czenie w jednej osobie dwóch ró�nych dotychczas wzorców o pochodzeniu 
mitycznym – Prometeusza oraz Adama, które implikuj� dwa ró�ne w swoim 
charakterze mity i zarazem dwa ró�ne sposoby patrzenia na 	wiat. Prometeusz 
nie jest ju� u Norwida, jak u innych romantyków, przede wszystkim buntowni-
kiem dzia�aj�cym w imi
 wy�szego dobra – mi�o	ci do bezbronnych i s�abszych 
od bogów ludzi. Nie jest boskim z�odziejaszkiem i zarazem donatorem magicz-
nej mocy ognia. Nie jest te� dumnym bojownikiem o wolno	� we wszech	wiecie 
zarz�dzanym przez tyraskich olimpijczyków. Prometeusz u autora Quidama 
okazuje si
 ojcem kultury i post
pu dzi
ki warto	ci, kór� jest praca. Powolna, 
mozolna, procesualna praca � mo�na by j� przeciwstawi� pojedynczemu zdarze-
niu, którym by�a kradzie� ognia czy podst
p ofiarny w Mekonie.  

Ponadto poeta wyra�nie odwo�a� si
 do mitu adamickiego, nak�adaj�c jego 
wzorzec na opowie	� zaczerpni
t� z dzie�a Hezjoda. Nieprzypadkowo Prometej 
Adam mówi o pi
knie jako utraconym przez grzech profilu Boga odbitym w Je-
go cieniach, czyli ludziach. Jest to dyskurs mitu upadku, opowie	ci mówi�cej 
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o oddalaniu si
 cz�owieka od idealnego, boskiego prawzoru � tak samo, jak i od 
mitycznego ogrodu Eden. Analogicznie z utrat� pi
kna pojawia si
 w ludzkim 
do	wiadczeniu praca jako konsekwencja „odchylenia” i zarazem konieczno	� 
wynikaj�ca z nowej – zniszczonej przez grzech – niepe�nej, rozbitej kondycji 
ludzkiej. Praca Prometeja Adama staje si
 jednak nie tyle przeklestwem – 
w czym Norwid zmienia wyra�nie sens zawarty w interpretacji Hezjoda – co 
raczej niezb
dn� warto	ci� dialektyczn�, niezb
dnym elementem procesu dzie-
jów ludzko	ci, d��eniem do odzyskania utraconego „profilu Bo�ego”, do 
zmartwychwstania21. Przedstawia ona zarazem warto	� ambiwalentn�. Z jednej 
strony bowiem wiedzie cz�owieka do wysi�ku, jest konsekwencj� degradacji, 
z drugiej za	 strony s� nie tylko konsekwencj� upadku Adama, ale i niezb
dn� 
drog�, któr� trzeba przej	� w d�ugiej w
drówce ku samodoskonaleniu si
, ku od-
kupieniu. W�a	nie ta dialektyka, poprzez któr� paradoksalnie przeklestwo pracy 
staje si
 zarazem b�ogos�awiestwem mo�liwo	ci odkupienia, pozwala mówi� 
o stworzeniu przez Norwida swoistej teologii pracy22.  

Norwid stworzy� obraz Prometeusza diametralnie odmienny od wizerunków 
kreowanych w g�ównym nurcie poezji romantycznej, akcentuj�cych bunt prze-
ciw 	wiatu. Prometeusz Norwida nie tylko akceptuje, ale wr
cz afirmuje zastany 
porz�dek 	wiata, rozumiej�c jego kolejno	� i konieczno	�, nie dostrzegaj�c i nie 
proponuj�c mo�liwo	ci jakiejkolwiek alternatywy, jakiegokolwiek przeorganizo-
wania rzeczywisto	ci, rozumianego jako wyzwolenie spod jarzma obowi�zku 
pracy czy od 	wiadomo	ci pierwotnej winy, która okre	li�a ca�� ludzk� egzy-
stencj
. Konieczno	� pracy i zarazem dostrze�enie w niej jedynego s�usznego 
porz�dku rzeczy, prowadz�ce do odnajdywania motywacji do samodoskonalenia 
si
 i zarazem do pokochania u�omnej kondycji ludzkiej – gdy� mi�o	� jest po-
wodem i wynikiem odkupienia – staj� si
 dla Norwidowskiego Prometeusza 
warto	ciami fundacyjnymi cywilizacji. Nie bunt i próba reorganizacji 	wiata, nie 
odrzucenie Boskiego porz�dku, nie konstruowanie w�asnego, ludzkiego, nielegi-
tymizuj�cego si
 metafizycznie systemu warto	ci okazuje si
 istot� Norwidow-
skiego prometeizmu23. Kultur
 postrzega autor Krakusa jako w istocie form
 
prowadz�c� do zbli�ania si
 do doskona�ej tre	ci, której i tak nie osi�gnie si
 za 

������������������������������������������������������������
21 Zob. A. MERDAS. Ocalony wieniec s. 138. 
22 Zob. S. SAWICKI. Wst�p. W: C. Norwid. Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epi-

logiem. Wst
p i oprac. S. Sawicki. Kraków 1997 s. 29.  
23 A. WALICKI. Mi�dzy filozofi�, religi� i polityk�. Studia o my�li polskiej epoki romanty-

zmu. Warszawa 1983 s. 204: „By� mo�e nazywaj�c ów poemat Promethidionem, pragn�� 
Norwid uwydatni� sw� ��czno	� z romantycznym prometeizmem, a zarazem ró�nic
, któr� 
traktowa� jako ró�nic
 pokole: z prometeizmu buntu i walki wyprowadzi� i przeciwstawi� mu 
prometeizm pracy i »zachwycaj�cego do pracy« pi
kna”. 
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�ycia, jako kszta�tu mi�o	ci24, jako ziemsk� pielgrzymk
 do po	miertnego �ycia 
z Bogiem i zaznania stanu pe�ni. Prometeusz Norwida to nie konstruktor alter-
natywnego 	wiata kultury, oferuj�cy cz�owiekowi autodeifikacj
, ale Bo�y s�uga 
w pe�ni akceptuj�cy ludzki los, tworz�cy kultur
 nie jako �ród�o nieszcz
	�, lecz 
jako jedyny sposób na d��enie do utraconej pe�ni. 

Norwid ponadto wspomina kilkakrotnie w Epilogu do Promethidiona, �e pra-
ca ma wymiar pokuty, jak równie�, �e jest ona powinno	ci� rozci�gaj�c� si
 na 
ca�y rodzaj ludzki, wszystkich potomków Adama25. Norwid porusza problem 
niezbywalnego obowi�zku pracy, który wynika z kalekiej – ska�onej grzechem 
kondycji prometejsko-„adamickiej” ka�dego cz�owieka. „Kmiecie my wszyscy 
tu jeste	my i od uczestnictwa w zwi�zku pracy nikomu wywin�� si
 nie wolno 
[…]” (s. 466).  

Ta chrystianizacja mitu prometejskiego kreuje i zarazem odzwierciedla Nor-
widowskie widzenie 	wiata i cz�owieka, zmieniaj�c tak�e dominuj�ce w kulturze 
(zw�aszcza XIX wieku) wyobra�enie dotycz�ce tytana, „ogrywaj�c” konwencj
 
samej greckiej opowie	ci i zmieniaj�c utarte znaczenia poszczególnych 
mitemów. Na przyk�ad dzieje si
 tak z mitemem buntu, który w wypadku Pro-
meteusza Adama  

 
jest skierowany nie przeciw Bogu, jak u Ajschylosa i w wielu romantycznych wcieleniach 
Prometeusza (zw�aszcza Prometeuszu wyzwolonym Shelleya), ale – odwrotnie – w imi
 Boga 
przeciwko wszystkiemu, co ogranicza i rani cz�owieka. Zachowuje te� charakterystyczny 
motyw umiej
tno	ci i sztuk, z tym, �e s� one ukazane nie tylko jako dar usprawniaj�cy 
i uszcz
	liwiaj�cy �ycie ludzi na ziemi, lecz równie� jako zadanie wspomagaj�ce – w przy-
mierzu z prac� – drog
 cz�owieka i narodu ku zmartwychwstaniu26. 
 

Wed�ug 	wi
tego Paw�a, którym inspirowa� si
 Norwid, cz�owiek jest dzie-
dzicem zarówno Adama, jak i w pewnym sensie Chrystusa, jako Tego, który 
dokonuje ofiary zmazuj�cej grzech pierwszego 	miertelnika 27 . Autor Vade-
mecum z kolei kontaminuje opowie	� biblijn� z jedn� z interpretacji mitu pro-
metejskiego. Skoro bowiem odkupienie cz�owieka dokonuje si
 za spraw� wcie-
lenia i ofiary na krzy�u, czyli jednorazowego i niepowtarzalnego aktu, w którym 
sam cz�owiek nie mo�e bra� udzia�u 28 , potrzebna jest inna opowie	�, która 
������������������������������������������������������������

24 S. SAWICKI. „Kszta�tem jest mi�o�ci” – Norwid o kulturze. W: Norwid a chrze�cija�-
stwo. Pod red. J. Ferta i P. Chlebowskiego. Lublin 2002 s. 53-66. 

25 „Ka�dy musi odrabia� on� paszczyzn
 Adamow�” (III, 470). 
26 S. SAWICKI. Wst�p s. 43.  
27 List do Rzymian 5, 12, 14, 18-19. Zob. tak�e: 1 Kor 15, 21-22, 47-49. 
28 Istotny w tym aspekcie wydaje si
 krytyczny stosunek poety do zagadnienia mesjani-

zmu, który uznawa� za przejaw pychy, sprzeciwiaj�c si
 niepotrzebnym ofiarom i rozlewowi 
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umo�liwi stworzenie mitu t�umacz�cego, jak cz�owiek (je	li nie przez udzia� 
w m
ce Chrystusa) mo�e zbli�a� si
 do zbawienia. Histori� t� sta�a si
 dla 
Norwida opowie	� o Prometeuszu jako wytwórcy kultury, nie buntowniku sta-
wiaj�cym siebie w pozycji boga, ale za�o�ycielu cywilizacji rozumianej jako 
praca i trud realizowania pe�ni cz�owieczestwa. Mit upadku zmierza wi
c wedle 
odczytania Norwida ku Paw�owej pedagogice, rozumiej�c 	lady po kl
sce moral-
nej raju jako afirmacj
 	wiata stworzonego, pe�n� akceptacj
 dwuznaczno	ci 
i rozdarcia skrytych w samym cz�owieczestwie. Oczywi	cie warunkiem nie-
zb
dnym do oczyszczenia win mia�o okaza� si
 przebaczenie Bo�e mo�liwe do 
uzyskania zw�aszcza na drodze uni�enia si
, ofiary z samego siebie, w�asnych 
pogl�dów, wizji 	wiata. W tym kontek	cie nale�a�oby rozpatrywa� pierwotne 
czyny oddzielaj�ce ludzi od 	wiata boskiego dokonane przez Prometeusza jako 
felix culpa le��ce u zarania kultury. Jak zauwa�y� Ricoeur, 

 
[…] dzi
ki cudownej inicjatywie Boga upadek przemienia si
 we wzrost i post
p; przekle-
stwo raju utraconego staje si
 prób� i lekiem. […] Biblia mówi o grzechu zawsze tylko w per-
spektywie zbawienia, które od niego uwalnia. Ta „pedagogia” rodzaju ludzkiego owocuje 
w pesymizmie upadku, lecz po to, aby jeszcze obficiej zaowocowa� optymizmem zbawienia29.  

 
Praca – w dziele Norwida – staje si
 wynikiem zachwytu cz�owieka spowodo-

wanego pi
knem, jest te� realizacj� zasady mi�o	ci i odkupienia w 	wiecie, pro-
wadzi do zmartwychwstania30. „Tylko praca przepojona mi�o	ci� wielkich celów 
przestaje by� przeklestwem losu, a staje si
 si
 fundamentem �ywych dzie�”31.  

Z inspiracjami soteriologicznymi powzi
tymi przez Norwida z pism 	wi
tego 
Paw�a koresponduje koncepcja antropologiczna wyprowadzona z prawzoru 
pierwszego cz�owieka, Prometeja Adama. Archetypowy wzorzec wszystkich 
ludzi okazuje si
 u Norwida nie buntownikiem akcentuj�cym w�asne „ja” i d���-
cym do stworzenia alternatywnych wobec boskich ram rzeczywisto	ci, ale istot� 
wype�niaj�c� boski plan, pracz�owiekiem, który musi pracowa�, gdy� wynika tak 
z teologicznej konieczno	ci, wed�ug której praca prowadzi do metanoi. Podobn� 
te� rol
 zdaje si
 odgrywa� poeta w dziele. Nie próbuje on bowiem realizowa� 
�����������������������������������������������������������
krwi. Por. A. WALICKI. Mi�dzy filozofi�... s. 204: „Norwid […] opowiedzia� si
 w Prome-
thidionie za aktywizmem ró�nym nie tylko od mesjanistycznej apoteozy rewolucyjnego czynu, 
lecz równie� – i w równej mierze – od mesjanistycznego kultu biernie znoszonych a nie-
zawinionych cierpie. Nie by�o Norwidowi bardziej obce ni� swoiste lubowanie si
 martyrolo-
gi� w�asnego narodu, tak charakterystyczne np. dla mesjanizmu Krasiskiego. Prawdziwy po-
st
p – stwierdza� w Epilogu Promethidiona – polega na »niepotrzebnianiu si
 m
czestwa«”. 

29 P. RICEUR. Symbolika z�a s. 259.  
30 T. MAKOWIECKI. Promethidion s. 18. 
31 Tam�e s. 30. 
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wzorca poezji typowego dla romantycznej estetyki, to znaczy nie stawia si
 
w pozycji wieszcza i ziemskiego demiurga w�adaj�cego stwórcz� moc� s�owa, 
niekoniecznie oceniaj�cego w�asne dzie�a w kategoriach moralnych, której to 
postawy przyk�adem móg�by by� Mickiewiczowski Konrad z III cz
	ci Dziadów. 
Norwid odwraca warto	ci kultywowane przez romantyków pozostaj�cych 
w g�ównym dla epoki, poajschylosowym nurcie interpretacji Prometeusza. O ile 
postawa Konrada w III cz
	ci Mickiewiczowskiego arcydramatu dowodzi braku 
dojrza�o	ci do roli profety, niedoro	ni
cia do powo�ania, o tyle Norwid zdaje si
 
ukazywa� poprzez zupe�nie inn� interpretacj
 mitu prometejskiego, �e podj
cie 
trudu g�oszenia s�owa Bo�ego w celu przemiany 	wiata i cz�owieka nie ogranicza 
si
 do cierpienia i buntu, ale raczej zawiera si
 w pracy i poszukiwaniu wzorca 
Chrystusowego, na „zwoleniu” z zamys�em Bo�ym32. 

Poeta – jak zauwa�a Gra�yna Halkiewicz-Sojak – manifestuje swoj� podmio-
towo	� w Promethidionie na ró�ne sposoby, wielog�osowo – jako i autor, i nar-
rator, Bogumi� lub Wies�aw, a tak�e potomek Prometeusza33. Badaczka pod-
kre	la, �e wszystkie te postawy prowadz� do cierpienia i 	mierci nosz�cej zna-
miona ocalaj�cej ofiary, a tak�e wyra�nie ��cz� si
 z duchowym tytanizmem 
ewokowanym przez mit prometejski34. Podmiot, stylizuj�c si
 na Sokratesa, gla-
diatora, przyjmuje te� postaw
 Paw�owego proroka 35  przekazuj�cego prawd
 
o ludzkiej kondycji i pokrewiestwie wzorca prometejsko-„adamickiego” z Chry-
stusem, który kontynuuje i zarazem poprzez wcielenie dope�nia prawzorzec 
pierwszego cz�owieka. Postawa przyj
ta przez Norwida wyra�nie kontrastuje ze 
statusem poety, który szczególnie w romantyzmie zachodnioeuropejskim ucho-
dzi� za cz�owieka rywalizuj�cego w akcie kreacji z samym Bogiem, za demiurga, 
który �ród�o w�asnej potencji twórczej posiada� w samym sobie i je	li objawia� 
prawdy, to z pewno	ci� sam stanowi� ich centrum relewantne. Norwid okaza� si
 
jednak krytyczny wobec takiego wzorca antropologicznego, dostrzegaj�c niebez-
pieczestwo popadni
cia w pych
 prowadz�c� do autodeifikacji36, jak równie� 
dystansowa� si
 wobec idea�u poety jako profety reweluj�cego jedyn� s�uszn� 
prawd
, której sam by� �ród�em. Postawa propagowana przez Norwida wydaje 
si
 diametralnie inna. Tak bowiem jak sztuka zosta�a w Promethidionie ukazana 

������������������������������������������������������������
32 Por. G. HALKIEWICZ-SOJAK. Autokreacja w „Promethidionie”. „Studia Norwidiana” 

9-10:1991-1992 s. 41-42.  
33 Tam�e s. 30. 
34 Zob. tam�e s. 43.  
35 Zob. S. SAWICKI. Wst�p s. 42. Por. G. HALKIEWICZ-SOJAK. Autokreacja... s. 39-43. 
36 Zob. K. �WIEGOCKI. Wizje cz�owieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczo�ci 

Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Boles�awa Le�miana. Warszawa 2009 s. 180-290. 
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jako szczytowa forma pracy po	rednicz�ca mi
dzy sfer� sacrum a profanum37, 
tak samo artysta otrzyma� rysy proroka b
d�cego s�ug� Boga, tym, którego s�o-
wo zawsze pozostaje w s�u�bie S�owa i objawia prawd
, której jedynym suwe-
renem mo�e by� Opatrzno	�, proroka (wezwanego, nabi) zobowi�zanego do 
ci�g�ego poszukiwania Prawdy i s�u�enia jej, do ci�g�ego kszta�towania w�as-
nego wn
trza, b
d�c otwartym na prawd
 i mi�o	�38.  

3. „S�OWO WI�C CA�O�� W SOBIE OD POCZ�TKU NIOS�O”39. 
MIT PROMETEJSKI 

WOBEC NORWIDOWSKIEJ INTERPRETACJI J�ZYKA 

W Rzeczy o wolno�ci s�owa, traktacie filozoficzno-kulturoznawczym, autor 
Quidama próbuje stworzy� zarys historii j
zyka z uwzgl
dnieniem narodzin oraz 
ról, które fenomen ten odgrywa� w poszczególnych kulturach rozwijaj�cych si
 
i przemijaj�cych w basenie Morza �ródziemnego40. Poeta odwo�uje si
 przy tym 
do sobie w�a	ciwej interpretacji mitu prometejskiego, nadaj�c dziejom s�owa 
struktur
 opowie	ci „adamickiej”, analogiczn� do tej, która pojawi�a si
 ju� 
w Promethidionie. Historia s�owa to dla autora Assunty po prostu – analogicznie 
jak historia cz�owieka (gdy� j
zyk i cz�owiek powstali w wyniku tego samego 
Boskiego aktu kreacji) – opowie	� o upadku i zatraceniu idealnego, rajskiego 
prastanu, którego resztki pozostan� w cz�owieku i motywowa� go b
d� do po-
szukiwania utraconej ca�o	ci, prób wyzwolenia si
 ze zbrukanej kondycji i od-
nalezienia raju41. W tym samym mityczno-biblijnym momencie dziejowym sy-
tuowa� Norwid pocz�tek j
zyka, przypominaj�c, jak Adam nadawa� na polecenie 
Boga imiona zwierz
tom i ro	linom, czyni�c sobie 	wiat poddanym (s. 347)42. 

������������������������������������������������������������
37 Zob. O. KRYSOWSKI. Wizja sztuki... s. 119-124. 
38 Zob. G. HALKIEWICZ-SOJAK. Autokreacja... s. 41.  
39 Rzecz o wolno�ci s�owa (III, 582, w. 11).  
40 Charakterystyczne dla Norwida uj
cie, wed�ug którego to w�a	nie dziedzictwo chrze-

	cijaskie cechowa�o si
 pe�nym i najlepszym wykorzystaniem potencja�u tkwi�cego w j
zyku, 
w�a	ciw� realizacj� jego kulturowego przeznaczenia, uj
cie stanowi�ce punkt doj	cia poematu, 
doprowadzi�o badaczy do postawienia tezy, jakoby utwór stanowi� prób
 stworzenia chrze-
	cijaskiej epopei dziejów cywilizacji. Zob. P. CHLEBOWSKI. Cypriana Norwida „Rzecz o wol-
no�ci s�owa”. Ku epopei chrze�cija�skiej. Lublin 2000. 

41 Por. H. SIEWIERSKI. „Architektura s�owa”. Wokó� Norwidowskiej teorii i praktyki s�o-
wa. „Pami
tnik Literacki” 1981 z. 1 s. 192.  

42 W tym kontek	cie nale�y pami
ta� o paraleli z jednym z liryków z Vade-mecum: Wiel-
kie s�owa, w którym poeta równie� ukazuje genez
 j
zyka w raju. „Gdzie? tych s�ów-wielkich 
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Wydaje si
, �e autor nawi�zuje do tradycji hebrajskiej, w której pismo, czy w 
ogóle j
zyk, nie istnia� jako byt osobny, oddzielony od 	wiata43. Z drugiej jednak 
strony mo�na wskaza� w Rzeczy o wolno�ci s�owa, czy w ogóle w filozofii 
j
zyka Norwida, inspiracj
 tradycj� kratylejsk� zaczerpni
t� z dialogów Platona, 
a wywodz�c� mow
 ze sfery sacrum. J
zyk to Boski dar, byt autoteliczny („ – S�o-
wo, ni�li narz
dziem, celem by�o wcze	niej!” III, 573, w. 46) ofiarowany 	mier-
telnikom w celu pe�nej realizacji cz�owieczestwa, z uwzgl
dnieniem partykula-
ryzmu j
zyków narodowych. Warto w tym kontek	cie przypomnie�, �e podobnie 
mit prometejski – od informacji w tragedii Ajschylosa – ukazuje Prometeusza 
jako ojca cywilizacji, prawodawc
, a tak�e twórc
 pisma44, który to sk�adnik sta� 
si
 jednym z istotnych dla interpretacji ukazuj�cej tytana jako herosa kultury.  

Cz�owiek upada i traci pierwotn� integratywno	� w�asnej osoby poprzez 
grzech, gubi i kala kondycj
 rajsk�, pozostaj� w nim jednak pierwiastki motywu-
j�ce do dzia�ania i odzyskania utraconej, pierwotnej ca�o	ci-zupe�no	ci. Jedn� 
z p�aszczyzn, na której objawia si
 upadek, okazuje si
 w�a	nie mowa, w 
zwi�zku z czym poeta wprowadza podzia�y i rozró�nienia w obr
bie ontologii 
s�owa. Wed�ug Norwida s�owo dzieli si
 na zewn
trzne i wewn
trzne (III, 577, 
w. 1-10). Koncepcja ta wydaje si
 odpowiada� w pewnym sensie dystynkcji po-
czynionej w Promethidionie pomi
dzy prac� i pie	ni�, czyli tre	ci� i form�. S�o-
wo wewn
trzne to najg�
bsze znaczenie komunikowane w j
zyku, sens, który ma 
zosta� oddany, signifié, natomiast s�owo zewn
trzne pe�ni funkcj
 formy, czyli 
signifiant. Opozycja ta przek�ada si
 zarazem na dwa wzorce osobowe repre-
zentowane przez postacie � mityczn� i biblijn�. 

 
St�d M o j z e s, st�d P r o m e t e j  o dobie tej saméj, 
Niebieski bior�c ogie dwojakimi bramy,  
Skoro jeden szemraniem ludu jest trapiony, 
Drugiemu s
p wn
trzno	cie maca co dzie szpony. […] 
M��, c z o � o - p o k o l e n i a, nie tylko ju� samem  
S � o w e m  przez spadkobierców obcuje z Adamem […] 
(s. 577-578, w. 11-14, 19-20) 

 
Fragment ten dowodzi, �e s�owo oraz jego u�ycie pojmuje Norwid jako 

uczestnictwo w pierwotnym akcie realizacji cz�owieczestwa, jako ponawianie 
�����������������������������������������������������������
jest wspólna kraina, /Jedna dla ludzi wszystkich i ta� sama, /Która nie koczy si
, lecz wci�� 
zaczyna – /Dla nas ojczyzna dzi	, jak dla Adama!” (T. II s. 112). 

43 Zob. A. ZYBERTOWICZ. Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. 
Toru 1995 s. 209-215, 218-237, 257-261. 

44 AJSCHYLOS. Prometeusz w okowach. W: AJSCHYLOS. Tragedie. Prze�. i oprac. S. Sre-
brny. Kraków 2005 s. 205 w. 464. 
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„adamickiego”, a wi
c, jak wynika z Promethidiona, tak�e prometejskiego 
wzorca przodka wszystkich ludzi. Ponadto ustanowiony podzia� na s�owo we-
wn
trzne i zewn
trzne ujmuje Norwid w formie dialektycznego procesu45, nast
p-
stwa upadku – w tym kontek	cie pojmowanego jako rozpad j
zyka na dwie od-
r
bne p�aszczyzny stanowi�ce pierwotnie jedno	�. By�o to wynikiem pomieszania 
j
zyków podczas budowy wie�y Babel, która to katastrofa rozbi�a naturalny 
i pierwotny �ad, jedno	� tre	ci i wyra�enia tak charakterystyczn� cho�by dla s�o-
wa patriarchów obcuj�cych z Bogiem i pozostaj�cych wiernymi Jego Logosowi, 
który to stan symbolicznie okre	la poeta, odwo�uj�c si
 do obrazu s�owa wycho-
dz�cego z Arki. J
zyk „ca�o	ciowy”, harmonijnie zespalaj�cy form
 i tre	�, liter
 
i ducha znamionowa� przymierze mi
dzy Bogiem i lud�mi (s. 576, w. 26-37).  

Dialektyka s�owa wewn
trznego i zewn
trzengo (prowadz�ca do ró�nych 
przeobra�e w historii j
zyka i zarazem kultury – takich jak np. wolno	� i nie-
wola) objawia si
 poprzez wspó�istnienie dwóch wykluczaj�cych si
 tradycji 
przek�adaj�cych si
 na dwa ró�ne obszary kulturowe. Pierwszy kr�g to wywo-
dz�ca si
 z my	lenia mitologicznego kultura Zachodu oparta przede wszystkim 
na rozdzieleniu s�owa i 	wiata46, której wykwitem jest koncepcja j
zyka jako 
wyniku umowy spo�ecznej, konwencji. Przedstawicielem i zarazem symbolem 
racjonalizuj�cej i dekomponuj�cej ca�o	� s�owa, ale i spo�eczestwa, uczyni� 
Norwid w�a	nie Prometeusza, który podobnie jak w Promethidionie, staje si
 
winowajc� nie do koca 	wiadomym skutków w�asnego czynu. Zupe�nie inn� 
lini
 uosabia patriarcha Moj�esz ws�uchuj�cy si
 w S�owo pochodz�ce od Boga, 
niepróbuj�cy niczego wykrada�, wydziera� si��, rozbija� pierwotnej jedno	ci 
podmiotu, 	wiata i j
zyka.  

  
Moj�esz podj�� s�owo przez Boga objawione, Prometeusz – Bogu wykradzione. Mo�na by te� 
powiedzie� inaczej: w tradycji moj�eszowej jest to s�owo „wys�uchane”, w prometejskiej za	, 
czyli mitycznej – s�owo „pods�uchane”. Pierwsze wi
c zachowuje pe�niejsz� to�samo	�, 
bosko	� i „	wi
to	�”. Drugie podlega silnym, zewn
trznym przekszta�ceniom, prymat obej-
muje w nim pierwiastek ludzki. Pierwsze jest wcieleniem tre	ci, drugie – formy47.  

������������������������������������������������������������
45 Zob. A. DUNAJSKI. S�owo sta�o si� si��. Zarys Norwidowej teologii s�owa. Pelplin 1996 s. 45. 
46 Zob. tam�e s. 44. Norwid, mówi�c o j
zyku, u�ywa metafory katedry (s. 369), która 

staje si
 dla niego zarazem symbolem kierunku wertykalnego, pionow� osi� kosmosu ��cz�c� 
ziemi
 z niebem, sacrum z profanum (który to symbolizm poeta niejednokrotnie wykorzysty-
wa� w innych utworach, np. w wierszu Pielgrzym), jak i symbolem 	wi
to	ci s�owa, jego 
pozaziemskiego, Boskiego pochodzenia i dwoistej struktury. Motyw ten przewija si
 zreszt� 
do	� cz
sto przez liryk
 autora Czarnych kwiatów. Podobne metafory wertykalne pojawiaj� si
 
na przyk�ad w Notatkach z mitologii. Norwid nazywa obelisk promieniem i litani� przebijaj�c� 
niebiosa odes�an� do s�oca – T. IV, 502. 

47 A. DUNAJSKI. S�owo sta�o si� si��... s. 44-45.  
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Drugim kr
giem kulturowym odpowiadaj�cym alternatywnemu sposobowi 
rozumienia ludzkiej mowy jest kultura judeochrze	cijaska oparta na przekona-
niu o tym, �e j
zyk nie powsta� tylko jako wynik my	lenia racjonalnego i spo-
�ecznej umowy, ale jako narz
dzie poznawania 	wiata dane cz�owiekowi przez 
Boga. W odró�nieniu od tradycji staro�ytnego, zachodniego 	wiata pogan s�owo 
cieszy si
 w nim nale�ytym szacunkiem i prowadzi do powstania nierówno	ci 
spo�ecznych, nie uaktywnia mechanizmów podzia�u i wykluczenia48. Nurt ten 
wydaje si
 podkre	la� jedno	� my	li i 	wiata, tego, co wirtualne, czy symbo-
liczne z tym, co realne. S�owo s�u�y wi
c przede wszystkim transcendencji Bytu, 
podkre	leniu faktu istnienia jego niematerialnej, metafizycznej strony. Rzecz 
jasna Norwid wydaje si
 pomimo ró�nic mi
dzy tradycj� greck� a judeochrze-
	cijask� ��czy� je jako dwa �ród�a cywilizacji 	ródziemnomorskiej, jako dwa 
odr
bne cho� dialektycznie si
 uzupe�niaj�ce filary 	wiata warto	ci europejskich.  

Dzieje s�owa podzielonego na dwa odr
bne „nurty” kszta�tuj� si
 wi
c ana-
logicznie do historii upadku cz�owieka rajskiego. Tradycja pogaskiego Zachodu 
nie wykorzysta�a w pe�ni potencja�u kulturotwórczego ani teologicznego, obec-
nego w s�owie, zupe�nie inaczej natomiast rzecz si
 ma w kr
gu kultury judeo-
chrze	cijaskiej, z której wy�oni� si
 Chrystus jako Wcielenie, Dope�nienie, naj-
pe�niejsza – bo dokonana przez czyn – realizacja po	redniczonego przez proro-
ków stwarzaj�cego S�owa-Logosu wydanego przez Boga Ojca 49 . Owo pe�ne 
wykorzystanie j
zyka rozumie Norwid jako realizacj
 przez s�owo zasady kon-
struktywnej dla przemiany dziejów – zasady zwolenia50, czyli zaakceptowania 
w�asnego losu (indywidualnego lub zbiorowego) w kategoriach pos�ania, misji 
nadanej przez Boga do wype�nienia w dziejach, na	ladowania Bo�ego wzorca, 
idei niepoj
tej na Zachodzie, który zafascynowa� si
 Prometeuszem-buntow-
nikiem, idei z kolei rozwini
tej w tradycji wyros�ej na gruncie �ydowskim, która 
zamiast wzoru tytana-demiurga wybra�a wzór Adama – Bo�ego pomazaca prze-
zwyci
�aj�cego tragizm w�asnej niedoskona�ej i zbrukanej przez grzech kondycji 
dzi
ki pracy, na	ladowaniu Boga.  

Tradycja mityczna – reprezentowana przez Prometeusza – polegaj�ca na na-
daniu prymatu formie j
zyka, postrzegaj�ca go w oddzieleniu od 	wiata, zdaje 
si
 prowadzi� do zagubienia w�a	ciwego sensu istnienia j
zyka jako fenomenuo 
proweniencji metafizycznej. Z kolei tradycja judeochrze	cijaska opieraj�ca si
 
na tekstach biblijnych – ze szczególnym uwzgl
dniniem Prologu Ewangelii we-
d�ug 	wi
tego Jana – przywodzi cz�owieka na powrót ku przeznaczonej mu, cho� 

������������������������������������������������������������
48 Tam�e s. 45-46. 
49 Por. tam�e s. 45-52. 
50 Zob. tam�e s. 55-71.  
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zagubionej, utraconej, 	wi
to	ci rozumianej jako jedno	� z Bogiem i otwarcie na 
transcendencj
.  

Przerost s�owa zewn
trznego nad wewn
trznym, czyli formy nad tre	ci�, 
zawsze wed�ug Norwida zwi�zany by� z dziejowym procesem pojawiania si
 
niewoli, w my	l zasady, �e j
zyk stanowi odbicie 	wiadomo	ci kultury. Rozbicie 
integralnej jedno	ci my	li i s�owa, tre	ci i formy tekstów j
zykowych prowadzi 
do szeroko poj
tego kryzysu wolno	ci, panowania tyranii, a nawet upadku 
moralnego, do nieuporz�dkowania 	wiata i zatarcia si
 podstawowych wzorców 
to�samo	ci cz�owieka. 

 
Gdziekolwiek b�d� wewn
trzne s�owo ucierpia�o  
Szed� potwór, który wietrzy, czy uty�o cia�o? 
Sz�a niewoli-hijena… Ju� po Salomonie, 
A ledwo jutrznia prawdy b�ysn
�a na tronie, 
Z e w n 
 t r z n e  ba�wochwalstwo znów uciska ducha: 
W powietrzu d�wi
k daleki jak kajdan �acucha 
I 	wist bicza powózek assyrskiej szaraczy; 
Kto s�yszy?… dr�y; kto nie 	mie s�ysze�? – gra i taczy. 
Có�? sta�o si
 z 	wi
tymi wn
trzno	ciami S�owa… 
Gdzie? �ad nastroju pierzchn��; gdzie? s�owa budowa, 
Gdzie? m��, niewiasta, kap�an – gdzie? chóry i czelad�, 
�ród�a, zdroje, i puchar, i wiedza, jak przela�? 
 – Sen i jawa – my	l i forma – wyg�os i milczenie, 
�wi
tym targnione gwa�tem, nurtuj� sumienie (III, 583, w. 19-33).  

 
Proces ten by� mo�liwy do zaobserwowania mi
dzy innymi w staro�ytno	ci, 

która wykszta�ci�a formalizm uciskaj�cy ducha, niedaj�cy mo�liwo	ci pe�nej 
ekspresji, zniewalaj�cy s�owo. Dopiero jednak tradycja judeochrze	cijaska, któ-
rej centralnym „punktem” okaza�o si
 przyj	cie Chrystusa przygotowane i zapo-
wiedziane przez proroków, wprowadzi�a s�owo zintegrowane (jako jedno	� tre	ci 
i formy, której metafor� mo�e by� wcielnie Syna Bo�ego)51. Dialektyka we-
wn
trznego i zewn
trznego s�owa (których figurami czy „praojcami” okazuj� si
 
Moj�esz i Prometeusz) jest przez poet
 traktowana jako naturalny porz�dek 
rzeczy, b
d�cy konsekwencj� upadku s�owa i jego oddzielenia od 	wiata. J
zyk 
ma bowiem dla autora Czarnych kwiatów struktur
 dwoist�, z czego jednak Nor-
wid nie wyci�ga wniosków radykalnych. Podobnie jak w zwi�zku z postrzega-
niem ludzkiego bytu jako rozdartego mi
dzy przeciwiestwa a d���cego do po-
nownego scalenia, tak samo w wypadku j
zyka Norwid nie opowiada si
 po 
�adnej ze stron dwucz�onowego podzia�u, nie faworyzuje �adnego z elementów – 

������������������������������������������������������������
51 Zob. H. SIEWIERSKI, Architektura s�owa... s. 197. 
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ani my	li abstrakcyjnej, idealnej, ani kszta�tu j
zykowego, pami
taj�c o tym, �e 
prymat jednej z zasad nad drug� b
dzie prowadzi� do wypacze zamiast do 
osi�gni
cia Prawdy i zbli�enia ludzkiej kondycji do Boga.  

Postulowany przez poet
 dwoisty podzia� cywilizacji ze wzgl
du na stosunek 
do s�owa jako zadania, misji oferowanej przez Boga, której mo�na si
 podj��, 
odrzuci� albo „zwulgaryzowa�” (III, 593-594)52 sprowadza si
 w pewnym sensie 
do dwóch ró�nych sposobów egzystencji s�owa w 	wiecie i zarazem dwóch ró�-
nych typów kultury czy systemów polityczno-spo�ecznych. Norwid mówi o sile, 
która staje si
 s�owem oraz o sytuacji odwrotnej, gdy to s�owo staje si
 si��.  

 
Do epoki chrze	cijaskiej: S i � a  s t a w a  s i 
  s � o w e m… (i nawet w arcydzie�ach 

staro�ytnych moc g�ównym jest wdzi
kiem).  
Od epoki chrze	cijaskiej S � o w o  s t a w a  s i 
  s i � � … i je�eli tamta dochodzi�a do 

arcydzie� pot
�nie plastycznych, tedy ta, w�a	nie �e przeciwnie, doj	� ma do pozornej 
bezsilno	ci, bez-personalizmu – do bez-stronno	ci… do arcydzie�a Prawdy! – oto: p o c z � -
t e k, d z i e j e  i  c e l  (III, 560; por. s. 610-611).  

 
W ten sposób poeta, przechodz�c od filozofii j
zyka, wkracza na p�aszczyzn
 

problematyki spo�eczno-kulturowej. Z jednej strony dostrzeg� istnienie cywiliza-
cji opartej na sile, w którym relacje mi
dzyludzkie podporz�dkowane s� zale�no-
	ci niewspó�miernej. W tym przypadku s�owo staje si
 tylko narz
dziem prze-
mocy lub represji, wyra�a Prawo ograniczaj�ce, karz�ce, dziel�ce i wykluczaj�ce 
z udzia�u we wspólnocie. Si�a, która „stawa si
 s�owem”, to po prostu symbo-
liczne ukazanie negatywnego skutku, który wynika z przyj
cia prymatu przez 
zaledwie jeden z aspektów kultury – w wypadku j
zyka to zbytnie przywi�zanie 
do formy, czyli pój	cie 	ladem Prometeusza znanego z tragedii Ajschylosa, 
tragicznego buntownika, którego negacja praw boskich doprowadzi�a tylko do 
rozbicia 	wiata oraz str�cenia samego tytana w otch�a niczym Lucyfera w mito-
logii judeochrze	cijaskiej. S�owo silne, zdecydowane, ale poza sam� si�� i za-
kazem nienios�ce w sobie �adnych warto	ci, samo staj�ce si
 warto	ci� autote-
������������������������������������������������������������

52 Norwid wprowadza opozycj
 Autora i Wulgaryzatora – pierwszy wykorzystuje twórcz� 
moc s�owa i jest 	wiadom faktu, �e jego sens zmusza cz�owieka do wysi�ku, zarówno pisar-
skiego, jak i czytelniczego, �e tylko interpretowanie s�owa rozumiane jako trud poznawczyi 
poszukiwanie w nim warto	ci duchowych jest pe�n� jego realizacj� w 	wiecie. Z kolei Wulga-
ryzator niszczy pierwotny, skomplikowany kszta�t j
zyka, upraszczaj�c jego przes�anie, czyni�c 
je zbyt oczywistym, „jasnym” stylowo, niewymagaj�cym wysi�ku ze strony odbiorcy, a wi
c 
oddalaj�cym cz�owieka od jego powo�ania, którym jest poszukiwanie sensu i Prawdy poprzez 
wysi�ek rozumiany jako prac
, wype�nianie przewidzianego dla cz�owieka losu, zwolenie z 
wyrokami Boga, a tak�e interpretowanie rzeczywisto	ci, doszukiwanie si
 ukrytych w niej 
znaków sacrum (zob. G. HALKIEWICZ-SOJAK. Norwidowa „jasno��” i „ciemno��” w dyskursie 
nie tylko poetyckim. „Poznaskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1997 z. 4 s. 33-73). 
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liczn� niczym nakaz b
d�cy tylko i wy��cznie demonstracj� si�y, manifestacj� 
w�adzy to wedle Norwida s�owo zwulgaryzowane, s�owo, które utraci�o swój 
pierwotny, boski w pochodzeniu, hermeneutyczny charakter, prowadz�ce w osta-
teczno	ci do przemocy – symboliczniej lub jawnej.  

Z kolei drugi model rzeczywisto	ci reprezentuje kultur
 odmienn� od innych, 
kultur
 chrze	cijask�, która rozwija si
 po wielkim epokowym akcie wcielenia 
Chrystusa, bed�cym dla Norwida wype�nieniem przeznaczenia i dialektyki dzie-
jów, tak�e metafor� w�a	ciwego u�ycia j
zyka. S�owo powinno by� otwarciem, 
nie ograniczeniem, powinno motywowa� cz�owieka do na	ladowania Chrystusa, 
do poszukiwania niebieskiej ojczyzny i znajdowania jej znaków-symboli na 
ziemi. Podobnie jak praca, pokuta, poszukiwanie i sztuka, tak samo j
zyk 
w dziele Norwida zosta� przekazany jako narz
dzie umo�liwiaj�ce ludziom – 
przy zachowaniu odpowiedniej zasady z-wolenia – d��enie i zbli�anie si
 do pe�-
ni cz�owieczestwa. J
zyk bowiem poprzez sw� dychotomiczn� struktur
 zmu-
sza do dostrzegania sensu ukrytego poza znakiem. J
zyk jest wi
c form� inter-
pretowania 	wiata, zawiera w sobie zasad
 sztuki. Szczególn� za	 rol
 odgrywa 
w tym kontek	cie poezja, która – jak mówi Barbara Sawicka – przypomina 
podró� archeologa analizuj�cego resztki, pozosta�o	ci ludzkiej aktywno	ci du-
chowej, poszukuj�cego w kulturze zagubionych, zatartych prawd o cz�owiecze-
stwie, które swój prolog mia�o przecie� w raju zdaniem Norwida53.  

Chrze	cijastwo odwróci�o wi
c i zrewolucjonizowa�o zasad
 	wiata, struk-
tur
 stosunków mi
dzyludzkich, przypominaj�c o Bo�ym planie dla cz�owie-
czestwa, zawartym implicite w zasadzie konstytutywnej dla j
zyka. Po Chry-
stusie to s�owo sta�o si
 si��. Wcielenie, krzy� i zmartwychwstanie – a nie 
prometejski bunt, kradzie� ognia i przybicie do ska� Kaukazu – okaza�y si
 wi
c 
punktami zwrotnymi w dziejach 	wiata, w dziejach kultury. 

Nieprzypadkowo przypisuje Norwid panuj�cym stylom stosunków spo�ecz-
nych okre	lone wizje sztuki. W epokach i w kulturach rz�dzonych si��, domino-
wa� mia�a sztuka wizualna, opieraj�ca si
 na tym, co zewn
trzne (analogicznie 
do s�owa zewn
trznego), powierzchowne, widzialne, mo�liwe do okre	lenia 
zmys�owego. Z kolei s�owo rz�dzi si
 zasad� wn
trza, artysta musi podj�� wysi-
�ek, zej	� – niczym Orfeusz – którego mitem Norwid równie� si
 inspirowa�54 – 

������������������������������������������������������������
53 Zob. B. SAWICKA. Cypriana Norwida rzecz o inicjacji w tajemnic� s�owa. „Ruch Lite-

racki” 1997 z. 6 s. 827.  
54  Zob. G. HALKIEWICZ-SOJAK. Orfeusz Mickiewicza, Krasi�skiego i Norwida na tle 

tradycji motywu. W: G. HALKIEWICZ-SOJAK. Nawi�zane ogniwo. Studia o poezji Cypriana 
Norwida i jej kontekstach. Toru 2010 s. 119-144. Por. B. SAWICKA. Cypriana Norwida... 
s. 838: „Ofiara, symboliczna 	mier�, zst�pienie do piek�a – s� to konieczne stopnie inicjacji. 
»Pie	 i bole	�« towarzysz� sobie”. 
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w ciemno	�, aby wydoby� z niej 	wiat�o, dotrze� do ukrytego i zarazem wy-
zwalaj�cego sensu s�ów. Istot� sztuki od momentu nadej	cia chrze	cijastwa 
staje si
 bowiem to, co ukryte we wn
trzu ludzkiej duszy. Artysta nie jawi si
 ju� 
jako pot
�ny, tytaniczny cz�owiek, ale pozornie s�aby pielgrzym, na	ladowca 
Chrystusa, poszukiwacz, który pod��a w	ród „pozornej bezsilno	ci, bez-perso-
nalizmu – do bez-stronno	ci… do arcydzie�a Prawdy”.  

Problem j
zyka wpisywa� si
 w proces przetransponowania opowie	ci grec-
kiej do narracji judeochrze	cijaskiej w uj
ciu Norwida. Opowie	� o szlachet-
nym wygnacu przekl
tym przez bogów i olimpijczyków tak�e przeklinaj�cym 
sta�a si
 w dzie�ach poety mitem genezyjskim mówi�cym o za�o�eniu kultury 
ludzkiej nie w kategoriach buntu, ale raczej felix culpa. 

4. MITEM OFIARY W TWÓRCZO�CI NORWIDA 

Odmienno	� Norwidowskiego odczytania mitu prometejskiego widoczna jest 
równie� implicite w uj
ciu zagadnienia ofiary, które stanowi jeden z kluczowych 
mitemów opowie	ci o dobrym tytanie, a tak�e które zdaje si
 wpisywa� w ty-
powe dla poety my	lenie antropologiczne55. 

Sam fenomen ofiary wywodzi si
 z my	lenia archaicznego, obecnego jeszcze 
w spo�eczno	ciach pos�uguj�cych si
 mito-logik�. Odnosi si
 on do schematu do 
ut des, co oznacza, �e ofiara u swoich �róde� niezbywalnie kojarzy�a si
 z aspek-
tem wymiany dóbr czy warto	ci56. Le�a�a ona nawet u podstaw takich praktyk 
rytualnych, jak potlacz. Ponadto mechanizm ofiary wyst
powa� praktycznie we 
wszystkich znanych formach kultu religijnego w zwi�zku z opisanym przez 
Renégo Girarda schematem zadawania kolektywnej przemocy polegaj�cym mi
-
dzy innymi na demonizacji ofiary, potem zadaniu jej 	mierci, a nast
pnie sakra-
lizacji i wytworzeniu �adu spo�ecznego na zgliszczach ofiarnego stosu. Schemat 
ten zawiera si
 w „instytucji” koz�a ofiarnego57. Zdaniem francuskiego antropo-
loga kultury dopiero przyj	cie chrze	cijastwa okaza�o si
 i	cie rewolucyjnym 
momentem w dziejach 	wiata, gdy� religia ta jako pierwsza i jedyna dokona�a 
������������������������������������������������������������

55 Temat ofiary powraca� u Norwida co najmniej na kilku p�aszczyznach, mi
dzy innymi 
jako mitem pojawiajaj�cy si
 w strukturze dramatycznej akcji utworów, na przyk�ad drama-
tów, albo jako aspekt funkcjonalny – pewna prawid�owo	� konstruuj�ca 	wiat przedstawiony 
i aksjologiczn� wymow
 dzie� (a nie konkretny moment w akcji). Zob. M. K�OBUKOWSKI. 
Archetyp ofiary w literaturze polskiego romantyzmu. Toru 2012 s. 141-142.  

56 Zob. G. VAN DER LEEUW. Fenomenologia religii. Przek�. i wst
p J. Prokopiuk. Warsza-
wa 1997 s. 313-321.  

57 Zob. R. GIRARD. Kozio� ofiarny. Prze�. M. Goszczyska. �ód� 1987.  
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demaskacji krwawych praw rz�dz�cych spo�ecznym �adem innych religii i mi-
tów. Chrze	cijastwo – zw�aszcza przez Nowy Testament i opisan� w nim dzia-
�alno	�, nauczanie, wreszcie pokazowy i nieuczciwy proces Jezusa Chrystusa – 
obna�y�o okrutne prawa i mechanizmy rz�dz�ce �adem spo�ecznym budowanym 
na archaicznych systemach wierze, obna�y�o k�amstwa wszelkich mitologii. 
Powtarzaj�c skrótowo za Girardem, wypada powiedzie�, �e „[…] mit jest 
p r z e c i w k o  ofierze, natomiast Biblia jest z a  ni�”58.  

W wieku XIX wraz z rozwojem romantyzmu fenomen ofiary sta� si
 przed-
miotem zainteresowania poetów, pragn�cych odnowienia kultury poprzez dotar-
cie do pierwotnych, mitologicznych �róde� sztuki s�owa, przez poszukwiwanie 
stanu pierwotnej jedno	ci podmiotu ze 	wiatem przy jednocze	nie dokonuj�cej 
si
 jak nigdy wcze	niej indywiduacji, rozumianej jako oddzielanie si
 podmiotu 
poznaj�cego od 	wiata i j
zyka. Jednocze	nie romantycy wierzyli w ide
 
podmiotu, który wyodr
bniaj�c si
 ze 	wiata, uniezale�niaj�c od niego, zdo-
bywaj�c indywidualno	� i niepowtarzalno	�, pozostanie wci�� w tak silnym kon-
takcie z rzeczywisto	ci�, by móc wywiera� na ni� wp�yw. Oczywiste wydaje si
, 
�e jedyn� mo�liwo	� zrealizowania takiego idea�u oferowa�o uformowanie si
 
silnego, niezale�nego, demiurgicznego „ja”, kieruj�cego si
 tendencjami auto-
deifikuj�cymi, „ja” skupionego na sobie i samym sobie, poszukuj�cego �ród�a 
prawi zasad, wedle których mo�na konstruowa� rzeczywisto	�. Warto zauwa�y�, 
�e to w�a	nie ofiara stawa�a si
 wa�nym elementem na projektowanej przez za-
chodnich romantyków drodze, inspirowanej losem Ajschylosowego Prometeu-
sza, do takiej kondycji bytu jednostkowego.  

Aby jednak�e idea� ten osi�gn��, nale�a�o przede wszystkim – wzorem 
antycznej maksymy zapisanej na 	wi�tyni delfickiej, pozna� samego siebie, co 
romantycy odczytywali w kategoriach i	cie narcystycznego zwrotu wysi�ków 
poznawczych i skupienia si
 nad ludzkim wn
trzem. Ofiara – ujmowana w kate-
goriach zarówno duchowych, jak i psychologicznych – polega�a w tym kontek-
	cie na porzuceniu form starego „ja”, dawnej podmiotowo	ci i przej	ciu prze-
miany duchowej podmiotu, który mia� zdoby� now� to�samo	�, uzyska� samo-
	wiadomo	�, dojrze� do ud�wigni
cia ci
�aru misji dziejowej mu powierzonej 
albo raczej samemu sobie wyznaczonej i podj
ciu si
 jej wykonania59.  

Powracaj�c wi
c do �róde� mitologicznych – jako �e ofiara jest jednym 
z istotnych momentów przej	cia (rite de passage) w monomitycznym schemacie 

������������������������������������������������������������
58 R. GIRARD. Pocz�tki kultury. Prze�. M. Romanek. Kraków 2006 s. 104. Podkre	lenie 

autora. 
59 Zob. M. K�OBUKOWSKI. Archetyp ofiary... s. 105-141. 
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rytualnej drogi prób60 – romantycy przetransponowali ide
 ofiary na kategorie 
zwi�zane z procesem kszta�towania si
 ja�ni. Sta�a si
 ona ju� niekoniecznie 
sposobem przeb�agania si� wy�szych, czy uzyskiwania pewnych wznios�ych 
warto	ci przez rezygnacj
 z innych warto	ci, ale raczej sposobem na przepro-
wadzenie metanoi w�asej psyche.  

Porównuj�c jednak podej	cie Norwida do ofiary, nie sposób nie zauwa�y� za-
równo ró�nicy w ukszta�towaniu 	wiata warto	ci, odmiennej wizji fenomenu, jak 
równie� krytycznego podej	cia poety do operacji intelektualnej, która dokona�a 
si
 nad ofiar� w obr
bie kultury romantycznej. Norwid po prostu zdawa� si
, 
wyprzedzaj�c w�asn� epok
, dostrzega� niebezpieczestwa zawarte w wizjach 
romantyków zachodnich i polskich. Jego my	lenie wydaje si
 by� zbie�ne ze 
znacznie pó�niejsz� refleksj� Girarda, na co zwracano ju� uwag
 w badaniach61. 
Poeta, pozostaj�c wierny warto	ciom chrze	cijaskim, których g�oszenie i rea-
lizacj
 uwa�a� za warunek sine qua non pe�ni cz�owieczestwa, w sposób rewo-
lucyjny i manifestacyjny zmienia� typowo romantyczne my	lenie o ofierze, in-
spiruj�c si
 odmienn� od przyj
tej przez romantyków zachodnich wersj� mitu 
prometejskiego i przypisuj�c inn� rol
 zawartemu w niej mitemowi ofiary. 

Powy�ej przedstawiona koncepcja romantycznego „ja” jako przechodz�cego 
poszczególne przemiany i dorastaj�cego do wykreowania nowej, silnej kondycji 
oraz pozycji w 	wiecie, czego przyk�ad stanowi los Gustawa-Konrada z Dzia-
dów, mo�e by� z powodzeniem uznana za inicjacyjn�. Na temat inicjacji 
i archaicznego sposobu jej rozumienia wypowiada� si
 autor Vade-mecum nie-
zwykle krytycznie w Notatkach z mitologii. Przede wszystkim nie dostrzega 
w nich poeta aspektu poznania czy rozwoju duchowego jednostki, a wr
cz prze-
ciwnie, odwo�uj�c si
 do s�ów rozpoczynaj�cych chrze	cijskie credo, Norwid 
wskazuje na to, �e inicjacje mog� by� �ród�em niewoli („D o m  n i e w o l i  
e g i p s k i e j” – VII, 289). Autor Tyrteja snuje refleksj
 na temat ostatniego – 
najbardziej skrytego stopnia wtajemniczenia � i ukazuje jego zgubny wp�yw na 
cz�owieka.  

 
– pokazuje si
 inicjowanemu, jakimi drogi sami zdobywali arkany prawdy – te za	 drogi: 

p o s t - g w a � t o w n y, n a r k o t y k i, m u z y k a, r y t m u  t a j e m n i c e  (w s t r z � 	 n i e -
n i e  n e r w ó w), m a t e m a t y c z n e  p o d o b i e  s t w a  g r u b e j  k a b a � y, z a k l 
 -
c i a  w o l i  itd.… O	wiadczano nareszcie dwuznacznym gryfonem (taki gryfon np. Edypowi 
zadany), �e… inicjowany sam domy	li� si
 mo�e, i�: 
 

������������������������������������������������������������
60 Zob. J. CAMPBELL. Bohater o tysi�cu twarzy. Prze�. A. Jankowski. Pozna 1997. 
61 Zob. B. WO�OSZYN. Norwid ocala. Heroizm, �mier� i zmartwychwstanie w twórczo�ci 

postromantyka. Kraków 2008 s. 71. 
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prawda jest  h a r m o n i �  
	wi
to	� jest  i r o n i �  s o c j a l n �            tylko! 
I odgad�szy tak stopniami poddawan� zagadk
, zostawa� inicjowany […] 
w s p ó � - c z y n n i k i e m. 
I pomi
dzy: 
ciemno	ci� a 	wiat�o	ci�; 
lunatyzmem a jawem; 
ksi
�ycem a s�ocem 
– by� nareszcie on (inicjowany) tylko…i mniej wi
cej z dobr� wiar� mówi� 
ku sobie: „Fiat!” […].  
(VII, 289) 

 
Powy�szy fragment obfituje w motywy powtarzaj�ce si
 w wielu inicjacjach 

misteryjnych czy orgiastycznych, co dowodzi, �e Norwid musia� by� zaznajo-
miony z wynikami bada rodz�cej si
 i rozkwitaj�cej w wieku XIX nowoczes-
nej, tak�e porównawczej, mitografii62. Szczególnie jednak zwraca uwag
 warto-
	ciowanie, które stosuje poeta, przypisuj�c rytua�om pogaskim opartym na 
mitologii wpajanie mistom przekonania o posiadaniu niezwyk�ej performatywnej 
w 	wiecie mocy, o mo�liwo	ci dowolnego kszta�towania rzczywisto	ci. Nieprzy-
padkowo inicjowany wedle Norwida zaczyna po wtajemniczeniu wypowiada� 
s�owo zarezerwowane dla Boga dokonuj�cego creatio ex nihilo. Osateczne wta-
jemniczenie polega bowiem na podawaniu inicjowanym zaledwie pó�prawd 
o 	wiecie prowadz�cych do zanegowania tradycyjnych hierarchii warto	ci, wiary 
w 	wi
to	� czy transcendencj
 rzeczywisto	ci. Jednocze	nie mistowie zostaj� 
przekonani o czysto ludzkim i konwencjonalnym �ródle, z którego wyp�ywa kul-
tura, i wmawia si
 im, �e sami mog� j� konstruowa� bez ogranicze. Rzecz jas-
na, cho� Norwid nie mówi tego expessis verbis, dostrzega on w takich prak-
tykach niebezpieczestwo, które nios� gnostyckie idee prowadz�ce do deifikacji 
cz�owieka, do wiary w jego tytaniczn� kondycj
. Inicjacja w religiach archaicz-
nych zdaniem Norwida prowadzi do nadmiernego poczucia si�y, mocy, które 
mo�e okaza� si
 destrukcyjne dla cz�owieka i kondycji. Na podstawie gryfu (jak 
Norwid nazywa zagadk
, uto�samiaj�c j� z matni� i matactwem w notatce 276 
s. 291) cz�owiek mo�e bowiem doj	� do wniosku o czysto ziemskim, ludzkim 
pochodzeniu najwa�niejszych warto	ci, o braku ich metafizycznej legitymizacji, 
a tak�e o tym, �e prawda jest tylko harmoni�, co mo�na by odnie	� do obaw 
poety zawartych w wierszu Królestwo63. Czy� cz�owiek czuj�cy si
 „wspó�-
czynnikiem” rzeczywisto	ci, wypowiadaj�cy sam do siebie fiat nie jest cz�o-
wiekiem prometejskim w sensie takim, jakim widzia� go romantyzm zachodni, 
������������������������������������������������������������

62 Zob. W. SZTURC, M. DYBIZBA�SKI. Mitoznawstwo porównawcze. Kraków 2006 s. 81-133. 
63 Por. G. HALKIEWICZ-SOJAK. Wobec tajemnicy i prawdy…. s. 167-168. 
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skupiony wokó� idei buntu i budowania 	wiata w my	l alternatywnych wobec 
Boskich kategorii?  

Norwid uznaje ryty inicjacyjne za oparte na mistyfikacjach oraz oszustwach, 
za pomoc� których mo�na manipulowa� masowym, niewymagaj�cym odbiorc�. 
„[…] i na szczycie inicjacji byli zawsze ludzie wedle indywidualnych ich si� 
a ateusze, dochodzenie za	 do tego stopnia formowa�o kaba�
 bosk�, przez masy 
i dla mas czczon�” (VII, 290). Norwid demaskuje cel wprowadzania podobnych 
„gryfów”, czyli zagadek prowadz�cych do okre	lonych wizji cz�owieka oraz ich 
skutki, mówi�c o tym, �e s�u�� one tylko i wy��cznie utrzymaniu si
 systemu 
w�adzy opartej na sile, wykluczeniu, poszerzaniu rozwarstwienia spo�ecznego, 
a nie kieruj�cego si
 dobrem i wolno	ci� osoby ludzkiej. „Ale ów gryf egipski, 
kastowy, by� w�a	nie nie dla stra�y prawdy, jeno przeciwnie – dla stra�y i uspra-
wiedliwienia nieprawdy prawd
 ka��cych; […] i ju� wtedy inicjowany by� tylko 
komparsem zbrodni lub spiskowym […]” (s. 291). Dok�adnie tak samo inter-
pretuje wszystkie przedchrze	cijaskie mitologie Girard, doszukuj�c si
 w nich 
ukrytych przed odbiorcami struktur przemocy kolektywnej i mechanizmu koz�a 
ofiarnego, który s�u�y utrzymaniu status quo systemu w�adzy opartego na 
powtarzaj�cych si
 aktach przemocy wobec wybranych jednostek, na rz�dach 
strachu i mimetycznej rywalizacji mi
dzy lud�mi, skompromitowanych i ujaw-
nionych dopiero przez Ewangelie64.  

Czy mit prometejski nie posiada potencja�u demaskatorskiego? Czy nie 
móg�by s�u�y� jako opowie	� obna�aj�ca mechanizmy zn
cania si
 nad niewin-
nym winowajc�? By� mo�e kwestia istnienia niejednoznacznych interpretacji 
i ró�nych wersji mitu wydaje si
 by� kluczem dla jego nie do koca okre	lonego 
charakteru i funkcji kulturowej. Z jednej strony bowiem – wed�ug perspektywy 
Ajschylosa – Prometeusz jest ofiar� systemu, 	lepego i okrutnego aparatu w�a-
dzy, szlachetnym buntownikiem walcz�cym o prawa dla ludzi oraz za�o�ycielem 
kultury. Z drugiej jednak strony – w interpretacji posthezjodiaskiej – tytan b
-
dzie tylko nie	wiadomym do koca winowajc�, psotnikiem, który sam siebie 
oszuka� i sprzeciwiaj�c si
 m�dro	ci bogów i tak, nic nie wiedz�c, przyczyni� si
 
do realizacji wyroków Konieczno	ci.  

By� mo�e wi
c w zale�no	ci od tego, który biegun interpretacji mitu 
prometejskiego zostanie przyj
ty jako dominuj�cy, opowie	� mo�e sprawia� 
wra�enie bli�szej lub dalszej wobec narracji chrze	cijaskiej. Tylko pozornie 
wydawa� si
 mo�e, �e potencja� ten przewa�a w linii interpretacyjnej Ajschy-
losa, która w istocie zawiera w sobie system warto	ci niemo�liwy do skorelo-
wania z perspektyw� chrze	cijask�. Przecie� zmagania Zeusa i Prometeusza 

������������������������������������������������������������
64 Zob. R. GIRARD. Kozio� ofiarny; Pocz�tki kultury s. 183. 
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maj� charakter rozgrywki mi
dzy niemal równorz
dnymi bogami, mi
dzy dwie-
ma sprzecznymi zasadami bytu, które musz� si
 pojedna�, aby nasta�a kosmiczna 
harmonia. Z kolei interpretacja wywiedziona z dzie� Hezjoda pozwala dostrzec 
w Prometeuszu pierwszego, nie w pe�ni 	wiadomego twórc
 kultury, analogicz-
nego do Kaina jako protoplasty rodu ludzkiego, od którego zacz
�o funkcjo-
nowa� prawo rytualne65. Badaj�c interpretacj
 Hezjoda, nie sposób nie dostrzec 
mo�liwo	ci kontamincji dwóch ró�nych mitów z dwóch ró�nych typów kultury. 
Mit prometejski – czego dowodzi Norwid – mo�e sta� si
 cz
	ci� innej, „nad-
rz
dnej” opowie	ci „adamickiej”, co mo�na uzna� za jego chrystianizowanie. 
Prometeusz w tej wersji okazuje si
 u�omnym, niedoskona�ym, nie w pe�ni 	wia-
domym wspó�pracownikiem pot
�niejszego Zeusa, wype�niaj�cym wol
 Ko-
nieczno	ci.  

Czy� wizja taka nie pokrywa si
 w pewnym sensie z Norwidowsk� antropolo-
gi�, która daje zupe�nie inn� od archaicznych rytów inicjacyjnych odpowied� na 
gryfon dotycz�cy kondycji ludzkiej? W wierszu Sfinks poeta ukazuje peryfraz
 
istoty ludzkiej, mówi�c: „Cz�owiek?…  – jest to  k a p � a n  b e z - w i e d n y  /  
I  n i e d o j r z a � y …” (II, 33). Nie	wiadomy, ale „z-wolony” z si�ami transcen-
dentnymi, odkrywaj�cy w�asne powo�anie do wspó�pracy z Bogiem, nie do sta-
nia si
 alternatywnym w�adc� 	wiata i kosmosu – takie jest Norwidowskie spoj-
rzenie na cz�owieka wywiedzione z mitu prometejskiego.  

Przede wszystkim nale�y zauwa�y�, �e ofiara by�a dla romantyków odpowie-
dzi� na pytanie o sens cierpienia, odpowiedzi� alternatywn� wobec zemsty 
i nienawi	ci, co znów doskonale jest widoczne na przyk�adzie Dziadów drezde-
skich. O ile jednak ofiara w uj
ciu Mickiewiczowskim (je	li uzna� je w du�ej 
mierze za symptomatyczne dla g�ównych tendencji romantyzmu europejskiego 
i polskiego) prowadzi do poradzenia sobie z metafizycznym skandalem z�a i nie-
zawionionego cierpienia, o tyle ci�gle jednak wi��e si
 z przemian� osobowo	ci 
bohatera w jednostk
 pot
�n�, wybraca, proroka, m
�a opatrzno	ciowego 
o imieniu czterdzie	ci i cztery66. Ofiara staje si
 wi
c warunkiem konstruowania 
silnego, niezale�nego, indywidualistycznie zorientowanego „ja”.  

Zupe�nie inaczej kwesti
 t
 ukazuje autor Bia�ych kwiatów, przypisuj�c od-
mienne warto	ci cierpieniu. O ile bowiem cierpienie u Mickiewicza i u zachod-
nich romantyków jest zaledwie sposobem, przej	ciem, drog�, któr� trzeba prze-
by�, by uzyska� nagrod
, dost�pi� przebóstwienia i odrzucenia pierwotnie nie-
doskona�ej ludzkiej kondycji, o tyle wed�ug Norwida sens cierpienia nie polega 

������������������������������������������������������������
65 Zob. R. GIRARD. Pocz�tki kultury s. 85. 
66 Zob. B. DOPART. Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezde�skich Adama Mickiewi-

cza. Kraków 2002 s. 127.  
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na ucieczce od cz�owieczestwa, od �ycia w 	wiecie realnym, ofiara nie jest dla 
niego form� eskapizmu prowadz�cego do wyobra�onej przestrzeni lepszego 
�ycia, a wr
cz odwrotnie. Ofiara zdaniem Norwida polega na akceptacji faktu 
cierpienia jako jednego z rudymentarnych do	wiadcze okre	laj�cych ludzk� 
egzystencj
. Ofiara staje si
 wi
c sposobem na trudn� afirmacj
 �ycia w ca�ym 
jego realizmie. Norwid szczególnie silnie akcentuje wizj
 ludzkiego losu jako 
konstytuowanego przez do	wiadczenie cierpienia, które – zdaniem Józefa Ferta – 
urasta nawet w poezji autora Vade-mecum do wymiarów afirmowanego wciele-
nia uniwersalnej figury cz�owieczestwa67. Podobnie Norwid ujmowa� kwesti
 
cierpienia w innych dzie�ach, cho�by w misteriach pasyjnych 68 . To w�a	nie 
w dramatach pojawiaj� si
 typowi dla twórczo	ci autora Promethidiona bohate-
rowie cisi, uosabiaj�cy chrze	cijaskie cnoty, takie jak pokora, uni�enie, goto-
wo	� do s�u�by, ofiary, niecechuj�cy si
 rozbuchanym ego, zbytnim poczuciem 
indywidualizmu69. Wi
kszo	� bohaterów Norwida nie realizuje wzorca typowo 
romantycznej, zbuntowanej podmiotowo	ci. Starcie z cierpieniem w �yciu jest 
dla nich przewa�nie szans� do pokornego na	ladowania Chrystusa jako arcy-
wzoru, mistrza, nauczyciela, który na zawsze pozostanie jedynym �ród�em si�y 
i zwyci
stwa moralnego. Zdaniem Aliny Merdas poeta celowo „[...] nie uchry-
stusowia swoich bohaterów ani nie otacza ich aur� doloryzmu – jest 	wiadom 
swego losui przyjmuje go z godno	ci�. Bohaterowie Norwida nie buntuj� si
 
przeciwko 	mierci, lecz t
 	mier� zwyci
�aj�”70.  

Stosunek bohaterów Norwida, jak i samego poety do cierpienia wydaje si
 
programowo alternatywny wobec g�ównych nurtów romantycznego my	lenia, 
a zarazem zbie�ny z ide� chrze	cijastwa i wykwit�� z niej filozofi� realizmu 
tomistycznego. Ofiara jako akceptacja cierpienia i pokorne na	ladowanie Chrys-
tusowego wzoru staje si
 dla Norwida najg�
bsz� form� afirmacji Bytu, jego 
sakralnego charakteru i transcendentnego zakorzenienia, a tak�e nadania mu 
sensu71.  

������������������������������������������������������������
67 J. FERT. Norwidowskie oblicze cierpienia. W: Strona Norwida. Studia i szkice ofiaro-

wane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu. Pod red. P. Chlebowskiego, W. Torunia, E. 
�wirkowskiej, E. Chlebowskiej. Lublin 2008 s. 124.  

68 Zob. M. K�OBUKOWSKI. Archetyp ofiary… s. 142-150. 
69 Zob. I. S�AWI�SKA. „Chrze�cija�ska drama” Norwida. W: Dramat i teatr religijny w 

Polsce. Pod red. I. S�awiskiej, W. Karczmarka. Lublin 1991 s. 219.  
70 A. MERDAS, Ocalony wieniec... s. 173. 
71 W tym kontek	cie warto przywo�a� ksi��k
 Viktora Frankla Homo patiens (prze�. R. 

Czernecki i J. Morawski. Warszawa 1984), w której autor wyró�nia cierpienie jako jeden z 
trzech, obok mi�o	ci i twórczo	ci, sposobów na bycie w 	wiecie i nadawanie �yciu sensu.  
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Równie istotna okaza�a si
 sama fenomenologia ofiary w uj
ciu Norwida. 
Otó� dla wi
kszo	ci romantyków ofiara by�a przede wszystkim jednorazowym, 
momentalnym i niepowtarzalnym zdarzeniem, które zachodzi�o w �yciorysie 
bohatera, mia�o wp�yw na struktur
 dramatyczn� dzie�a, a tak�e projektowa�o 
now� antropologi
 postaci. Tymczasem autor Aktora postrzega� ofiar
 inaczej, 
jako zjawisko du�o bardziej z�o�one. U Norwida sposób istnienia fenomenu by� 
wyra�nie procesualny i zwi�zany z zanu�eniem jednostki w 	wiecie, z trwaniem. 
Odkupienie jest jednym z dwóch istotnych cz�onów dialektycznych formu�uj�-
cych mit nowotestamentowy, którym inspirowa� si
 romantyzm. Poprzedza go 
Wcielenie rozumiane jako wej	cie Boga w dzieje ludzko	ci z wszelkimi tego 
konsekwencjami – przeobra�enie Boga w cz�owieka zak�ada bowiem przybranie 
ludzkiego cia�a, wtr�cenie w ramy konkretnej kultury w jej realiach spo�eczno-
historycznych i zarazem u	wi
cenie ludzkiej kondycji, cielesno	ci oraz 	wiata 
rzeczy72. �aden z tych dwóch cz�onów mitu biblijnego (wcielenie i odkupienie), 
stanowi�cego przed�u�enie narracji „adamickiej”, nie mo�e by� uznany za wa�-
niejszy bez szkody dla wymowy symbolicznej opowie	ci73. Wcielenie okazuje 
si
 najpe�niejsz� realizacj� Mi�o	ci rozumianej jako stwórcza i soteryczna moc 
Boga, zarazem nie tylko jako wznios�a tre	�, ale te� jako zjawisko domagaj�ce 
si
 dope�nienia w formie, kszta�towaniu 	wiata74, co stanowi i	cie tomistyczn� 
afirmacj
 istnienia cz�owieczego i jego uwik�ania w 	wiat realny 75 . Wed�ug 
Norwida: 

 
Ofiara zbawcza – m
ka pasyjna – nie mo�e by� oderwana od ofiary �ycia („… to po	wi
canie 
si
 codzienne i cogodzinne, cochwilowe…”), od wype�nienia do koca doczesnego powo�a-
nia. […] ofiara nie sprowadza si
 do jednorazowego tragicznego gestu, powinna by� tre	ci� 
codzienno	ci, zapracowaniem na krzy�. […] Inaczej ni� w gnozie, manicheizmie i rozmaitych 

������������������������������������������������������������
72 Zob. E. BIE�KOWSKA. Dwie twarze losu. Norwid – Nietzsche. Warszawa 1975 s. 161. 
73 Tam�e. 
74 Zob. E. BIE�KOWSKA. S�owo i prawda. O poematach filozoficznych C. Norwida. „Znak” 

1975 nr 27 s. 30: „Dla Norwida ruch mi�o	ci wydaje si
 odwrotny od ruchu platoskiego 
erosa: nie odrywa cz�owieka od ziemi, by go przenie	� w ponad	wiatowe przestrzenie, lecz 
pozwala na prawdziwe zadomowienie si
 w tym 	wiecie, na ucz�owieczenie, to znaczy 
przepojenie materii znakami ducha”. 

75 Ciekawy kontekst mo�e otwiera� wiersz Dwa m�cze�stwa z roku 1850. Pawe� zostaje 
skontrastowany z nieautentyczn� t�uszcz�, która najpierw uznaje go za boga, a potem o ma�o 
co nie kamienuje, co swoj� drog� budzi kolejne skojarzenia z mechanizmem koz�a ofiarnego 
opisywanym przez Girarda. Konstatacja kocz�ca wiersz przywodzi na my	l tomistyczn� ide
 
drabiny bytów. Ofiar� jest wi
c w pewnym sensie zaznanie pe�ni cz�owieczestwa jako 
wype�nienie Bo�ej woli, zaj
cie miejsca po	redniego w kosmosie mi
dzy 	wiatem zwierz
cym 
a rzeczywisto	ci� Bosk�.  
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herezjach, cz
sto przyci�gaj�cych romantyków, zespolenie ducha i materii nie jest upadkiem 
czy wygnaniem, ale okre	la istot
 cz�owieczestwa, jest pozytywnym punktem wyj	cia dla 
rozwa�a o cz�owieku. […] Wcielenie nie jest upadkiem w cia�o, historia nie jest upadkiem 
w czas […]76.  

 
W odró�nieniu od towiaczyków Norwid nie wierzy� w maj�cy nadej	� jednora-

zowy akt pojednania ziemi i nieba, powszechnej metanoi, która mia�a zaj	� poprzez 
„przeanielenie”, u	wi
cenie cz�owieka rozumiane jako pojedyncza momentalna 
przemiana. Dla poety du�o bardziej liczy� si
 walor procesualnej, nieustaj�cej 
w ciagu dziejów pracy, która to w�a	nie w pe�ni u	wi
ca�a cz�owieka poprzez zbli-
�enie go do jego powo�ania poprzez z-wolenie go z planem Bo�ym77.  

Szczególnym rodzajem pracy, a wi
c i ofiary, okazywa�a si
 wedle Norwida 
sztuka. Realizuje ona dobro i zapobiega zbytecznym ofiarom, którym Norwid – 
w odró�nieniu od wi
kszo	ci tworz�cych jeszcze przed nim romantyków – ujmu-
je racji bytu. W Promethidionie Norwid postulowa�, �e dzie�a ludzkie maj� za za-
danie uniepotrzebni� m
czestwo, wobec którego poeta by� bardzo krytyczny 
w odniesieniu do romantycznego zbytniego jego zdaniem i nie zawsze sensow-
nego przelewania krwi78. Wynika st�d równie� Norwidowska krytyka mesjani-
zmu romantycznego. Poeta nie zgadza� si
 z za�o�eniem Mickiewicza, �e Polska 
mo�e wej	� w rol
 Chrystusa w dziewi
tnastowiecznej Europie. Zarzuca� roman-
tykom, �e gloryfikowali cierpienie ojczyzny rozumiane tylko i wy��cznie jako 
	mier�, prze	ladowanie, walk
 skazan� na niepowodzenie. Dostrzega� z kolei brak 
pozytywnych i konstruktywnych warto	ci, na których mog�aby powsta� twórcza 
wizja odnowienia narodu i pastwa. Mesjanizm Mickiewiczowski i mesjanizm 
towiaczyków w rozumieniu Norwida by�y przejawem pychy czy narodowej 
megalomanii, czy te� w odniesieniu do wcze	niejszych rozwa�a przejawem 
opowiedzenia si
 po stronie Ajschylosowej interpretacji mitu prometejskiego. 

 
Zapominanie o tym, �e równie� m
czennicy s� tylko lud�mi, tote� ich ofiara musi by� jako	 
naznaczona ludzk� u�omno	ci�, bierze si
 z pysznego przypisywania sobie bosko	ci. W na-
szych d��eniach niepodleg�o	ciowych, �ród�em niezrozumienia dla m
czestwa jest fa�szywe 
wyobra�anie sobie, �e	my Chrystusem narodów. Wielki to b��d, „skoro tak ju� w s a m o -
b ó s t w i e  postawi si
 naród jaki... [...] N i e o f i a r y  – nie! – – ofiary Polski nie wybawi�, 
bo ona ju� tak czystych ofiar nie chce, jak� by�a O f i a r a  Paska, która je�eli by 
powtórzon� by� mog�a, to Chrystus nie Chrystus � to Odkupienie nie Odkupienie � to zwy-
ci
stwo nie zwyci
stwo...” (VIII, 157)79. 
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76 E. BIE�KOWSKA. Dwie twarze losu… s. 161-162.  
77 Por. J. FERT. Norwidowskie oblicze cierpienia s. 131. 
78 Zob. J. SALIJ. Mentalno�� niewolnicza. 
79 Tam�e. 
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Jedyn� ofiar� zmieniaj�c� ludzk� kondycj
 mog�a by� ofiara, która dokona�a 
si
 na Golgocie, Norwid mówi� w motcie do Bogumi�a: „Nie za sob� z krzy�em 
Zbawiciela, ale za Zbawicielem z k r z y � e m  s w o i m: ta jest zasada wszech-
harmonii spo�ecznej w Chrze	cijastwie […]” (III, 341). Postrzeganie siebie sa-
mego przez podmiot (niewa�ne – indywidualny czy zbiorowy) jako równego 
Mesjaszowi kwalifikowa� czwarty wieszcz tylko jako nieudolne na	ladownictwo. 
Jest to zreszt� nie tylko jeden z istotnych punktów refleksji Norwida po	wi
co-
nej byciu w 	wiecie i wspó�tworzeniu kultury, ale tak�e jeden z kluczowych 
aspektów teorii Girarda, który wprowadzi� teori
 pragnienia mimetycznego80. 
Norwid, podobnie jak Girard, bardzo krytycznie podchodzi do 	lepego, nie-
u	wiadomionego na	ladownictwa, które sprzeciwia si
 oryginalno	ci rozumianej 
– co typowe dla poety – odmiennie ni� w wi
kszo	ci manifestów poetyckich 
XIX wieku. Nie jest ona bowiem dla Norwida wyznacznikiem poetyckiej nowo-
	ci czy niespodziewanej formy, ale raczej polega na zakorzenieniu w �ródle pe�ni 
cz�owieczestwa, które to �ród�o dla Norwida jest oczywi	cie w charakterze 
metafizyczne. „Oryginalno	� wi
c jest tylko sumienno	ci� dodatni� w obliczu 
�róde�. […] Na	ladownictwo bowiem jest albo nie	wiadomo	ci�, albo najohyd-
niejszym fa�szem, […]” (O Juliuszu S�owackim. Lekcja III; VI, 423, 425). 

Czy aspekt na	ladownictwa pojawia si
 równie� w micie prometejskim? Bio-
r�c pod uwag
 lini
 interpretacyjn� wywodz�c� si
 z tragedii Ajschylosa, Pro-
meteusz wdaje si
 w wir rywalizacji mimetycznej z Zeusem, aby w kocu sta� 
si
 typowym koz�em ofiarnym, dzi
ki jego cierpieniu powstaje �ad kulturowy. 
Nie ma jednak w tej wersji opowie	ci o ukaranym tytanie i tyranii Zeusa do	� 
wyra�nego potencja�u do zdemaskowania mechanizmu mimetycznego i prze-
mocy kolektywnej. Ofiara Prometeusza nie mo�e by� w tym wypadku przyrów-
nana do po	wi
cenia Chrystusa, poniewa� tytan okazuje si
 poniek�d winny, 
grzeszy pych�. Z kolei hezjodiaska wersja mitu sama w sobie równie� nie 
posiada wystarczaj�co du�ego potencja�u demaskatorskiego, by poeta móg� j� 
wykorzysta�. Na	ladowca Prometeusz okazuje si
 w tej interpretacji skompro-
mitowanym poniek�d demiurgiem-tricksterem, który wprawia w ruch machin
 
kultury, oddzielaj�c ludzi od 	wiata i zmuszaj�c ich przez to do pracy, nie b
d�c 
	wiadomym konsekwencji. W tym wypadku próby na	ladowania Zeusa, rywa-
lizacja mimetyczna z bogiem skoczy�a si
 �le. To wci�� jednak za ma�o, aby 
z historii tej uczyni� opowie	� demaskatorsk� wobec zasad z�a i tyranii, którymi 
rz�dz� si
 kultury. Nale�a�o przetransponowa� histori
, zmodyfikowa� jej ele-
menty i zakorzeni� j� w obr
bie pot
�niejszego symbolicznie mitu, za jaki 

������������������������������������������������������������
80 Zob. R. GIRARD. Sacrum i przemoc. Prze�. M. i J. Pleciscy. Pozna 1993 s. 1-92, 197-

231; R. GIRARD. Kozio� ofiarny; Pocz�tki kultury s. 49-51, 61-102. 
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uznawa� Norwid opowie	� wywiedzion� z Ksi�gi Wyj�cia, czyli mit „adamicki”. 
Norwid dokonywa� sukcesywnie na wielu p�aszczyznach poruszanych w dzie-
�ach kontaminacji dwóch mitów – „archaicznej” opowie	ci o ogniono	cy z „nowo-
czesn�” narracj� „adamick�”. W ten sposób przechodzi� od opowie	ci o wy-
gnaniu, od mitu tragicznego implikuj�cego z�e si�y transcendentne do opowie	ci 
genezyjskiej, w któr� po prostu wpl�ta� nici – w�tki fabularne wywodz�ce si
 
z opowie	ci o Prometeuszu b�d� ni� w jakim	 sensie inspirowane. Tym samym 
dokonywa� chrystianizacji Hezjodiaskiej wersji mitu, modyfikuj�c j� przez 
pryzmat teologicznych poj
� ze szko�y Akwinaty oraz 	wi
tego Paw�a. Historia 
Prometeusza sta�a si
 dla Norwida po prostu starszym, greckim � nie do koca 
wolnym od niebezpiecznego wed�ug niego my	lenia mitologicznego � warian-
tem opowie	ci o upadku paradoksalnie koniecznym do dramatu wcielenia, ofiary 
i odkupienia. Mit prometejski nabra� wi
c u czwartego wieszcza cech opowie	ci 
„nowoczesnej” (zorientowanej monoteistycznie) i ukazuj�cej grzech w katego-
riach szcz
	liwej winy. Mitologem Prometeusza zosta� wi
c wpisany jako ele-
ment dialektyki mitu nowotestamentowego i zarazem przej
tym przez Norwida 
dziedzictwem 	wiata staro�ytno	ci pogaskiej, mo�liwej do interpretacji w kate-
goriach prefiguracji.  
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NORWID’S REINTERPRETATION 
OF THE PROMETHEAN MYTH 

S u m m a r y 
 
The author’s aim is to reflect on one of the rudimentary myths constituting the European 

identity, that is the Promethean myth, and on its interpretation present in Norwid’s works. 
K�obukowski states that the author of Promethidion interprets the story of the good Titan in 
a way that is different from that in which most poets of the 19th century Europe interpreted it, 
that is by referring to ancient sources of the myth in works by Hesiod, and not by Aeschylus; 
and that this interpretation has a character of a manifesto. At the same time Norwid, interpret-
ing the story of Prometheus, enters a polemic with Western Romantics as well as with Mickie-
wicz and the poetic anthropology present in the main current of Romanticism, that was first of 
all based on such features as rebellion, autonomy of an individual, self-determination, or self-
deification. The poet suggests a different vision of human subjectivity; he Christianizes the 
myth, at the same time doing the work of a comparatist and an anthropologist – comparing the 
figure of the Titan and the Biblical Adam (Promethidion), suggesting that it is not rebellion, 
but work is man’s true vocation. Norwid also interprets the phenomenon of the language and 
its history in the context of the Promethean myth, which he perceives as a myth of the fall (On 
Freedom of Speech). K�obukowski also analyzes one of the most important mythemes from the 
story of Prometheus – that of sacrifice, that, according to Western Romantics, was connected 
with creating an individualist “I”. Norwid interprets the meaning of sacrifice in a different way 
– namely, as a phenomenon showing the fullness of humanity and acceptance of the imperfec-
tion of the human condition. 

 
Translated by Tadeusz Kar�owicz 

 
S�owa kluczowe: Prometeusz, mit, ofiara, praca, j
zyk, interpretacja, mit „adamicki”, mit 
upadku, mit wygnania, Hezjod, Ajschylos, Norwid, Paul Ricoeur, René Girard, Promethidion, 
Rzecz o wolno�ci s�owa. 
 
Key words: Prometheus, myth, sacrifice, work, language, interpretation, “Adam’s myth” of 
the fall, myth of exile, Hesiod, Aeschylus, Norwid, Paul Ricoeur, René Girard, Promethidion, 
On Freedom of Speech. 
 
 

MI�OSZ K�OBUKOWSKI � doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, absolwent Instytutu Lite-
ratury Polskiej Uniwersytetu Miko�aja Kopernika w Toruniu, obroni� prac
 doktorsk� na temat mitu pro-
metejskiego w uj
ciu komparatystycznym (promotor: prof. Gra�yna Halkiewicz-Sojak); autor ksi��ki 
Archetyp ofiary w literaturze polskiego romantyzmu (Toru 2012); autor kilkudziesi
ciu artyku�ów nau-
kowych i popularnonaukowych na temat mitów, literatury, kina, kultury popularnej, wspó�czesnego szkol-
nictwa; publikowa� w „Kwartalniku Filmowym”, „Przegl�dzie Humanistycznym”, „Studiach Pragmalin-
gwistycznych” i „Studiach Norwidianach”; laureat Nagrody im. Czes�awa Zgorzelskiego; pracuje w III 
Liceum Ogólnokszta�c�cym im. Marii Konopnickiej we W�oc�awku; milosz.klobukowski@ onet.pl 

 



�
STUDIA NORWIDIANA 

33:2015 

MACIEJ JUNKIERT 

O PRZEMIANACH TRADYCJI ANTYCZNEJ 
I ICH ODNIESIENIU DO HISTORYZMU 
NA PRZYK�ADZIE RECEPCJI PLUTARCHA 
(Z NORWIDEM W TLE) 

TRADYCJA ANTYCZNA WOBEC HISTORII 

W ksi��ce po	wi
conej kondycji i specyfice wspó�czesnej refleksji nad an-
tyczn�, rzymsk� historiografi�, David Potter1 zauwa�y� i podkre	li�, pod��aj�c za 
wieloma wa�nymi historykami historiografii, takimi jak: Arnaldo Momigliano2, 
Donald Kelley 3  i John Marincola 4 , istotn� w�a	ciwo	� narracji historycznej, 
decyduj�c� o niestabilno	ci i nieuchwytno	ci przesz�o	ci rozumianej jako przed-
miot refleksyjnego namys�u. W opinii Pottera greckie pocz�tki historiografii, 
mówi�c za	 bardziej precyzyjnie: fundamentalne dzie�o Herodota, ustanowi�y 
charakterystyczn� wielowariantowo	� w definiowaniu bada historycznych. His-
toria to jednocze	nie proces badawczy, polegaj�cy na gromadzeniu i weryfiko-
waniu wiedzy o przesz�o	ci, lecz tak�e narracyjny wywód, w którym poczynione 
odkrycia zosta�y sformu�owane i pozostawione dla przysz�ych pokole. Ten 
fenomen, rzutuj�cy na losy historiografii, wpisany zosta� w pierwsze s�owa „ojca 
historii”, które warto przytoczy� w oryginale: ��"#��"$ %&'+��<���="� >��"-
���� Q\�#�^'� _#�, co w sposób najbardziej dos�owny mo�na przet�umaczy�: 
„Oto dowód (lub raczej prezentacja) bada (lub mo�e poszukiwa, docieka) 
Herodota z Halikarnasu”. Ta formu�a na wiele stuleci zdeterminowa�a sposób 

������������������������������������������������������������
1 D.S. POTTER. Literary Texts and the Roman Historian. London and New York 2003 s. 5-19. 
2  Zob. A. MOMIGLIANO. Classical Foundations of Modern Historiography. Berkeley 

1990. 
3  Zob. D.R. KELLEY. Oblicza historii. Badanie przesz�o�ci od Herodota do Herdera. 

T�um. M. Tomaszewski. Warszawa 2010. 
4 Zob. J. MARINCOLA. Authority and Tradition in Ancient Historiography. Cambridge 

2003. 
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my	lenia o historii i powi�za�a losy tej dziedziny wiedzy z problematyk� 
prawdy.  

Ten trudny zwi�zek, jak precyzuje Potter, sprowadza� si
 w gruncie rzeczy do 
metody wyja	niania w�tpliwo	ci, dotycz�cej tego, co 	wiadczy o prawdziwo	ci 
opisywanych przez historyka wydarze. Czy prawdziwa narracja historyczna 
dotyczy wydarze, które rzeczywi	cie mia�y miejsce jako stwierdzona przyle-
g�o	� my	li i rzeczy, zdarzenia i informuj�cego o tym zdarzeniu zdania „bazo-
wego”? Czy te� mo�e prawdziwa narracja jest probierzem moralnych, politycz-
nych i intelektualnych dyspozycji autora, którego nie dyskwalifikuje nieznajo-
mo	� faktów, lecz raczej niew�a	ciwa intencja, towarzysz�ca pisaniu dzie�a i 
mo�liwa do zbadania poprzez zastosowane figury retoryczne i narracyjne ramy? 

Kluczowym problemem, z jakim przysz�o si
 zmierzy� wszystkim nast
pcom 
Herodota, by�a sama procedura badania historycznego, które wydobywa z mro-
ków niewiedzy okre	lony fragment przesz�o	ci. Punktem wyj	cia Herodota sta�a 
si
 bowiem szczególna motywacja, by przesz�o	ci ludów, powi�zanych w ró�ny 
sposób z dziejami Hellenów, nie zaprzepa	ci�a s�abo	� ludzkiej pami
ci. Historia 
w uj
ciu Herodota to katalog obejmuj�cy wiele pojedynczych opowie	ci, groma-
dz�cy ludzkie czyny warte przetrwania i przekazania kolejnym pokoleniom. 
Pozostaje jednak niepewno	�, dotycz�ca historii nieopisanych, w arbitralny spo-
sób pomini
tych przez historyka. Jaki jest bowiem status historii, które znalaz�y 
si
 poza obszarem bada Herodota? I w jaki sposób zweryfikowa� totalizuj�ce 
podej	cie historiografii, usi�uj�cej za Herodotem uzasadni� w�asn� warto	� jako 
jedynego 	wiadectwa, w którym wszystkie znacz�ce ludzkie poczynania znajd� 
dla siebie nale�ne miejsce? 

Odkrywanie utajonych motywów autora, kieruj�cych nim przeds�dów oraz 
narracyjnych i retorycznych narz
dzi formu�owania historycznej narracji nie 
przynale�y tylko i wy��cznie do bada dwudziestowiecznych. Nale�y 	ledzi� 
jego antecedencje w epokach wcze	niejszych, zw�aszcza te powi�zane z 
posto	wieceniowym zwrotem historycznym, okre	lonym przez Ernsta Cassirera 
jako „zdobycie 	wiata historycznego”5 w dzie�ach my	licieli, takich jak: Vico, 
Monteskiusz i Wolter. To zjawisko wydaje si
 szczególnie interesuj�ce z 
perspektywy bada nad recepcj� tradycji antycznej w literaturze dziewi
tnastego 
wieku, pozwala bowiem na przyk�adzie losów recepcji wa�nych, klasycznych 
dzie� Greków i Rzymian, przygl�da� si
 przemianom podej	cia do kwestii 
historyczno	ci cz�owieka i metod rekonstruowania przesz�o	ci w tekstach literac-
kich oraz w ró�nych innych rodzajach �róde�. 

������������������������������������������������������������
5 Zob. E. CASSIRER. Filozofia o�wiecenia. T�um. T. Zatorski. Warszawa 2010 s. 180-213. 
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Perspektywa, pozwalaj�ca na obserwowanie przemian antycznych tradycji 
i wi�zania jej z do	wiadczeniem historyczno	ci, mo�e by� istotna tak�e z innego 
powodu. Dziewi
tnasty wiek by� 	wiadkiem wygasania formacji kulturowej, 
przywi�zanej do swoich zwi�zków z cywilizacj� klasycznej Grecji i Rzymu. Na 
przyk�adzie przewarto	ciowania cyceroniaskiego toposu „historii jako nauczy-
cielki �ycia” ukaza� to zjawisko Reinhart Koselleck, dowodz�c tak�e, �e wraz ze 
zmian� podej	cia do historii staro�ytnej, która utraci�a rang
 uniwersalnego 
autorytetu i wzorca post
powania, nast�pi�y dalekosi
�ne modyfikacje w struktu-
rach argumentacji historycznej6 . Staro�ytno	� przesta�a by� postrzegana jako 
wzorzec ludzkiego post
powania, gdy� w centrum uwagi znalaz�a si
 sama histo-
ryczno	� rozwoju ludzkiego rozumu i stworzonych przez niego instytucji7.  

Potrzeba pos�ugiwania si
 specyficznym kodem znacze, opartym do tej pory 
na subtelnych odwo�aniach do pi	miennictwa staro�ytnych Greków i Rzymian, 
zanika�a wraz ze zmieniaj�cym si
 modelem edukacji, a tak�e w wyniku rozwoju 
nauk przyrodniczych, kolejnych etapów rewolucji przemys�owej oraz post
puj�-
cej egalitaryzacji spo�eczestw. Szczególnie wa�nym czynnikiem by�o powolne 
odchodzenie od wzorcowych rozwi�za Wilhelma von Humboldta8, który stwo-
rzy� nowoczesny uniwersytet w Berlinie po kl
sce Prus w wojnie z Francj�, 
opieraj�c si
 na nauce j
zyków i historii staro�ytnej jako do	wiadczeniach for-
muj�cych osobowo	� i charakter przysz�ych pastwowych elit. Humboldt by� 
przedstawicielem tej samej wspólnoty do	wiadcze, co Winckelmann i Goethe, 
postaci zafascynowanych idea�em ludzkiego �ycia, obecnym w dziedzictwie hel-
leskiej kultury. Jak pisa� w jednym ze swoich listów, nie wyobra�a� sobie nawet 
jednego dnia sp
dzonego sine Graecis, a Homer zajmowa� w jego �yciu miejsce 
porównywalne do tego, które w �yciu wyznawców chrze	cijastwa zajmuje 

������������������������������������������������������������
6 Zob. R. KOSELLECK. O rozpadzie toposu »Historia magistra vitae« w polu historii zdo-

minowanej nowo
ytno�ci�. W: R. KOSELLECK. Semantyka historyczna. Oprac. W. Kunicki. Po-
zna 2012 s. 73-104. 

7 O kontrowersjach zwi�zanych z narodzinami historyzmu i jego wspó�czesn� percepcj� 
zob.: F.C. BEISER. The German Historicist Tradition. Oxford 2011 s. 1-26.  

8 O wychowawczym potencjale klasyków i ich roli w edukacyjnym projekcie Humboldta 
zob. W.H. BRUFORD. The German Tradition of Self-cultivation. Bildung from Humboldt to 
Thomas Mann. Cambridge 1975. Rozdz. 1: Wilhelm von Humboldt in his letters. Zob. tak�e 
P.B. STADLER. Wilhelm von Humboldts Bild der Antike. Zürich 1959; T. Borsche. Wilhelm 
v. Humboldt. München 1990; D. BENNER. Wilhelm von Humboldts Bildungstheorie. Eine pro-
blemgeschichtliche Studie zum Begründungszusammenhang neuzeitlicher Bildungsreform. 
Weinheim und München 2003; K. MATTHIESSEN. Wilhelm von Humboldt und das Studium des 
Altertums. W: Aktualisierung von Antike und Epochenbewusstsein. Hrsg. von G. Lohse. Leip-
zig 2003 s. 179-197; F.C. BEISER. The German Historicist Tradition. Rozdz. 4: Humboldt the 
Proteus. 
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Chrystus9. Po wyga	ni
ciu wp�ywów tej grupy wp�ywowych, o	wieceniowych 
my	licieli rozpocz
�a si
 nieub�agana marginalizacja obecno	ci antyku w euro-
pejskim pi	miennictwie i kulturze, cho� warto zaznaczy�, �e w przypadku ró�-
nych kr
gów kulturowych i odmiennych narodów proces ten przebiega� w nie-
jednakowym tempie. 

PLUTARCH O�WIECENIOWY I ROMANTYCZNY 

Z punktu widzenia dziejów historiografii oraz bada nad recepcj� tradycji 
antycznej niezwykle istotna rola przypada pó�noantycznemu historykowi Plutar-
chowi z Cheronei, którego pisma pe�ni�y funkcj
 wa�nej, formotwórczej lektury 
dla wielu dziewi
tnastowiecznych pisarzy i my	licieli. W jednej z mniej znanych 
prac, "#�$ �%� &���*��+ /��;<#=� (De Herodoti malignitate), czyli O z�o�li-
wo�ci (wyst�pno�ci, z�ych obyczajach) Herodota, Plutarch okre	la dzie�o histo-
ryka z Halikarnasu mianem pi
knych k�amstw, które ukryte pod pozorem wy-
pracowanego stylu i j
zykowej precyzji, przeinaczy�y wizj
 grecko-perskiego 
konfliktu, pomniejszaj�c rol
 niektórych grup etnicznych, do których Herodot 
�ywi� mniej lub bardziej uzasadnion� uraz
. Plutarch zwróci� tak�e uwag
, �e 
uprzedzenia Herodota pozostawi�y w jego dziele nieusuwalne sprzeczno	ci, które 
mo�na potraktowa� jako znacz�ce symptomy przeinaczania faktów. W ten 
sposób Plutarch wskaza� badanie narracyjnej spójno	ci jako alternatywn� metod
 
weryfikowania „prawdziwo	ci” tekstu, tak�, która nie nakazuje odnosi� si
 do 
rzeczywisto	ci pozatekstowej, lecz na podstawie samego tekstu potrafi dowodzi� 
zakorzenienia (lub jego braku) w faktach.  

Historia kulturowych wp�ywów Plutarcha w kolejnych epokach w du�ej mie-
rze pod��a tropem jego w�asnego podej	cia do historiografii. Plutarch to morali-
sta, pouczaj�cy w swych dzie�ach, w jaki sposób nale�y �y� w zgodzie z naka-
zami rozumu kierowanego przez virtus, a tak�e historyk, który pozostawi� po 
sobie ogromny zbiór opowie	ci b
d�cych istotnym �ród�em wiedzy dla pocz�t-
kuj�cego obywatela, polityka, wodza lub kap�ana, bez wzgl
du na jego naro-
dowo	�, wyznanie i pochodzenie spo�eczne. Mnogo	� postaw, opisywanych 
przez Plutarcha, zast
powa�a wiedz
 teoretyczn� i praktyczn� o ludzkim post
-
powaniu, gdy� umo�liwia�a analizowanie zachowa jednostek, postawionych 
w sytuacji trudnego wyboru, pozwala�a 	ledzi� ich motywacj
, a tak�e proces 
decyzyjny i nast
pstwa prawid�owych lub b�
dnych czynów. Jednym z charakte-
rystycznych modeli recepcji Plutarcha b
dzie lekturowa strategia uto�samiaj�ca 

������������������������������������������������������������
9 K. MATTHIESSEN. Wilhelm von Humboldt... s. 180. 
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czytelnika z bohaterami. W jej ramach szczególnie ch
tnie przyswajano sobie 
cechy tych, którzy mierzyli si
 z totalizuj�c� opresj� tyranii, walcz�c o jedno-
stkow� lub narodow� wolno	�. 

Simon Goldhill, autor syntezy opisuj�cej znaczenie Plutarchowego modelu 
historyczno	ci, podkre	li�, �e osiemnasty i dziewi
tnasty wiek to czas niezwy-
k�ego zainteresowania dzie�ami historyka z Cheronei. �lady przyswojonej i prze-
my	lanej lektury Plutarcha odnajduje u francuskich rewolucjonistów, ojców 
za�o�ycieli amerykaskiej demokracji10 oraz u zwolenników brytyjskiego kon-
serwatyzmu. Podkre	la tak�e niezwyk�� rol
, odegran� przez Plutarcha w inte-
lektualnych biografiach m.in. Monteskiusza i Rousseau. W opinii Goldhilla grec-
ki historyk „by� �ród�em wiedzy o zmy	le moralnym, o historii i o warto	ci cno-
ty”, a recepcja jego dzie� sta�a si
 „polem zmaga dotycz�cych zrozumienia 
znaczenia przesz�o	ci i wiedzy o przesz�o	ci”11.  

Encyklopedyczny charakter dzie� Plutarcha zosta� wykorzystany tak�e w pro-
cesie samokszta�cenia jednostki, która nie mog�a oby� si
 bez ich lektury w trak-
cie dojrzewania do funkcji odpowiedzialnego obywatela i uczestnika �ycia 
publicznego. Plutarch by� w gruncie rzeczy jedynym greckim autorem, którego 
obecno	� w przestrzeni kszta�cenia uniwersyteckiego nigdy nie zanikn
�a, w od-
ró�nieniu od wszystkich innych autorów greckoj
zycznych12. Nieprzemijaj�ce 
walory Plutarcha dotyczy�y g�ównie wyrazistych portretów wielkich m
�ów 
staro�ytno	ci, takich jak Likurg czy Solon, niemniej wa�ne okaza�y si
 jednak 
równie� rozwa�ania o funkcjonowaniu imperiów oraz o przyczynach degradacji 
ich pot
gi i procesie upadku, np. Sparty i Aten. Trafnym przyk�adem takiego 
zastosowania antycznych dzie� jest cho�by 	wiadomo	� historyczna kluczowych 
polityków Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dla których ustanowienie republiki 
by�o pierwszym zastosowaniem ustroju demokratycznego od czasu upadku Aten. 
�ywoty Likurga i Solona w tym kontek	cie nie jawi�y si
 jako zabytki europej-
skiego pi	miennictwa, lecz raczej jako rozprawy z zakresu funkcjonowania �y-
������������������������������������������������������������

10 O znaczeniu Plutarcha dla amerykaskiego dyskursu politycznego pisze Ward Briggs, 
podkre	laj�c, �e jego pisma odegra�y rol
 wi
ksz� ni� dzie�a Polibiusza, Cycerona i wielkich 
historyków. Zob. United States. W: A Companion to the Classical Tradition. Ed. C.W. Kallen-
dorf. Chichester 2010 s. 282-283. 

11 S. GOLDHILL. Who Needs Greek? Contents in the Cultural History of Hellenism. Cam-
bridge 2003 s. 247. 

12 Na przyk�adzie szkolnictwa w osiemnastowiecznej Francji ukaza� to zjawisko Claude 
Mossé. Zwróci� tak�e uwag
 na fakt, �e szczególny dobór lektur w okresie przedrewolucyjnym 
mia� wp�yw na obecno	� antyku bardziej wyobra�onego ni� rzeczywistego. Ówczesny dyskurs 
polityczny i historyczny zdominowa�a wyidealizowana wizja antyku jako dziejów walki o 
wolno	� jednostek i prawo narodów do samostanowienia o w�asnym losie. Zob. C. MOSSÉ. 
L’Antiquité dans la Révolution française. Paris 1989 s. 61-62. 
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wego organizmu pastwowego, jedyne opisuj�ce autentyczne losy istniej�cej de-
mokracji, a poprzez to mo�liwe do wykorzystania w praktycznej dzia�alno	ci13. 

Ta wychowawcza i polityczna rola Plutarcha, zauwa�a Goldhill, zanika oko�o 
1850 roku. Od po�owy wieku dziewi
tnastego obecno	� jego my	li i dzie� b
dzie 
coraz s�abiej zauwa�alna w historii intelektualnej Zachodu. Proces marginali-
zowania wp�ywu Plutarcha zwi�zany by� bezpo	rednio z rozwojem edukacji uni-
wersyteckiej oraz post
pem bada przyrodniczych. Informacje zawarte w pismach 
antycznych stawa�y si
 w coraz wi
kszym stopniu przestarza�ym �ród�em wiedzy 
o rzeczywisto	ci, st�d zapewne bierze si
 tak�e lekcewa��cy stosunek Nie-
tzschego, który o Plutarchu pisa� jako o epigonie, jedynie powtarzaj�cym my	li 
z epoki klasycznej kultury greckiej. 

Refleksje Goldhilla spotka�y si
 z krytyczn� opini� Charlesa Martindale’a14, 
który zakwestionowa� sposób, w jaki Goldhill definiuje rol
 reception studies, 
apeluj�c o ich w��czenie do szeroko rozumianych bada kulturowych. Martin-
dale broni Plutarcha przed przypisan� mu rol� pisarza nieaktualnego, który 
z pewno	ci� znudzi wspó�czesnego czytelnika i twierdzi, �e autor, który jest jed-
nym z odpowiedzialnych za wywo�anie Wielkiej Rewolucji Francuskiej mo�e 
jeszcze odegra� podobn� rol
 w przysz�o	ci. W gruncie rzeczy debata dwóch 
znakomitych filologów i badaczy recepcji dotyczy nie Plutarcha, lecz spoisto	ci 
w�asnej dyscypliny, która ma szanse rozp�yn�� si
 w oceanie bada kulturowych. 
Broni�c Plutarcha, Martindale staje po stronie tekstualnego charakteru oddzia�y-
wa staro�ytnych autorytetów. Badacza recepcji interesowa� powinien inter-
tekstualny zwi�zek pomi
dzy dzie�ami i autorami, nic wi
cej. Takie podej	cie 
znakomicie pokazuje dylemat, zwi�zany z narodzinami nowoczesno	ci, ponie-
wa� w jej przypadku badanie recepcji antycznych tradycji mo�liwe jest ju� 
praktycznie tylko i wy��cznie jako analizowanie ró�nego typu aktywno	ci kultu-
rowych. Tekst zaczyna inicjowa� dzia�ania, które nie b
d� ju� dalej zwi�zane 
z innymi tekstami lub w przypadku których tekst b
dzie tylko jednym z wielu 
mediów, co doskonale uwidacznia si
 zw�aszcza w epoce internetu15.  

W odniesieniu do Plutarcha takim fundamentalnym zagadnieniem, które 
pozostawia kwesti
 jego aktualno	ci jako wci�� otwart�, jest konstruowanie 
jednostkowej to�samo	ci na podstawie przesz�o	ci, zw�aszcza w niesprzyjaj�-
cych warunkach opresji i zniewolenia. Wspó�cze	nie powiedzieliby	my pewnie, 
�e lektury Plutarcha odgrywa�y znacz�c� rol
 w kszta�towaniu si
 pami
ci kultu-
������������������������������������������������������������

13 Tam�e s. 87-88. 
14 Ch. MARTINDALE. Thinking Through Reception. W: Classics and the Uses of Reception. 

Ed. Ch. Martindale and R.F. Thomas. Oxford 2006 s. 9-11.  
15 Zob. m.in. A.W. MIKO�AJCZAK, M. KA�MIERCZAK. Ku cyfrowym metamorfozom. Tra-

dycja antyczna w cyberprzestrzeni. „Przestrzenie Teorii” 2 :2003 s. 159-178. 
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rowej, stanowi�c rodzaj filtra, poprzez który rozmaite spo�eczestwa konstruo-
wa�y w�asny stosunek do przesz�o	ci. Na przyk�adzie losów Ateczyków i Spar-
tan spo�eczestwa formowa�y obraz swoich przodków i siebie samych, definio-
wa�y rol
 zbiorowo	ci, któr� ma do odegrania w historii, tworzy�y katalog 
wspólnych cech i nawyków oraz uzasadnienie znaczenia j
zyka, religii i oby-
czajów. Plutarch pomaga� w tworzeniu „wspólnot wyobra�onych”, czyli nowo-
czesnych narodów. By� narz
dziem w r
kach polityków, pisarzy i historyków, 
j
zykiem, którym mo�na si
 by�o komunikowa� z masami, dzi
ki obecno	ci jego 
dzie� na wszystkich etapach szkolnej i uniwersyteckiej edukacji. 

Rebecca Preston zauwa�y�a, �e rola Plutarcha polega�a w du�ej mierze na 
stworzeniu wzorca, umo�liwiaj�cego konstruowanie to�samo	ci kulturowej na 
podstawie argumentów zaczerpni
tych z przesz�o	ci. Plutarch dostarcza� metod 
formu�owania przekona, w których tera�niejszo	� by�a determinowana przez 
przesz�o	�. „Kszta�towanie to�samo	ci – pisze Preston – jest procesem (samo) 
definiowania si
 w opozycji do innych to�samo	ci. Opiera si
 w podobnym stop-
niu nie na odró�nianiu si
 od innych, co na wskazywaniu podobiestw wewn�trz 
samej grupy”16. W tym procesie � podkre	la Preston � Plutarch wykorzystywa� 
w najwi
kszym stopniu przywo�ywanie argumentów z przesz�o	ci, akcentuj�c 
przede wszystkim zjawisko ci�g�o	ci kulturowej pomi
dzy minionym, a tym, co 
obecne. W ten sposób kszta�towanie idea�u, dotycz�cego zarówno �ycia jedno-
stkowego, jak i zbiorowego, powinno opiera� si
 w mniemaniu Plutarcha na 
imitowaniu wzorców zaczerpni
tych z odleg�ych do	wiadcze przodków. Im 
doskonalsza mimesis, tym bardziej osi�gni
te efekty b
d� przypomina� staro-
dawny wzorzec, postawiony jako cel przed uczniem, politykiem i pastwem. 

 
Ponadto – twierdzi Preston – rozpowszechnione u Plutarcha wykorzystywanie przyk�a-

dów historycznych do zilustrowania dyskusji dotycz�cych odpowiedniego prowadzenia aktual-
nego �ycia politycznego b�d� przekonywania wspó�czesnych do rozwijania cnoty, jednocze	-
nie potwierdza ci�g�o	� pomi
dzy przesz�o	ci� i tera�niejszo	ci� lub co najmniej znaczenie 
przesz�o	ci dla tera�niejszo	ci. Gdyby przesz�o	� by�a obca, radykalnie ró�na od tera�niej-
szo	ci, nie mog�aby zosta� wykorzystana jako wzorzec dla wspó�czesno	ci. W swoich u�y-
ciach przyk�adów, zaczerpni
tych z okresu klasycznego historii Grecji, ponad wszystko, Plu-
tarch uzasadnia ci�g�o	� kultury i to�samo	ci pomi
dzy przesz�o	ci� i tera�niejszo	ci�17. 

  
Podej	cie Plutarcha umo�liwia�o takie wykorzystywanie argumentów, za-

czerpni
tych z przesz�o	ci, by w sytuacji politycznego uzale�nienia od Rzymian 
������������������������������������������������������������

16 R. PRESTON. Roman Questions, Greek Answers: Plutarch and the Construction of Iden-
tity. W: Being Greek under Rome. Cultural Identity, the Second Sophistic and the Development 
of Empire. Ed. S. Goldhill. Cambridge 2001 s. 87. 

17 Tam�e s. 92.  
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udowodni� ich wtórno	� wzgl
dem Greków i uto�sami� poj
cie kultury z do-
robkiem cywilizacji helleskiej. Osi�gni
cie poziomu greckiej kultury zosta�o 
okre	lone przez Plutarcha jako wyzwanie, dotycz�ce Rzymian, je�eli nie chc� 
powróci� do stanu barbarzystwa sprzed epoki wzajemnych kontaktów grecko-
rzymskich. Uto�samienie „hellenocentrycznej” koncepcji kultury z poj
ciem 
cz�owieka cywilizowanego mog�o s�u�y� redefinicji cech, zazwyczaj uwa�anych 
za istotny sk�adnik to�samo	ci prawdziwego Rzymianina. W ten sposób Plutarch 
stara si
 udowodni�, �e rozumienie cnoty (virtus) wy��cznie w charakterze 
sprawno	ci fizycznej i dzielno	ci, okazanej na polu walki, przeinacza jej znacze-
nie w procesie paideutycznego kszta�towania ludzkiej doskona�o	ci. Poza tym, 
jak podkre	la Goldhill, Plutarch na przyk�adzie heroicznych wzorców ukaza� 
transformacj
 roli polityka w polis18. M�dry polityk w sytuacji politycznej za-
wis�o	ci od Rzymian b
dzie poucza� obywateli, �e w s�abo	ci kryje si
 si�a, 
pozwalaj�ca przetrwa� niekorzystny uk�ad si�. 

Rozwa�ania Preston pozwalaj� dodatkowo o	wietli� kwesti
 stosunku Plutar-
cha do prawdy historycznej. Hannah Arendt zauwa�y�a, �e pierwotn� przyczyn� 
rozwoju historiografii by�o pragnienie, by unie	miertelni� (`� {|�� �} ��<�{�<� 
~^ Q<���\�< �� ���<� ~^���&� �=<���'19) ludzkie dzie�a godne przetrwania 
(���� {���&�20). Dzi
ki temu mia�y si
 sta� wieczne jak sama natura, która dla 
staro�ytnych Greków by�a w tym przypadku punktem odniesienia21. 

 
U pocz�tków dziejów Zachodu – pisze Arendt – milcz�cym za�o�eniem historiografii by�o 

rozró�nienie pomi
dzy 	miertelno	ci� ludzi i nie	miertelno	ci� natury, pomi
dzy rzeczami 
wytworzonymi przez cz�owieka i rzeczami, które powstaj� samoistnie. Wszystkie rzeczy 
zawdzi
czaj�ce istnienie ludziom, takie jak dzie�a, czyny i s�owa, s� zniszczalne, jak gdyby 
zara�one 	miertelno	ci� swych autorów. Gdyby jednak 	miertelnikom uda�o si
 nada� swym 
dzie�om, czynom i s�owom pewn� trwa�o	� i powstrzyma� ich niszczenie, to wesz�yby one, 
przynajmniej w pewnym stopniu, do 	wiata wiecznego trwania i zadomowi�y si
 w nim, 
a sami 	miertelnicy znale�liby swoje miejsce w kosmosie, w którym wszystko oprócz ludzi 
jest nie	miertelne22. 

 
W sytuacji zagro�enia to�samo	ci zmieniaj� si
 jednak�e funkcje historii i pa-

mi
ci. Celem staje si
 ju� nie tylko zachowanie przesz�o	ci przed zapomnieniem, 

������������������������������������������������������������
18 S. GOLDHILL, Who Needs Greek... s. 253. 
19 T�um. dos�owne: „aby stworzone przez ludzi (rzeczy, dzie�a) nie zosta�y zatracone pod 

wp�ywem czasu”. 
20 T�um. dos�owne: „wielkie rzeczy (efekty pracy)”. 
21 Zob. H. ARENDT. Mi�dzy czasem minionym a przysz�ym. Osiem �wicze� z my�li poli-

tycznej. T�um. M. Gody i W. Madej. Warszawa 2011. 
22 Tam�e s. 52. 
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lecz w szczególnym stopniu zachowanie zagro�onego narodu przed pozbawie-
niem j
zyka, kultury i etnicznego fundamentu. Plutarch k�adzie nacisk na u�y-
teczno	� historii, mo�liwo	� jej wykorzystania w rozstrzyganiu �ywotnych 
problemów spo�eczno	ci. W ten sposób prawda sta�a si
 wewn�trztekstow� funk-
cj� narracji historycznej, a jej podstawowa rola uleg�a zmianie. Z no	nika nie-
	miertelnej wiedzy o herosach z minionych pokole przeistoczy�a si
 w narz
-
dzie perswazji i rezerwuar wzorców kulturowych zachowa i politycznych 
strategii. 

Klasycznym dowodem lektury Plutarcha jako encyklopedii wiedzy o antyku 
mo�e by� Essai sur le mœurs et l’esprit des nations Woltera, który u Plutarcha 
poszukiwa� informacji dotycz�cych zjawisk z pogranicza kultur greckiej i egip-
skiej. Wspomina o nim, opisuj�c 	wiat egipskich wierze i rytua�ów. Cytuje 
greckiego historyka tak�e wówczas, gdy pisze o zjawisku staro�ytnego holocau-
stu, czyli sk�adania ludzi w ofierze bogom. Plutarch, razem z Homerem, Pauzaniaszem i 
Diodorem jest dla Woltera nie tyle samo	wiadomym autorem historycznej 
narracji, co kopist� i 	wiadkiem najdawniejszych pok�adów europejskiej pa-
mi
ci23. W podobny sposób Monteskiusz korzysta� z Plutarcha w Des l’Esprit 
des lois. Przywo�ywanie pouczaj�cych anegdot s�u�y�o uzupe�nieniu argumenta-
cji, a sygnatura autora opowie	ci podkre	la�a wiarygodno	� antycznego autoryte-
tu. W ten sposób Monteskiusz cytuje niezwyk�e prawo, ustanowione przez Te-
baczyków, kocz�c rozdzia� o paradoksach obyczajowych w	ród staro�ytnych: 

 
Nous rougissons de lire dans Plutarque, que les Thébains, pour adoucir les moeurs de 

leurs jeunes gens, établirent par les lois un amour qui devrait être proscrit par toutes les na-
tions du monde24. 

 
Lektur
 Monteskiusza nale�y odnotowa� z jeszcze jednego wzgl
du, stanowi 

bowiem ciekawy przyk�ad przyswojenia merytorycznej zawarto	ci �ród�a przy 
jednoczesnym zdystansowaniu si
 od moralnego wyd�wi
ku staro�ytnego dzie�a. 
Filozof, rumieni�cy si
 wraz z czytelnikami, kreuje obraz greckiego antyku, 
w którym obok rudymentarnych cywilizacyjnych osi�gni
� napotka� tak�e 
mo�na zadziwiaj�ce nagromadzenie postaw, niemo�liwych do zaakceptowania 

������������������������������������������������������������
23 WOLTER. Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, et sur les principaux faits de l'his-

toire, depuis Charlemagne jusqu’a Louis XIII. W: WOLTER. Œuvres complètes de Voltaire. 
T. 10. Paris 1893 s. 50, 79 [gallica.bnf.fr, dost
p:15.08.2013 r.]. 

24 MONTESKIUSZ. Des l’Esprit des lois, kindle.edition, location 782. Rumienimy si�, czyta-
j�c w Plutarchu, i
 aby �agodzi� obyczaje m�odzie
y, Tebanie zalecili ustaw� rodzaj mi�o�ci, 
który powinien by by� wygnany ze wszystkich narodów �wiata (MONTESKIUSZ. O duchu praw. 
T�um. T. Boy-�eleski. Pos�owie S. �ojek. Kraków 2003 s. 44). 
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przez wspó�czesny umys�. Staro�ytne zami�owanie do hartowania ducha poprzez 
fizyczn� rywalizacj
 zestawia filozof z dzia�aniem odwrotnym, zmierzaj�cym do 
os�abiania ducha poprzez muzyk
. Tebanie z zacytowanego fragmentu starali si
 
okie�zna� dziko	� m�odszych obywateli poprzez odczuwanie rozkoszy, która nie 
wynika�a ze s�uchania muzyki, wi
c Monteskiusz pi
tnuje pustosz�c� dusze na-
tur
 tej rozkoszy. 

Wa�nym 	wiadectwem „mimetycznej” lektury Plutarcha w wieku m�odzie-
czym, która wp�yn
�a na pó�niejsze ukszta�towanie poczucia obowi�zku i prag-
nienia wolno	ci, jest fragment Ksi
gi pierwszej Les Confessions Jana Jakuba 
Rousseau: 

 
Plutarque surtout devint ma lecture favorite. Le plaisir que je prenais à le relire sans cesse 

me guérit un peu des romans; et je préférai bientôt Agésilas, Brutus, Aristide, à Orondate, 
Artamène et Juba. 

De ces intéressantes lectures, des entretiens qu'elles occasionnaient entre mon père et moi, 
se forma cet esprit libre et républicain, ce caractère indomptable et fier, impatient de joug et 
de servitude, qui m’a tourmenté tout le temps de ma vie dans les situations les moins propres 
à lui donner l’essor. Sans cesse occupé de Rome et d’Athènes, vivant pour ainsi dire avec 
leurs grands hommes, né moi-même citoyen d’une république, et fils d’un père dont l’amour 
de la patrie était la plus forte passion, je m’en enflammais à son example; je me croyais Grec 
ou Romain; je devenais le personnage dont je lisais la vie: le récit des traits de constance et 
d'intrépidité qui m’avaient frappé me rendait les yeux étincelants et la voix forte. Un jour que 
je racontais à table l’aventure de Scaevola, on fut effrayé de me voir avancer et tenir la main 
sur un réchaud pour représenter son action25. 
 

Rousseau przywo�uje cytaty z Plutarcha, traktuj�c opowie	ci o Likurgu lub 
Solonie jako literatur
 m�dro	ciow�, zakorzenion� w najg�
bszym do	wiadcze-

������������������������������������������������������������
25 J.J. ROUSSEAU. Les Confessions, kindle.edition, location 83. Plutarch zw�aszcza sta� si� 

m� ulubion� lektur�. Rozkosz, jak� znajdywa�em w odczytywaniu go bez przerwy, wyleczy�a 
mnie nieco z romansów; wkrótce Agesilaus, Brutus i Arystydes stali mi si� milsi od Orondata, 
Artamena i Juby. W tym szale czytania, w rozmowach, jakie toczyli�my z ojcem, wytworzy� si� 
we mnie ów wolny i republika�ski duch, ów charakter nieokie�znany i hardy, czu�y na jarzmoi 
niewol�, który mnie dr�czy� przez ca�e 
ycie w sytuacjach najmniej sposobnych. Nieustannie 
poch�oni�ty Rzymem i Atenami, 
yj�c niejako z ich wielkimi m�
ami, urodzony sam jako 
obywatel Rzeczypospolitej i syn ojca, u którego mi�o�� ojczyzny by�a najsilniejsz� nami�tno-
�ci�, rozp�omienia�em si� za jego przyk�adem; zdawa�o mi si�, 
e jestem Grekiem lub 
Rzymianinem; stawa�em si� osob�, której czyta�em 
ywot. Kiedy czyta�em histori� ich hartu i 
nieustraszonych czynów, oczy b�yszcza�y mi ja�niej, g�os stawa� si� pot�
niejszy. Jednego dnia, 
opowiadaj�c przy stole przygod� Scewoli, ku przera
eniu wszystkich omal nie w�o
y�em r�ki w 
p�omie�, aby tym 
ywiej przedstawi� jego post�pek (J.J. ROUSSEAU. Wyznania. T�um. i wst
-
pem opatrzy� T. Boy-�eleski. Kraków 2003 s. 24-25). 
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niu tragizmu i paradoksach ludzkiej egzystencji. Czyni tak w Les rêveries du 
promeneur solitaire: 

 
« Je deviens vieux en apprenant toujours. » Solon répétait souvent ce vers dans sa vieil-

lesse. Il a un sens dans lequel je pourrais le dire aussi la mienne; mais c’est une bien triste 
science que celle que depuis vingt ans l'expérience m’a fait acquérir: l’ignorance est encore 
préférable26. 

 
Lektura Plutarcha odegra�a tak�e du�� rol
 w dziele Du Contrat Social, 

w którym Rousseau przywo�uje modelowe rozwi�zania ustrojowe, wykorzystane 
w Sparcie przez Likurga: 
 

Quand Lycurge donna des lois à sa patrie, il commença par abdiquer la royauté. C’était la 
coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers l’établissement des leurs. 
Les républiques modernes de l’Italie imitèrent souvent cet usage; celle de Genève en fit au-
tant et s’en trouva bien27. 
 

Ten typ lektury wpisuje si
 w szersz� tendencj
, charakterystyczn� dla filozo-
fii politycznej, która du�� wag
 przywi�zywa�a zawsze do mo�liwo	ci 
bezpo	redniej adaptacji antycznych rozwi�za ustrojowych. Rozwa�ania Rous-
seau maj� w tym przypadku charakter zdecydowanej antyrzymskiej filipiki, 
wymierzonej w po��czenie w�adzy ustawodawczej i wykonawczej w jednych 
r
kach (lub oddanych jednej grupie spo�ecznej), która �atwo zamienia si
 w 
zdegenerowan� tyrani
. 

Dzie�a Plutarcha odczytywane jako wezwanie do walki z wszelk� tyrani� o 
prawo samostanowienia narodów o swoim losie, czyli metoda interpretacji 
usankcjonowana przez Rousseau, zosta�y okre	lone przez George’a Bernarda 

������������������������������������������������������������
26 J.J. ROUSSEAU. Les rêveries du promeneur solitaire, kindle.edition, location 286-294. 

„Starzej� si�, ucz�c si� nieustannie”. Solon na staro�� cz�sto powtarza� ten wiersz. I ja móg�-
bym go, z pewnego punktu widzenia, zastosowa� tak
e do mej sytuacji; ale wiedza, jak� da�o 
mi do�wiadczenie ostatnich dwudziestu lat, to wiedza bardzo smutna: lepsza od niej nawet 
niewiedza (J.J. ROUSSEAU. Marzenia samotnego w�drowca; A. THIÉBAUT. Pielgrzymka do 
grobu Jana Jakuba Russo. T�um. i oprac. E. Rzadkowska. Wroc�aw 1983 s. 26). 

27 J.J. ROUSSEAU. Du Contrat Social, kindle.edition, location 553. Gdy Likurg nada� usta-
wy swej ojczy	nie, zacz�� od zrzeczenia si� tronu królewskiego. By�o zwyczajem wi�kszo�ci 
miast greckich powierza� cudzoziemcom nadawanie swych praw. Nowo
ytne republiki w�oskie 
na�ladowa�y nieraz ten obyczaj. Republika genewska uczyni�a to samo i wysz�a na tym dobrze 
(J.J. ROUSSEAU. Umowa spo�eczna. T�um. oraz wst
pem i przypisami opatrzy� A. Peretiatko-
wicz. K
ty 2002 s. 38). T�umaczenie wprowadza pewn� dwoisto	�, rozdzielaj�c ustanawianie 
prawa i nadawanie ustaw, której brakuje w oryginale.   
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Shawa mianem „podr
cznika rewolucjonistów”28, co s�u�y�o podkre	leniu roli 
Plutarcha jako fundamentalnej lektury francuskich my	licieli i polityków z okre-
su Wielkiej Rewolucji Francuskiej. To zjawisko wpisuje si
 w szerszy proces 
akceptowania przesz�o	ci, ze szczególnym uwzgl
dnieniem epoki staro�ytnej 
w roli historycznego punktu odniesienia, czasu, w którym „wynaleziono” wol-
no	�. Wed�ug Jerzego Szackiego, opisuj�cego sytuacj
 porewolucyjnej Francji: 

 
Zwolennicy nowego spo�eczestwa, a tak�e zwolennicy jego dalszych reform, nie tyle 

walcz� teraz o wyzwolenie si
 spod „jarzma przesz�o	ci”, ile staraj� si
 da� przesz�o	ci tak� 
interpretacj
, by przemawia�a ona na ich korzy	�. Rewolucja nie polega wed�ug nich na 
zaczynaniu od nowa; wprost przeciwnie, jawi si
 jako uwieczenie wielowiekowych proce-
sów, jako nieunikniony dalszy ci�g przesz�o	ci i pocz�tek przysz�o	ci29. 

 
W uj
ciu religioznawczej pracy Benjamina Constanta De la religion, con-

sidérée dans sa source, ses formes et ses développments znaczenie Plutarcha 
ujawnia si
 szczególnie wówczas, gdy potraktuje si
 jego dzie�a jako 	wiadectwo 
mentalno	ci i do	wiadcze pó�noantycznego cz�owieka, prze�ywaj�cego kryzys 
religii politeistycznych. Zmniejszaj�ca si
 rola religii pogaskich w legitymizacji 
ówczesnych stosunków polityczno-spo�ecznych jawi si
 Constantowi jako funda-
mentalny czynnik, odpowiedzialny za zapocz�tkowanie zjawisk, zakoczonych 
tryumfem chrze	cijastwa: 

 
Voyez les habitants du monde civilisé durant les trois premiers siècles de notre ère. 

Contemplez-les tels que nous les décrit Plutarque, honnête écrivain qui aurait désiré être 
dévot, qui s'imaginait quelquefois l’être, mais que poursuivaient malgré lui l’incrédulité 
contemporaine et la contagion du scepticisme30. 

 
Trafnym przyk�adem odczytania dzie�a Plutarcha, zgodnego ze wspomnian� 

regu�� przydatno	ci i u�yteczno	ci historii, jest praca Edgara Quineta Vie et Mort 
du Génie Grec31, w której po	wi
cono Plutarchowi osobny rozdzia�, akcentuj�c 
tym samym jego znaczenie w losach greckiej kultury. Quinet charakteryzuje 
������������������������������������������������������������

28 S. GOLDHILL. Who Needs Greek... s. 249. 
29 J. SZACKI. Tradycja. Warszawa 2011 s. 58. 
30 B. CONSTANT. De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses développe-

ments. T. 1. Paris 1824 s. 50 [gallica.bnf.fr, dost
p: 12.10.2013 r.]. Spójrzmy na mieszka�ców 
cywilizowanego �wiata w trzech pierwszych wiekach naszej ery. We	my ich takimi, jakimi 
opisuje ich Plutarch, prawy pisarz, który pragn�� by� by� cz�owiekiem pobo
nym, który wy-
obra
a� by� sobie niekiedy, i
 nim jest, ale który, wbrew sobie samemu, szed� za niewiar� 
swych czasów i ich zara	liwym sceptycyzmem (B. CONSTANT. O religii. T�um. S. Kruszyska. 
Warszawa 2008 s. 54). 

31 Zob. E. QUINET. Vie et Mort du Génie Grec. Paris 1912. 
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Plutarcha jako ostatni� wielk� posta� Hellady, której przysz�o tworzy� w sytuacji 
historycznego upadku ojczyzny, podbitej przez Rzymian. Przesz�o	� w uj
ciu 
Plutarcha to – jak uwa�a Quinet – galeria bohaterów greckiej historii, którzy 
przy�miewaj� rzymskich zwyci
zców doskona�o	ci� swych cnót, staj�c si
 w ten 
sposób ponadczasowymi pomnikami bezwzgl
dnego d��enia narodów ku wolno-
	ci. Co nie mniej wa�ne, Plutarch oddzieli� histori
 od losów jednego narodu. 
Dzieje Hellenów, postrzegane przez pryzmat ich zwi�zków z losami Rzymu, 
sta�y si
 punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych historycznych epizodów 
i fenomenów. Dzi
ki temu Plutarch sta� si
 jednym z wa�niejszych autorytetów 
dla �yrondystów i jakobinów w rewolucyjnej Francji. 

Zmiana obszaru j
zykowego nie wp�ywa zasadniczo na modyfikacj
 ogl�du 
recepcji Plutarcha. W pi	miennictwie niemieckim jego rola by�a podobna, stano-
wi� bowiem zasadnicze �ród�o wiedzy o wielu aspektach greckiej historii. 
Winckelmann dzi
ki Plutarchowi 	ledzi przemiany w ateskiej i rzymskiej topo-
grafii, cho� warto zaznaczy�, �e grecki historyk nie nale�a� w tym przypadku do 
cz
sto cytowanych autorów staro�ytnych. Rzadko powo�ywa� si
 na Plutarcha 
tak�e Wilhelm von Humboldt. W jednej ze swych prac staro�ytniczych, Ge-
schichte des Verfalls und Unterganges der Griechischen Freistaaten, powo�uje 
si
 na epizod z �ywotu Katona Starszego: 

 
Wenn Scipio Nasica gleichfalls sich der Zerstörung von Carthago widersetze, hatte er 

dagegen nur zur Absicht, seine schon ausartenden Mitbürger durch die Erhaltung eines 
mächtigen, und doch nicht mehr wesentlich gefährlich Feinds im Zaume zu halten [...]32. 

 
August Wilhelm Schlegel w swych wyk�adach rozwa�a� kwesti
 wp�ywu 

Plutarcha na dzieje europejskiego dramatu, grecki historyk pojawia si
 w kontek-
	cie przemy	le o wspó�czesno	ci, objawiaj�cej si
 w dramacie francuskiego 
klasycyzmu pod przebraniem antycznych historii. Szczególnie ciekawym przy-
k�adem recepcji Plutarcha jest rozprawa Urfassung der Philosophie der Offenba-
rung Friedricha Schellinga, który wielokrotnie powo�uje si
 na prace Plutarcha, 
pisz�c o 	wiecie egipskich wierze, o misteriach oraz o Zagreusie, powi�zanym 
w mitycznych opowie	ciach z Dionizosem. 

������������������������������������������������������������
32 W. VON HUMBOLDT. Werke in fünf Bänden. Teilband 2: Schriften zur Altertumskunde 

und Ästhetik. Die Vasken. Darmstadt 1986 s. 79. Natomiast gdy Scipio Nasica w podobny 
sposób sprzeciwi� si� zniszczeniu Kartaginy, zamierza� jedynie utrzyma� dyscyplin� w�ród 
zdemoralizowanych ju
 wspó�obywateli, utrzymuj�c pot�
nego wprawdzie, lecz przecie
 nie 
zagra
aj�cego ju
 powa
niej wroga (W. VON HUMBOLDT. Historia rozk�adu i upadku wolnych 
pa�stw helle�skich. W: W. VON HUMBOLDT. O my�li i mowie. Wybór pism z teorii poznania, 
filozofii dziejów i filozofii j�zyka. Warszawa 2002 s. 102-103). 
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PLUTARCH I NORWID 

Plutarch by� � obok Homera, Sokratesa i Aleksandra Wielkiego � jedn� 
z wa�nych postaci tak�e w intelektualnej i artystycznej biografii Cypriana Nor-
wida 33 . Obok Herodota stanowi� podstawowe �ród�o Norwidowskiej wiedzy 
o greckiej historii i kulturze. Norwidowska lektura wpisuje si
 przy tym we 
francuskoj
zyczn� recepcj
 Plutarcha, poniewa� zapoznawa� si
 z jego dzie�ami 
w wa�nym dla francuskiej literatury wznowieniu t�umaczenia Amyota z pocz�tków 
dziewi
tnastego wieku34. Znaczenie Plutarcha w twórczo	ci Norwida ujawnia si
 
szczególnie w przypadku rozwa�ania wp�ywu greckiego historyka na powstanie 
poematu Epimenides oraz dramatu Kleopatra i Cezar. Oba te utwory stanowi� 
dowód intensywnego i twórczego przemy	lenia niektórych spo	ród �ywotów 
równoleg�ych, traktowanych jako �ród�a wiedzy historycznej i kulturowej. 

W przypadku Epimenidesa Norwid dzi
ki Plutarchowi uzupe�ni� i zweryfiko-
wa� wersj
 Diogenesa Laertiosa, który nie wi�za� losów tego kreteskiego m
-
drca z postaci� Solona, reformatora i przywódcy ateskiej polis. To w�a	nie �y-
wot Solona czyta� Norwid, by zaczerpn�� od Plutarcha wiedz
 o ofierze z owiec, 
która dzi
ki Epimenidesowi zakoczy�a zaraz
 w mie	cie. Norwidowski Epi-
menides to posta� zakorzeniona w przesz�o	ci, gdy� ze wzgl
du na wieloletni 
sen zosta� wyrwany ze swoich w�asnych czasów, lecz jednocze	nie przynosz�ca 
okre	lony obraz przysz�o	ci. Jego metoda powstrzyma�a dziesi�tkuj�c� ludno	� 
zaraz
, dzi
ki wykorzystaniu wiedzy o mitycznych dziejach, jednocze	nie jednak 
stanowi�a zapowied� nadej	cia kolejnego Dobrego Pasterza, czyli Chrystusa. 
Norwidowska lektura i napisany pod jej wp�ywem „apokryf” zmierza w tym 
przypadku do wydobycia ze staro�ytnej historii w�tków w niej nieobecnych. 
Poprzez analogi
 do postaci Chrystusa poeta wykreowa� w�asn� wizj
 jednego 
z epizodów greckiej historii. Norwid czyta Plutarcha w sposób charakterystyczny 
dla autorów dziewi
tnastowiecznych, nieco wbrew greckiemu historykowi, do-
strzegaj�c w jego pracach rzeczy, których tamten z pewno	ci� nie zamierza� 
opisa�, cho�by ze wzgl
du na chronologiczn� niezgodno	� epok, np. czasów 
Epimenidesa i Chrystusa. Poeta wybiera sposób, odmienny od encyklopedycz-
nego i mimetycznego typu lektury. Metoda Norwida polega�a na reinterpretowa-
niu opowie	ci Plutarcha poprzez umieszczenie jej w innym, cz
sto zwi�zanym 
z chrze	cijastwem, kontek	cie, by w ten sposób dokona� aktualizacji najdaw-
������������������������������������������������������������

33 O znaczeniu greckiej historii i kultury w twórczo	ci Norwida pisz
 w innym miejscu. 
Zob. M. JUNKIERT. Grecja i jej historia w twórczo�ci Cypriana Norwida. Pozna 2012. 

34 Les vies des hommes illustres de Plutarque. Traduites du grec par Amyot, avec des 
Notes et des Observations, par MM. Brotier et Vauvilliers. Nouvelle Édition. Revue, corrigée 
et augmentée, par E. Clavier. T. 1-26. Paris 1801-1805. 
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niejszej przesz�o	ci i ukaza� paradoksalne zakorzenienie wiary chrze	cijaskiej 
w	ród dawnych pogaskich kultur. W tym post
powaniu Norwid pod��a drog� 
wytyczon� przez Ojców Ko	cio�a, zagarniaj�cych na swoje potrzeby greck� filo-
zofi
, literatur
 i teatr. 

Jednym z najcz
stszych kontekstów, w których pojawia si
 Plutarch w pi-
smach Norwida, jest jego rola w procesie edukacyjno-wychowawczym m�odego 
i kulturalnego Europejczyka. W mowie W rocznic� powstania styczniowego po-
eta przywo�a� Plutarcha jako jedno z dwóch �róde� wspó�czesnej wiedzy o Gre-
cji, nieadekwatne jednak do aktualnej sytuacji historycznej: 

 
Okre	laj�c rzeczy tak, jak one istotnie mia�y miejsce – s�usznie powiedzie� mo�na, i� ca�y 

ten szlachetny ogó� Europy, który si
 tak istotnie i tak patetycznie za  G r e c j �  porwa� i uj��, 
zupe�nie nie zna� jej spó�czesnej, ze staro�ytnej za	 zna� rapsodów par
 Homera i kilka kart 
Plutarcha!...35 

 
Plutarch jako przewodnik po 	wiecie dziewi
tnastowiecznej Grecji to lektura 

z ca�� pewno	ci� niewystarczaj�ca, by zrozumie� lokaln� specyfik
 konfliktu 
grecko-tureckiego oraz skomplikowan� sytuacj
 dyplomatyczn�, która towarzy-
szy�a greckim walkom o niepodleg�o	�36. Historyk i filozof, którego dzie�a (lub 
raczej ich reprezentatywne fragmenty) stanowi�y obowi�zkow� pozycj
 w	ród 
szkolnych lektur, lecz uleg�y dezaktualizacji, nie wnosz�c ju� nic nowego do 
wiedzy o wspó�czesnym 	wiecie i zamieszkuj�cych go ludziach, cho� wart 
uwagi, powinien si
 znale�� najwy�ej na antykwarycznej pó�ce. Ten gest Nor-
wida, reinterpretuj�cego wydarzenia sprzed trzech dekad, móg�by wskazywa� na 
przynale�no	� poety do kr
gu autorów rodz�cej si
 nowoczesno	ci, którzy 
sytuowali staro�ytne dzie�a na marginesie kultury i polityki. Norwid nie pozwala 
jednak na rozstrzygni
cie tej kwestii w jednoznaczny sposób. 

W li	cie do Bronis�awa Zaleskiego ze stycznia 1868 roku Norwid wspomnia� 
Plutarcha w	ród kilku innych postaci ze 	wiata literatury greckiej i rzymskiej, 
zderzaj�c wag
 ich pism z trywialno	ci� Pana Tadeusza: 

 

������������������������������������������������������������
35 C. NORWID. Pisma wszystkie. T. VII. Zebra�, tekst ustali�, wst
pem i uwagami krytycz-

nymi opatrzy� J.W. Gomulicki. Warszawa 1973 s. 99. Kolejne lokalizacje cytatów w tek	cie 
g�ównym. 

36 Mowa Norwida doczeka�a si
 w ostatnich latach kilku ciekawych opracowa. Zob. 
m.in.: M. KALINOWSKA. „Greckie liryki” Cypriana Norwida (»Marmur bia�y«, »Z listu do 
W�odzimierza @ubie�skiego«); M. KUZIAK. »Epimenides« Y »W rocznic� powstania stycznio-
wego«. Norwid o pu�apkach dyskursu filhelle�skiego. W: Filhellenizm w Polsce. Wybrane te-
maty. Pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, K. Tomaszuk. Warszawa 2012. 



MACIEJ JUNKIERT   ________________________________________________    
 

�
124

Jak mi kto da Homera na u k r z e p i e n i e - n e r w ó w; Tertuliana, Tacyta na u k r z e -
p i e n i e - d u c h a ; Plutarcha na u k r z e p i e n i e  c h a r a k t e r u, a Pana Tadeusza na roz-
mi�owanie si
 w woni ziemiaskiej l a s u,  b a r s z c z u,  z r a z ó w,  b i g o s u  i  o g ó r -
k ó w  k w a s z o n y c h … to – bardzo logicznie! [PWsz IX, 340] 
 

Formotwórczy i wychowawczy walor pism Plutarcha przywo�uje tak�e poeta 
w wierszu W pami�tniku L. A., tym razem nieco dystansuj�c si
 od historyka 
jako nauczyciela cnoty: 

 
I popularno	� mie� pomi
dzy t�umem, 
I o czu�o	ci serca anegdoty, 
Których by kiedy	 z retorycznym szumem 
Uczono w szko�ach, chc�c nauczy� c n o t y ; 
A nowy Plutarch – w nowe wla� �ywoty… [PWsz I, 73]. 

 
Norwid zdaje si
 by� osobi	cie i intelektualnie zwi�zany z Plutarchem, lecz 

spogl�daj�c szerzej dostrzega potrzeb
 przepisania jego dzie� na j
zyk wspó�cze-
snego 	wiata, bardziej aktualny i nieobci��ony archaiczn� odmienno	ci� rzeczy-
wisto	ci, z której si
 wywodzi�. Warto tak�e podkre	li� znaczenie „retorycznego 
szumu”, gdy� w ten sposób poeta akcentuje przewag
 walorów estetycznych 
i moralizatorskich tekstu, który zgodnie z regu�ami sztuki wymowy usi�uje od-
dzia�ywa� na odbiorc
 i kszta�towa� jego 	wiat warto	ci. 

Wszystkie zacytowane 	lady erudycji Norwida i jego przywi�zania do postaci 
i twórczo	ci historyka z Cheronei wskazuj� na g�
bokie przekonanie poety, �e 
jako �ród�o bezpo	rednich informacji o przesz�o	ci lub te� jako encyklopedia, 
gromadz�ca ca�o	� dost
pnej wiedzy o wspó�czesnym 	wiecie, Plutarch jest 
autorytetem nieco przestarza�ym, przyci�gaj�cym coraz mniejsze zainteresowa-
nie ze wzgl
du na przesadne wykorzystanie jego pism w procesie wychowaw-
czym przez autorów osiemnastowiecznych. St�d zapewne bierze si
 subtelna 
ironia nawo�ywa o nowego Plutarcha, który móg�by stworzy� wspó�czesny 
kanon wychowawczy, opisuj�c bohaterów bardziej wspó�czesnych, ni� greccy 
i rzymscy wodzowie37.  

Pod tym powierzchownym stosunkiem kryje si
 jednak kwestia o wiele bar-
dziej interesuj�ca, bowiem Norwid odmawiaj�cy Plutarchowi znaczenia w wy-
miarze powszechnym, jednocze	nie docenia g�
bokie przywi�zanie historyka do 
kwestii greckiej wolno	ci i tragizmu greckiej historii. Z takim wp�ywem mo�e-
my zetkn�� si
 w notatnikach, w których Norwid cz
sto usi�uje odkry� niepisan� 
prawd
 o 	wiecie staro�ytnym, ukryt� w pismach pogaskiego my	liciela. Prze-
konanie poety wskazuje na g�
bsze pok�ady sensu, wyra�onego nie wprost, 
������������������������������������������������������������

37 O wspó�czesnych wcieleniach Plutarcha zob. PWsz VI, 64. 
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a czasami zupe�nie wbrew intencji Plutarcha, które mimo to nale�y odczyta�, 
gdy� zawieraj� fakty nieznane innym staro�ytnym umys�om lub celowo wów-
czas przemilczane. 

Jednak�e z punktu widzenia historii jako no	nika informacji, dotycz�cych 
prawdy o minionych wydarzeniach, szczególn� uwag
 nale�y zwróci� na wiersz 
Z listu (do W�odzimierza @ubie�skiego), który opisuje epizod zaczerpni
ty z bio-
grafii Cycerona. Plutarch w czwartym rozdziale �ywota Cycerona opisa� sytua-
cj
, w której m�ody Rzymianin, powracaj�c ze studiów odbywanych w Azji 
u Ksenoklesa, Dionizjusza z Magnezji, Mennipusa, Apolloniusa i Poseidoniusa, 
zatrzyma� si
 na wyspie Rodos, gdzie – na pro	b
 Apolloniusa, s�abo (lub 
w ogóle) znaj�cego �acin
, zaimprowizowa� greck� mow
, by sprawi� przyjem-
no	� nauczycielowi. Cyceron, dodaje Plutarch, pragn�� umo�liwi� nauczycielowi 
skorygowanie b�
dów oratorskich, lecz efekt okaza� si
 przeciwny do zamierzo-
nego. Apollonius nie zareagowa� ani uniesieniem, jak inni s�uchacze, ani nie zga-
ni� surowo usterek Cyceroskiej mowy. Grek nie skomentowa� oracji, zamy	li� 
si
 i powa�nie tym zaniepokoi� Cycerona. W kocu stwierdzi�, �e podziwia jego 
talent, lecz przepe�nia go smutek i �al dla Grecji, której Rzym wydar� ju� nawet 
ostatnie elementy jej minionej chwa�y � kultur
 i oratorstwo. T
 opowie	� Nor-
wid przytacza jako przyk�ad nies�usznego smutku, wywo�anego b�
dnie zinter-
pretowanym przep�ywem idei pomi
dzy j
zykami i narodami, gdy� dalsze losy 
cywilizacji wszelk� chwa�
 przypisa�y Hellenom, za	 Rzymianie okazali si
 
jedynie imitatorami. 

Norwid zmodyfikowa� wersj
 Plutarcha i te zmiany warto wydoby� z tekstu 
i wyakcentowa�. Cyceron, improwizuj�cy przed Apolloniusem, to przecie� nie 
konsul, jak pisze Norwid, wys�any z wa�n� spraw�, lecz m�ody polityk, który 
uchyla si
 od obj
cia funkcji pastwowych. A poniewa� pragnie wzmocni� i roz-
win�� swój talent retoryczny i oratorski, wybiera si
 w podró� do wschodniej 
cz
	� Imperium. Kwestia kolejna dotyczy tre	ci mowy Cycerona. Z popisu 
ucznia, który pragnie udoskonali� swoje umiej
tno	ci, Norwid uczyni� mistyczne 
soliloquium, docieraj�ce do fundamentów my	li sokratejskiej: 

 
 – Z tym to wychod�cem Konsul, pod otwartym niebem, 
O sokratejskich rzeczach mówi�c: n i b y  c h l e b e m  
M i s t y c z n y m  s i 
  n a r o d ó w  r o z � a m y w a �  w  s � o w i e.  
A by� to wieczór, ciszy w górze ob�okowie 
Z gwiazdami w oczach – ciszy ni�ej i uczniowie 
Na schodach gmachu – dalej kolumn rz�d – a daléj 
Czerwony laur, co kwiatów si
 �unami pali [PWsz I, 98]. 
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I ostatnia rzecz, któr� Norwid przekazuje w sposób odmienny od Plutarcha, to 
s�owa Greka o zwyci
stwie Rzymu: „W i 
 c  j u �  i  s � o w o  (szepn��) w y -
s s a �  u p i ó r - R o m a ! . . . ” [PWsz I, 98]. W t�umaczeniu Amyota ten fragment 
brzmi nast
puj�co: 

 
Dequoi Ciceron estant mal content, Apollonius à la fin lui dit: Quant à moi, Ciceron, non 

seulement je te louë, ains, qui plus est, je t’admire aussi: mais bien ay-ie compassion de la 
pauvre Grece, voyant que le sauvoir & l’eloquence, les deux seuls biens & honeurs qui nous 
estoyent demourez, sont par toi conquis sur nous & atribuez aux Romains38. 
 

Prymarne znaczenie tej sceny nie do koca dotyczy dylematów, zwi�zanych 
z rzymsk� dominacj� polityczno-militarn�, która przeistacza si
 na oczach Apol-
loniusa tak�e w dominacj
 kulturow�. Mitotwórczy charakter tego spotkania od-
nosi si
 w du�ej mierze tylko do osoby samego Cycerona. To w�a	nie on i nikt 
inny dokona� zespolenia rzymskiej sprawno	ci z wyrafinowaniem greckiej wy-
mowy. Cycerosk� par
 uzupe�nia przecie� Demostenes, s�owa Apolloniusa s� 
wyrafinowan� pochwa��, a mo�e nawet pochlebstwem skierowanym do m�odego 
polityka, który � podobnie jak Demostenes broni� niezale�no	ci ateskiej polis � 
stanie na stra�y trwa�o	ci Republiki.  

Norwid traktuje ten fragment jako 	wiadectwo prze�omu o uniwersalnym wy-
d�wi
ku. Tam, gdzie Plutarch jedynie sygnalizuje pewne fakty, Norwid uzupe�-
nia opowie	� o szczegó�y, nawi�zuj�ce w sposób bezpo	redni do sfery symboli, 
zaczerpni
tych z wiary chrze	cijaskiej. Uniwersalizuje biografi
 Cycerona, 
wskazuj�c na obecno	� tego typu postaci we wszystkich momentach dziejowych 
prze�omów. W ten sposób mniej istotny staje si
 tak�e inny kluczowy aspekt 
epizodu zaczerpni
tego od Plutarcha. W biografii Cycerona fundamentalne 
znaczenie ma fakt, �e to sztuka wymowy znalaz�a si
 w centrum uwagi, ponie-
wa� w czasach cyceroskich, u schy�ku Republiki, by�o to g�ówne narz
dzie 
uprawiania polityki. A zatem sam Cyceron, który tak znakomicie przyswoi� so-
bie nauk
 greckich mistrzów, u Plutarcha jest postaci� pozytywn�, obroc� 
warto	ci dawnego 	wiata, podczas gdy Norwid podkre	la znaczenie jego dzia�a, 
zweryfikowanych przez histori
. Zarówno bowiem Apollonius, jak i Cyceron 
przybywaj� u Norwida z tej warstwy przesz�o	ci, która gromadzi wy��cznie 
szlachetnie przegranych i przynosz�cych wraz ze sob� pami
� o katastrofie 
utraty wolno	ci.  

������������������������������������������������������������
38 Les vies des hommes illustres grecs et romains, Comparees l’une avec l’autre par Plu-

tarque de Chæronee. Translatees par M.J. Amyot [Genève] 1583 s. 562 [gallica.bnf.fr, dost
p: 
01.08.2012 r., pisownia zmodernizowana]. 
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Aby uzyska� dost
p do historii, nale�y czyta� wbrew autorskim intencjom 
historyka, zauwa�alnym w samym tek	cie, nale�y poszukiwa� p
kni
�, objawia-
j�cych s�abo	� narracji, która wymkn
�a si
 nadrz
dnej instancji autora i wp�y-
wom jego s�dów estetycznych, historiozoficznych i moralnych. Prawda jawi si
 
zatem jako nag�y przeb�ysk w trakcie lektury, wywo�any zrozumieniem zna-
czenia, pozostawionego bez specjalnej intencji w dawnym dziele, a cz
sto przez 
przypadek, nieuwag
 lub niedocenienie wieloznaczno	ci faktów, dzia�aj�cych 
w sposób niezamierzony przez autora. Do tych refleksji sk�ania dopisek poety 
pod tekstem wiersza: 

 
Plutarch ju� by� do tyla l i t e r a t e m, �e powie	� powy�sz�, acz po grecku, wzmiankuje 

zaledwo, i to na korzy	� Cicerona, jakby t o  n i e  b y �  j e d e n  z  n a j u r o c z y s t s z y c h  
p a  s t w a  r z y m s k i e g o  d r a m a t ó w; w tej skorupie, któr� histori� nazywaj�, niewiele 
jest szpar tak powa�n� przepuszczaj�cych 	wiat�o	� [PWsz I, 99]. 

 
Norwid zastosowa� wobec Plutarcha metod
, której ten ostatni u�y� niegdy	 

w odniesieniu do Herodota. Problem nieadekwatno	ci narracji Plutarcha nie po-
lega na braku odniesienia do rzeczywisto	ci pozatekstowej, lecz jest efektem 
przemilczenia efektów przej
cia kultury greckiej przez Rzymian. Kap�an z Che-
ronei nie wyci�gn�� wniosków z opisanej sytuacji. Presupozycja wpisana w tekst 
Plutarcha dotyczy postaci Cycerona jako uwieczenia procesu unifikacji grec-
kiego umys�u i rzymskiej si�y. W uj
ciu Norwida jest to paradygmatyczny znak 
prze�omu, który oznacza zapowied� upadku Imperium, wyrzekaj�cego si
 w�as-
nego j
zyka, religii i systemu zachowa w imi
 �le poj
tej fascynacji kultur� 
starsz� i bardziej uznan�. Norwid odrzuca lektur
 uwspó�cze	niaj�c�, która za-
zwyczaj s�u�y�a wydobywaniu z dzie� Plutarcha potencja�u wezwania do rewolu-
cji i aktywnego przekszta�cania rzeczywisto	ci. I nie traktuje dzie� historyka 
z Cheronei jako pouczaj�cej lekcji politycznego realizmu, sprzyjaj�cej strate-
giom samoograniczenia ponadjednostkowych aspiracji ludzkich grup.  

Wa�nym tropem interpretacyjnym jest z pewno	ci� autobiograficzna lokaliza-
cja daty i miejsca powstania tekstu: „Na Morzu �ródziemnym, 1848 lata” [PWsz 
I, 99], zwi�zana z podró�� Norwida, o której szczegó�y zosta�y rozsiane w ró�-
nych jego pracach i nie pozwalaj� na pe�ne odtworzenie trasy tej w
drówki39. 
�lad autobiograficzny sytuuje podró� poety w kontek	cie peregrynacji cz�owieka 
z dalekiej Pó�nocy („syn Grymhildy” [PWsz I, 99]) ku kracom cywilizacji. 
W porewolucyjnej Europie pisze Norwid o sile pokonanych i paradoksach 
tragizmu historii.  

������������������������������������������������������������
39 Zob. Z. TROJANOWICZOWA, Z. DAMBEK, przy wspó�udziale J. Czarnomorskiej. Kalen-

darz 
ycia i twórczo�ci Cypriana Norwida. T. I: 1821-1860. Pozna 2007 s. 321-322. 
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Norwid personalizuje opowie	� Plutarcha i czyni z do	wiadczenia lekturo-
wego paraboliczn� kreacj
, dotycz�c� historii cywilizacji i jednocze	nie 	wiata 
w�asnych prze�y�. Obie historie � epizod dotycz�cy mowy Cycerona i 	ród-
ziemnomorsk� podró� Norwida � ��czy zjawisko odsuni
tego w czasie wyt�uma-
czenia sensu zdarze, umiejscowienia wynikaj�cych z nich znacze w szerokim 
kontek	cie procesów historycznych. Norwid dostrzega wyja	nienie p�yn�ce 
z fragmentu opowie	ci Plutarcha, lecz rezygnuje z eksplanacji w�asnych losów. 
Je�eli istnieje mo�liwo	� odkrycia prawdy o minionych zdarzeniach, to jedyn� 
drog� do jej osi�gni
cia jest poszukiwanie w�asnych, prywatnych analogii, które 
niekiedy pozwalaj� na wyja	nienie odleg�ych historii i w ten sposób pomagaj� 
tak�e w lepszym zrozumieniu samego siebie. 

Prze�om dziewi
tnastego i dwudziestego wieku przyniós� ostatni� ods�on
 
sporu staro�ytników z nowo�ytnikami, który znawcy i wielbiciele antyku 
definitywnie przegrali. Norwid jest dla nas ciekawym 	wiadkiem tego procesu, 
zwiastuj�cego kres pewnych kulturowych i cywilizacyjnych wzorców. Przegl�-
daj�c utwory poety o tematyce antycznej lub do tej tematyki nawi�zuj�ce, mo�na 
zauwa�y� pewn� prawid�owo	�. Norwid zdawa� sobie spraw
 z wygasaj�cej 
znajomo	ci postaci, faktów i dzie�, zatem stara si
 u�atwia� swoim czytelnikom 
lektur
 poprzez formu�owanie ró�nego typu dopisków lub przypisów, wyja	nia-
j�cych trudniejsze odwo�ania do tradycji antycznej, cho� warto zauwa�y�, �e nie 
zawsze jest konsekwentny w tym post
powaniu. Poza tym stosuje metod
, któr� 
mo�na by potraktowa� jako odmian
 konstruktywizmu. Jego celem jest zrein-
terpretowanie dorobku staro�ytnych, b�
dnie funkcjonuj�cego w przestrzeni tra-
dycji, tak by zaproponowa� alternatywne odczytanie jakiego	 kanonicznego 
dzie�a i zapewni� mu w ten sposób nowy �ywot. Oba te zachowania zbli�aj� 
Norwida do 	wiata wczesnej nowoczesno	ci, która b
dzie traktowa�a antyk jak 
zbiorowisko rozmaitych i w wi
kszo	ci nikomu nieprzydatnych rupieci, czyli 
archaicznych tekstów, które po poddaniu odpowiednim modyfikacjom mog� si
 
okaza� cenne poznawczo i atrakcyjne dla czytelnika lub widza. Ciekawe, lecz ju� 
jedynie jako element zabawnej lub intryguj�cej inno	ci 	wiata staro�ytnych, 
nikomu szerzej nieznanego. 
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AGATA BRAJERSKA-MAZUR 

„ABY G�ÓWNIE UTRZYMA� CA�O�� POJ��”  
– O T�UMACZENIACH BYRONA PRZEZ C.K. NORWIDA 

Pocz�wszy od koca XVIII wieku, od powstania s�ynnej rozprawki Alexan-
dra F. Tytlera Essay on the Principles of Translation1, zacz
to odchodzi� od 
francuskiej tradycji „wolnego przek�adu” i bezceremonialnej przeróbki tekstu – 
tj. traktowania dzie�a obcego jako zbioru materia�ów, z którego mo�na bra�, co 
si
 uwa�a za pi
kne czy po�yteczne, i przenosi� do w�asnej literatury z ca�kowit� 
swobod�. W teorii i praktyce t�umaczenia wieki XVIII i XIX by�y okresami 
przemian – mieszania si
 dawnych i nowoczesnych pogl�dów2. Wysuwano za-
równo postulat wierno	ci, jak i oddania „ducha” orygina�u, ale równocze	nie po-
zwalano na jego amplifikacje i redukcje. Nadal prowadzono spór o sposób prze-
k�adu mowy wi�zanej (proz� czy wierszem?), wymóg zachowania swobody 
naturalnej kompozycji natomiast zacz�� k�óci� si
 z postulatem dochowania 
wierno	ci wobec pierwowzoru. Jeszcze, jak Friedrich Schiller, domagano si
 
wierno	ci j
zykowi docelowemu („��dam, by w dziele t�umacza �y� geniusz 
j
zyka, na który je t�umaczono, a nie j
zyka orygina�u”3), ale ju� zacz
to, jak 
Gérard de Nerval, szanowa� struktur
 pierwowzoru („Lepiej, gdy w tych czy 
innych miejscach zachowa si
 niezwyk�o	� i ciemno	�, ni� by si
 mia�o okale-
czy� znakomity utwór”4). Jakie pogl�dy na temat przek�adu mia� �yj�cy w dobie 
translatorskich przemian Cyprian Norwid? Czy stosowa� si
 do w�asnych prze-
������������������������������������������������������������

1  Zob. W. BOROWY. Dawni teoretycy t�umacze�. W: O sztuce t�umaczenia. Pod red. 
M. Rusinka. Wroc�aw 1955 s. 23-39. 

2 Por. J. ZI�TARSKA. Etyka – estetyka – filologia. U 	róde� dawnej my�li translatorskiej. 
W: Przek�ad literacki. Teoria, historia, wspó�czesno��. Pod red. A. Nowickiej-Je�owej i D. Knysz-
-Tomaszewskiej. Warszawa 1997 s. 29-39, gdzie autorka „spór o niedos�owno	� przek�adania” 
umieszcza g�ównie w XVII i XVIII wieku. 

3 O ile nie zaznaczam inaczej, wypowiedzi poetów cytuj
 za: E. BALCERZAN, E. RAJEW-
SKA. Pisarze polscy o sztuce przek�adu 1440-2005. Antologia. Pozna 2007 (dalej skrót: Pp). 
Tu Pp s. 99. 

4 Pp s. 98. 



AGATA BRAJERSKA-MAZUR   __________________________________________    
 

�
132

my	le, przek�adaj�c obce dzie�a na j
zyk polski? Czy okaza� si
 równie ory-
ginalnym i m�drym t�umaczem, jakim by� poet�? Postaram si
 w niniejszym 
artykule odpowiedzie� na te pytania, analizuj�c Norwidowe przek�ady z Byrona: 
fragment wiersza To Inez, wpleciony przez angielskiego poet
 w tekst pierwszej 
cz
	ci Childe Harold’s Pilgrimage (1812-1818) oraz liryk Farewell! If ever Fon-
dest Prayer ze zbioru utworów mi�osnych Love Poems (1811-1815). 

Norwid, tak jak wielu polskich poetów romantycznych (np. Adam Mickie-
wicz5, Zygmunt Krasiski, Tomasz Zan, Maurycy Mochnacki, Seweryn Gosz-
czyski, W�adys�aw Syrokomla, Julian Ursyn Niemcewicz czy Antoni Edward 
Odyniec), para� si
 przek�adem i t�umaczy� z ró�nych j
zyków: Hafiza z per-
skiego; modlitwy Moj�esza z hebrajskiego i Wulgaty; Fryderyka Schillera z nie-
mieckiego; Tyrteusza i Homera z greckiego; Owidiusza i Horacego z �aciny; 
Dantego, Micha�a Anio�a i Benvenuto Celliniego z w�oskiego; Pierre’a-Jeana de 
Bérangera z francuskiego – i wreszcie – Williama Szekspira i George’a Byrona 
z angielskiego. O w�asnych lub cudzych przek�adach tych twórców wypowiada� 
si
 do	� cz
sto – zwykle w listach b�d� wst
pach do swoich t�umacze. Oma-
wiaj�c translacje z Byrona i Wielanda, Norwid m.in. gani� Mickiewicza 6  za 
�atwo	� rymotwórcz�, przestrzega� przed „nierówno	ci� muzykaln�”, „popada-
niem w powszednio	� wyra�e i zwrotów” i poleca� zachowanie wierno	ci wo-
bec ogólnego przes�ania utworu. Pisa�: „Wierno	� jest 	cis�a, czytaj�c po k i l -
k a n a � c i e  w i e r s z y  – – m n i e j s z a ,  c z y t a j � c  c a � e  p i e � n i. Czy t�u-
macz si
 nad tym zastanowi�? Kryje to znakomit� prawd
 estetyczn�!...” 7 . 
By odda� sens ca�o	ci t�umaczonych utworów Byrona oraz wyja	ni� kryj�c� si
 
w nich filozofi
, radzi� „nie samo dawa� t�umaczenie”8. Przyzna�, i�: „Gdybym 
t�umaczy� Childe Harolda – to napisa�bym drugiego proz� – krytyczn� – – obok 
[…]. Gdybym za	, mówi
, t�umaczy� Childe Harolda, napisa�bym drugiego 
takiego proz� – krytyczn� obok – by�oby to t�umaczenie korzystne dla wspó�-
czesno	ci”9. Wyja	nianie sensu i zawi�o	ci tekstu obok jego przek�adu Norwid 

������������������������������������������������������������
5 Przek�ady Mickiewicza z innych j
zyków obejmuj� m.in. Schillera, Richtera i Goethego 

z niemieckiego; Petrark
 i Dantego z w�oskiego; Puszkina z rosyjskiego; Mériméego z francu-
skiego; kasydy z arabskiego; Zend Awest� z perskiego oraz Byrona, Moore’a i Szekspira z an-
gielskiego. Zob. A. MICKIEWICZ. Dzie�a. Lwów 1902. T. 1. Cz. V: Przek�ady z innych j�zyków 
s. 243-311. 

6 Pp s. 101-102. Tekst z 1865 r. Zob. C. Norwid. Pisma wszystkie. T. I-XI. Zebra�, tekst usta-
li�, wst
pem i przypisami opatrzy� J.W. Gomulicki. Warszawa 1971-1976 (dalej cyt.: PWsz 
z odes�aniem do odpowiedniego tomu) – tu PWsz VI, 476-477 [O t�umaczeniach z Byrona]. 

7 Tam�e. 
8 Tam�e. 
9 Tam�e. 
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zaleca� tak�e przy t�umaczeniu Homera, którego pisma charakteryzuj� si
 
wed�ug niego „p e w n �  p r z e z r o c z y s t o 	 c i �  t e o l o g i j n � ”. St�d wyci�ga� 
wniosek, i�: 
 

Dlatego to niektóre t�umaczenia [z Homera] s� zaledwo przet�umaczeniem tego, co jest – 
mo�na by powiedzie� – na jednej stronie karty obustronnie zapisanej. Naturalnie, �e tym 
sposobem traci si
 pó� ksi��ki! N a  p r z y k � a d : Minerwa w rapsodii I przybiera cudz� po-
sta� i – jako bogini – p�ynnie k�amie…, ale kiedy tak k�amie i dochodzi do interesu swoich 
k�ama, natychmiast si
, sama nawet Minerwa, zaczyna j�ka� i przepomina� toku swoich 
periodów. To… jest rozrzewniaj�ce! – a t�umacze to bier� za zaniedbanie rymu!10 

 
Oprócz opatrywania obszernymi wyja	nieniami przek�adów dzie� g�
bokich 

(a za takie uwa�a� Iliad� Homera i Child Harold’s Pilgrimage Byrona) Norwid 
opowiada� si
 tak�e za sta�� p�ynno	ci� w czytaniu t�umaczenia. Omawiaj�c 
przek�ady z Szekspira, pisa� tak: 

 
T�umacz wszelako nie usprawiedliwia si
 niczym, je	li tak literalnie kopiuje to, co w czy-

taniu nie dozwala p�ynno	ci, a czego innymi zaletami nie mo�e zrównowa�y�. Tak kopista 
obrazu, gdyby za wiele baczy� na to�samo	� natury p�ótna, a nie do	� na wra�enie ca�o	ci 
orygina�u, wykona�y dzie�o nierówne i niezrozumia�e w�a	nie przez n i e s t a � �  i  n i e -
h a r m o n i j n �  w i e r n o 	 �  z  o r y g i n a � e m. T�umaczenia Shakespeare’a nie dlatego s� 
m
tne, i� Shakespeare jest niejasny – owszem, jasny jest bardzo, ale �e – b
d�c w wielu 
s t o p n i a c h  g � 
 b o k i m  – t�umacz w jednym miejscu t e g o  s t o p n i a, w drugim 
i n n e g o  s t o p n i a  g�
boko	� t�umacz�c, daje dzie�o n i e r ó w n e  w  c a � o 	 c i  s w e j  
i  m 
 t n e  p r z e z  n i e t � u m a c z e n i e  j e d n e g o  t y l k o  s t o p n i a  p i 
 k n o 	 c i  
o r y g i n a � u. Tego nabyli	my przekonania, wczytawszy si
 z jednej strony w t�umaczenia, 
a drugiej w tekst angielski11. 
 

Obja	nienia tekstu proz� krytyczn�, harmonijne, sta�e, p�ynne i jednorodne 
t�umaczenie niejednorodnego i nierównego stylistycznie utworu oraz zachowanie 
wierno	ci tylko wobec ogólnego przes�ania orygina�u to wed�ug Norwida recepta 
na dobry przek�ad. Nawet je	li wype�nienie tych zasad wymaga�oby amplifikacji 
lub redukcji t�umaczonego dzie�a. Tak te� wyja	nia� przewag
 Wulgaty nad 
translacjami Kochanowskiego przy przek�adzie 89. psalmu Dawida: 

 
Vulgata za	, �e jej nie tyle o poezj
 sz�o (jako sztuk
), ale raczej o duchow� Psalmów lo-

gik
 profetyczn�, musia�a nieraz d o d a w a �  t o  w y r a z a m i,  c o  b y � o  t o k i e m  

������������������������������������������������������������
10 Tam�e s. 103. Tekst z 1870. Z „Odysei” Homera. Wst�p. PWsz III, 674. 
11 Tam�e s. 103-104. Tekst z 1855. Dwie sceny z tragedii „Juliusz Cezar”. Wst�p. PWsz 

IV, 231. 
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p i e 	 n i  w  o r y g i n a l e , albo odrzuca� to, co w przek�adzie na proz
 ci
�y�o, aby 
g � ó w n i e  u t r z y m a �  c a � o 	 �  p o j 
 � !12 

 
Norwidowe my	li na temat przek�adu mo�na by wi
c stre	ci� w 5 punktach: 
– Po pierwsze: zaleca� w t�umaczeniu „g � ó w n i e  u t r z y m a �  c a � o 	 �  

p o j 
 � ” – tj. oddawa� ogólnego „ducha” orygina�u. 
– Po drugie: opowiada� si
 za obja	nieniami pierwowzoru, ale nie w tek	cie 

g�ównym translacji, ale obok niego, czyli – jak Norwid sam to okre	la� – 
za pomoc� „prozy krytycznej obok”. 

– Po trzecie: j
zyk przek�adu mia� u�atwia� g�adko	� i p�ynno	� czytania. 
– Po czwarte: ta p�ynno	� czytania mia�a wynika� z t�umaczenia 

„j e d n e g o  t y l k o  s t o p n i a  p i 
 k n o 	 c i  o r y g i n a � u”  –  tj. 
ujednolicania i zrównywania ró�norodnych fragmentów pierwowzoru, aby 
da� wra�enie harmonijnej i jednolitej ca�o	ci przek�adu. 

– Po pi�te: Norwid dopuszcza� amplifikacje i redukcje tekstu, by 
zrealizowa� wymienione cele. 

Czy ta swoista teoria przek�adu pokrywa si
 z praktyk� translatorsk� poka�e 
analiza t�umacze Norwida z Byrona. Zaczn
 chronologicznie od badania wier-
sza �egnaj, prze�o�onego przez polskiego poet
 w 1860 roku, potem przejd
 do 
fragmentu pierwszej pie	ni W�drówek Childe Harolda, który Norwid spolszczy� 
osiem lat pó�niej. 

Mimo i� sam t�umacz nie u�ywa� tytu�u �egnaj, jego przek�ad liryku Byrona 
Farewell! If ever Fondest Prayer jest opatrywany tak� w�a	nie polsk� nazw� we 
wszelkich antologiach przek�adów utworów angielskiego romantyka13. Norwid 
po prostu zatytu�owa� swoje t�umaczenie Z Byrona, tak jak cz
sto robi� podobnie 
przy translacjach innych twórców14. St�d w	ród jego przek�adów znale�� mo�na 
nast
puj�ce: Z Buonarottiego, Z perskiego poety, Z Tyrteja, Z Horacjusza, 
Z Owidiusza, Z Nervala, Z Tassa, Z Schillera15. Tytu�y te wydaj� si
 odpowied-
nie, Norwid bowiem bardziej czerpa� z orygina�ów i przerabia� je, ni� t�umaczy�. 

������������������������������������������������������������
12 Tam�e s. 104. Z listu do A. Je�owickiego, Pary�, marzec 1864. PWsz IX, 134.  
13 G. Byron. Wiersze i poematy. Pod red. J. �u�awskiego. Warszawa 1954 s. 121; G. BY-

RON. Wiersze i poematy. Pod red. J. �u�awskiego. Warszawa 1961 s. 113; G. BYRON. Poezje 
wybrane. Pod red. J. �u�awskiego. Warszawa 1972 s. 52; G. BYRON. Poezje wybrane. Pod red. 
J. �u�awskiego. Warszawa 1974 s. 33; G. BYRON. Wybór dzie�. Wybór, przedmowa, redakcja 
i przypisy J. �u�awskiego. T. 1. Warszawa 1986 s. 65. 

14 Zreszt� wed�ug tej samej zasady A. Mickiewicz nadawa� tytu�y swoim t�umaczeniom 
i by�o to, zdaje si
, norm� w XIX wieku. Por. A. MICKIEWICZ. Dzie�a s. 243-311. 

15 Tytu�y z C. Norwid. Pisma wybrane. T. I-IV. Wybra� i wyja	ni� J.W. Gomulicki. War-
szawa 1968 (tu t. I s. 507-518). Dalej cyt. PW. 
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By si
 o tym przekona�, nie trzeba nawet zaczyna� czytania pierwszego bada-
nego tu tekstu – wystarczy rzuci� okiem na orygina� i przek�ad: 

 

Byron Farewell! If ever fondest prayer16 Norwid �egnaj17 

Farewell! if ever fondest prayer 
For other’s weal availed on high, 
Mine will not all be lost in air, 
But waft thy name beyond the sky. 
‘Twere vain to speak, to weep, to sigh: 
Oh! more than tears of blood can tell, 
When wrung from guilt’s expiring eye, 
Are in that word – Farewell! – Farewell! 

These lips are mute, these eyes are dry; 
But in my breast and in my brain, 
Awake the pangs that pass not by, 
The thought that ne'er shall sleep again. 
My soul nor deigns nor dares complain, 
Though grief and passion there rebel; 
I only know we loved in vain 
– I only feel – Farewell! – Farewell! 

[�egnaj! Je�li kiedykolwiek czulsza 
modlitwa 
Pomog�a w niebie doli innych, 
Moja nie rozp�ynie si� ca�a, 
Ale uniesie twe imi� ponad niebiosa. 
Na pró
no by�o mówi�, szlocha�, wzdycha�: 
O! wi�cej ni
 �ez krwi  
P�yn�cych z gasn�cego oka winy 
Jest w s�owie – �egnaj! – �egnaj! 

Te usta s� nieme, te oczy s� suche; 
Lecz w mojej piersi i w mym umy�le, 
Budzi si� nieprzemijaj�cy ból, 
My�l, która nigdy nie za�nie. 
Ma dusza nie chce i nie �mie si� skar
y�, 
Cho� 
al i nami�tno�� buntuj� si� w niej; 
Wiem tylko, 
e kochali�my na pró
no – 
Czuj� tylko – �egnaj! – �egnaj!] 

�egnaj. � O! Je	li ustawne modlenia 
Wyjedna� mog�y innym zmian
 w losach,
To mo�e ujd� moje zatracenia � 
B��dz�c, w Imieniu Twoim, po niebiosach. 

Ponad lamenty przecie�, nad westchnienia
Jest krew, co zbrodni oko zarumienia 
W skonania chwili � ale i to ginie 
Przy s�owie „� e g n a j” w rozstania godzinie! 

Wspó�czucia �ebra� ni mo�e, ni raczy Duch 
mój � a serce niech p
ka z rozpaczy! 
Ja tylko to wiem: �e M i � o 	 �  tu pró�n�, 
Jam tylko �egna� i �egna�... podró�n�!...  

������������������������������������������������������������
16 G.G. BYRON. The Complete Works of Lord Byron. Paris 1831 s. 699. 
17 PW I, 516-517. 
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Od razu wida�, i� maj� one inn� struktur
. Wiersz Byrona sk�ada si
 z dwóch 
o	miowersowych strof, liryk Norwida z trzech czterolinijkowych. D�ugo	� wer-
sów tak�e jest inna – nierównomierna i krótsza u Byrona (od 8 do 10 sylab), 
równomierna i d�u�sza u Norwida, który pos�u�y� si
 regularnym jedenasto-
zg�oskowcem. Nale�y przy tym zauwa�y�, i� nieregularno	� orygina�u mia�a 
znaczenie – 10 sylab pojawia�o si
 tylko w tych wersach, w których wyst
po-
wa�o s�owo farewell (
egnaj). Co do samego znaczenia prze�o�onego wiersza – 
i ono zosta�o przez Norwida przeinaczone. W du�ym stopniu, je	li chodzi o wier-
no	� semantyce poszczególnych fragmentów pierwowzoru; w mniejszym (ale 
tak�e znacznym), je	li chodzi o wierno	� semantyce ca�o	ci. Najbardziej t
 
prawid�owo	� uwyra�nia porównanie obu tekstów linijka po linijce. U Byrona 
modlitwa jest fondest (najs�odsza, najczulsza); u Norwida za	 „ustawna”; u By-
rona pomaga ona doli innych (For other’s weal avails), u Norwida „wyjednuje 
innym zmian
 w losach”. U Byrona imi
 ukochanej jest unoszone moc� modli-
twy ponad niebiosa (waft thy name beyond the sky), u Norwida „ujd� […] zatra-
cenia � / B��dz�c, w Imieniu Twoim, po niebiosach”. Wprowadzone przez t�u-
macza przeinaczenia polegaj� g�ównie na zmianie s�ownikowego rejestru s�ów. 
Proste staj� si
 podnios�e – st�d „modlitwa” (prayer) przekszta�ca si
 w „mod�y” 
b�d� „zatracenia”; „pomóc” (avail) w „wyjedna�”; „dola” (weal) w „zmian
 
w losach”. Najwi
ksza zmiana jest widoczna w czwartym wersie i nie przy-
nale�y ju� tylko do przekszta�ce stylu. Norwidowe „B��dz�c, w Imieniu Twoim, 
po niebiosach” odnosi si
 bowiem albo do zmar�ej ukochanej, albo do Boga – 
zw�aszcza, �e „Imi
 Twoje” jest zapisane du�� liter�. Podobne religijne od-
niesienia wprowadza Norwid w drugiej wydzielonej przez siebie ca�ostce wier-
sza. Pojawia si
 w jego przek�adzie „krew”, „zbrodnia”, „skonanie” i „rozstania 
godzina”; opuszczone zostaje za	 s�owo guilt (wina), co odnosi czytelnika do 
wyobra�enia cierpi�cego Chrystusa. W tek	cie orygina�u takiego przedstawienia 
nie mo�na sobie wyobrazi�, poniewa� by�a w nim mowa o guilt’s expiring eye 
(gasn�cym oku winy) – z pewno	ci� niekojarz�cym si
 z m
k� niewinnego 
Zbawiciela. Nast
pne cztery linijki pierwowzoru t�umacz opuszcza i przekszta�ca 
cztery ostatnie. Wyrzuca „nami
tno	�” (passion), „bunt” (rebel) i obopólne 
kochanie (we loved), wprowadza za	 rozpacz; jednostronn�, tera�niejsz� 
„Mi�o	�” (raczej niespe�nion� i chyba duchow�, bo przez du�e „M”?). Inaczej 
równie� gospodaruje czasem – podmiot liryczny w jego t�umaczeniu kocha teraz, 
�egna� w przesz�o	ci; w oryginale natomiast kocha� wcze	niej, teraz �egna. Poza 
tym, Norwid wprowadzi� do tekstu s�owo „podró�na”, które w kontek	cie ca�ego 
przek�adu nabiera znaczenia „osoby, która odesz�a” czy wr
cz zmar�a. Czytel-
nikom znaj�cym utwory poety od razu narzuca si
 wiersz Do zesz�ej…, mówi�cy 
o przej	ciu z tymczasowej przestrzeni ziemskiej ku wiecznej, niebieskiej. Tak� 
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interpretacj
 przek�adu Norwida potwierdza równie� fakt biograficzny – poeta 
dokona� go w listopadzie 1860 roku po 	mierci ukochanej siostry Pauliny 
Suskiej, która zmar�a w Warszawie 26 X. Przygl�daj�c si
 ca�o	ci Norwidowego 
t�umaczenia mo�na stwierdzi�, �e z oryginalnego wiersza Byrona zosta�y tylko 
szcz�tki � zwrot ku adresatce oraz gorycz rozstania (co zreszt� w religijnych 
utworach Norwida jest rzecz� now�18). 

Porównanie dwóch ostatnich strof wiersza To Inez z pierwszej cz
	ci Childe 
Harold’s Pilgrimage z ich przek�adem dokonanym przez Norwida dowodzi, �e 
t�umacz nie zawsze dokonywa� a� tak radykalnych zmian jak przy poprzednim 
utworze, cho� by�y to zmiany tak�e do	� znaczne:  

 

Byron To Inez19 Norwid Do Inezy20 

Through many a clime ’tis mine to go, 
With many a retrospection curst; 
And all my solace is to know, 
Whate’er betides, I’ve known the worst. 

What is that worst? Nay, do not ask 
– In pity from the search forbear: 
Smile on–nor venture to unmask 
Man’s heart, and view the hell that’s there. 
 
[Przez wiele stref i�� to rzecz moja, 
Z wieloma ranami od wspomnie�; 
I ca�a moja samotno�� jest do poznania, 
Cokolwiek si� zdarzy, pozna�em, co najgorsze.

Co jest najgorsze? Nie, nie pytaj –  
Z mi�osierdzia zaniechaj poszukiwa�: 
U�miechaj si� dalej � � nie wa
 si� ods�oni� 
Serca m�
czyzny i ujrze� piek�o, które w nim 
jest.] 

B��dzi� po ca�ym 	wiecie jak wyrzutek,  
W ubieg�e patrz�c fale, coraz skorsze:  
To moja dola!... a s�odzi jej smutek  
My	l, �em wycierpia� ju� to, co najgorsze! 

Lecz co? najgorszym… nie dbaj o to wcale, 
Nie wgl�daj w oko, by tobie odrzek�o,  
Ilu?... �ez pró�ne... czaruj!... Ideale,  
Ale mi nie patrz w serce: tam jest piek�o. 

 

 

������������������������������������������������������������
18 Por. S. SAWICKI. „Nie s� nasze pie�ni nasze”. O poezji religijnej Norwida. W: Warto�� 

– sacrum – Norwid. Lublin 1994 s. 183-209; W. KUDYBA. „Aby mow� chrze�cija�sk� odtwo-
rzy� na nowo”. Norwida mówienie o Bogu. Lublin 2000; Norwid a chrze�cija�stwo. Pod red. J. 
Ferta i P. Chlebowskiego. Lublin 2002. 

19 G.G. BYRON. The Complete Works of Lord Byron. Vol. 1. Paris 1825 s. 46. 
20 PWsz II, 269. 



AGATA BRAJERSKA-MAZUR   __________________________________________    
 

�
138

I tu Norwid zamieni� krótsze linijki orygina�u (tym razem 9- i 8-sylabowe) na 
regularne 11-zg�oskowe, co samo w sobie nie jest zreszt� niczym dziwnym, bo-
wiem zwykle krótkie, naturalne w angielszczy�nie metrum (do 10 sylab), t�uma-
czy si
 najpopularniejszymi w j
zyku polskim 11- b�d� 13-zg�oskowcami. Zwra-
ca uwag
 natomiast samo ujednolicenie angielskiego utworu. Ponadto, Norwid 
wprowadzi� do t�umaczenia fragmentów tekstu tak�e zmiany semantyczne. Bar-
dziej ni� poprzednio przekszta�ci� zapis graficzny przek�adanego utworu, w któ-
rym pi
ciokrotnie zastosowa� wielokropek (tymczasem u Byrona nie by�o go 
wcale), trzykrotnie wykrzyknik (który nie wyst
powa� w pierwowzorze)  
dwukrotnie znak zapytania i to w dodatku w pozycji zapowiednika 21  (czyli 
w 	rodku zdania, czego oczywi	cie nie by�o w oryginale). T�umacz dwa razy 
u�y� równie� graficznego wyró�nienia przy s�owie „najgorsze”, którego zna-
czenia Byron w swoim tek	cie nie podkre	la�. Co do zmian semantycznych – 
w przek�adzie pojawi�y si
 s�owa i ca�e zwroty niewyst
puj�ce w oryginale: 
„wyrzutek”, „my	l, s�odz�ca smutek”, „wgl�danie w oko”, „�zy”, „czarowanie” 
i „Idea�”. „I	�” (go) zamieni�o si
 na „b��dzi�”, „blizny wspomnie” (retro-
spection crust � dos�ownie „strupy retrospekcji”) przekszta�ci�y si
 w „ubieg�e 
fale, coraz skorsze”, „poznanie” (know) w „cierpienie”, „dopytywanie si
” (ask 
i search) w „dbanie”. Trzy ostatnie linijki przek�adu co prawda zachowa�y 
ogólny sens pierwowzoru, ale zamieni�y sk�adn� pro	b
 w urywany, pe�en 
emocji rozkaz. Niemniej jednak ogólny „duch” ca�o	ci zosta� w tym t�umaczeniu 
zachowany, cho� porównanie go z analogicznymi przek�adami Jana Kaspro-
wicza22 z 1895 i A.A.K.23 z 1896 r. dowodzi, i� mo�na by�o przet�umaczy� utwór 
Byrona cho� troch
 wierniej: 
 
 

������������������������������������������������������������
21 O roli specyficznych rozwi�za graficznych w utworach Norwida pisali m.in.: E. Kas-

perski. Problem pyta� w twórczo�ci Norwida. W: Dialog w literaturze. Pod red. E. Czaplajewi-
cza i E. Kasperskiego. Warszawa 1978 s. 117-162; B. SUBKO. O funkcjach ��cznika w poezji 
Norwida. W: J�zyk Cypriana Norwida. Pod red. K. Kopczyskiego i J. Puzyniny. Warszawa 
1986 z. 1 s. 34-49; Z. MITOSEK. Przerwana pie�� (O funkcji podkre�le� u Norwida). W: Dzie-
wi�tnastowieczno��. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Pod red. E. Czaplajewicza, 
W. Grajewskiego. Warszawa 1988 s. 275-286; S. RZEPCZY�SKI. Wokó� nowel „w�oskich” 
Norwida. S�upsk 1996 s. 89, 143, 146-147; J. Fert. Wst�p. W: C. NORWID. Vade-mecum. Wro-
c�aw 1990 s. CVI-CXXXIII. 

22 G.G. BYRON. W�drówki Childe Harolda. Dramaty. Prze�. J. Kasprowicz, J. Paszkowski. 
Pod red. J. �u�awskiego. Warszawa 1955 s. 54-55. 

23 G.G. BYRON. W�drówki Childe Harolda. Poemat Lorda Byrona t�ómaczony z angiel-
skiego przez A.A.K. Kraków 1896 s. 32 (pisownia oryginalna). 
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J.K. 

Mój los: 	ród ró�nych b��dzi� ziem 
I poza siebie s�a� przeklestwo, 
A m� pociech� to, i� wiem, 
�em ju� najgorsze zby� m
czestwo. 

Jakie najgorsze? Ch
� sw� z�am, 
Przez lito	� nie chciej bada� dalej! 
�miej si
! do serca mego bram 
Nie pukaj: tam si
 piek�o pali! 

A.A.K. 

Tu�actwo przeznaczeniem mem, 
Z brzemieniem wspomnie ca�em; 
Cob�d� mnie spotka, mniejsza z tem: 
Najgorsze ju� pozna�em. 

Najgorsze – pytasz – jakie� to? 
O, wiedzie� nie po��daj! 
W m
skiego serca nie patrz dno; 
Do piek�a nie zagl�daj! 

 
Nawet bardzo pobie�ne zestawienie wszystkich trzech przek�adów24 poka-

zuje, i� t�umaczenia A.A.K. i Kasprowicza s� bardziej podobne do orygina�u ni� 
tekst Norwida. Mniej w nich zmian znaczeniowych i graficznych w stosunku do 
pierwowzoru. Zachowuj� równie� jego zmienne, krótkie metrum (A.A.K. – 8 i 7 
sylab w wersach, J.K. � 8 i 9). 

W obydwu analizowanych translacjach Norwida z Byrona zrozumia�e by�y 
przeinaczenia wprowadzone w celu oddania rymów (t�umacz, notabene, w pierw-
szym badanym tu utworze nie utrzyma� wzorca rymów naprzemiennych, lecz 
pos�u�y� si
 w drugiej i trzeciej strofie rymami s�siaduj�cymi). Inne zmiany 
znaczeniowe i strukturalne (i te powa�ne, jak przy pierwszym przek�adzie, i te 
odrobin
 drobniejsze z przek�adu drugiego) mo�na wyt�umaczy� tylko swoist� 
teori� t�umaczenia, któr� jak wida�, Norwid nie tylko g�osi�, ale i praktykowa� 
oraz powszechnym jednak jeszcze w ówczesnej dobie przyzwoleniem na prze-
róbki orygina�ów. Na przyk�ad Mickiewicz, cho� oskar�any przez Norwida 
o zbyt 	cis�� wierno	� wobec mikrostruktury tekstu, tak�e pozwala� sobie na 
liczne odej	cia od pierwowzoru. Przek�adaj�c Giaura w 1834 roku, pos�u�y� si
 
on – wed�ug okre	lenia Stefana Treugutta – przek�adem swobodnym: 

 
... polski poeta nie trzyma si
 bowiem niewolniczo zasady przek�adu wiersza na wiersz – 

ca�o	� polska jest niemal o trzydzie	ci linii krótsza od orygina�u – pewne fragmenty po polsku s� 
rozbudowane, inne uleg�y kompresji, z w�asn� tak�e inwencj� przetwarza� Mickiewicz – nieraz 
znacznie – obrazowanie Byrona. […] O ca�o	ci przek�adu pisano tak�e, �e jest w porównaniu do 
tekstu angielskiego bardziej epicki, nie ma w nim tylu kontrastów, gwa�towno	ci, co u Byrona. 
�e mniej w nim energii. Wra�enie takie mo�e jednak p�yn�� ju� z tego powodu, �e Giaur ory-
ginalny pisany jest wierszem krótszym, stopami jambicznymi, których na ka�d� linijk
 wypada 
cztery. Czterostopowy jamb daje inne wra�enie, nawet s�uchowe, ni� polski jedenastozg�os-
kowiec sylabiczny o sta�ej 	redniówce, jest w�a	nie bardziej „energiczny”, urywany, dobitny. Po 

������������������������������������������������������������
24 Histori
 wszystkich polskich przek�adów z Byrona omawia J. �u�awski w przedmowie 

do jego Wyboru dzie� s. 12-15. 
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polsku jednak, a szczególnie wówczas, by�aby to forma wersyfikacyjna ca�kiem sztuczna. 
Z odmienno	ci materii j
zykowej zdawa� sobie Mickiewicz doskonale spraw
25. 

 
I on, i Norwid wybierali wi
c polskie metrum – wyra�nie preferuj�c przy-

swojenie jako metod
 translatorsk�. Sama metoda, jak i teoria g�oszona przez 
Norwida nie jest, niestety, nowa i prekursorska – tak jakby z istniej�cych tren-
dów poeta wybiera� tylko te stare, powsta�e jeszcze przed wiekiem XVIII, prze-
�omowym w podej	ciu do przek�adu, którego kwintesencj
 stanowi s�ynna, 
wspomniana ju�, rozprawka Tytlera z 1790 roku.  

Otó� od czasów Cycerona, który przek�ada� Ajschinesa i Demostenesa „nie 
jak t�umacz, ale jak mówca” (non ut interpres, sed ut orator), a zw�aszcza od 
pó�niejszej fazy renesansu, kiedy zacz
to przek�ada� na j
zyki narodowe, w sto-
sunku do translacji poezji pocz�� dominowa� specyficzny pogl�d. Wac�aw Bo-
rowy opisuje go tak: 

 
Wedle niego nale�y z klasyków bra�, co si
 uwa�a za pi
kne czy po�yteczne, i przenosi� to do 

literatury w�asnej z ca�kowit� swobod�. Dzie�o obce mia�o by� wi
c tylko zbiorem materia�ów czy 
„po�ywienia”. Jest to s�awetna zasada, któr� ró�ni teoretycy ró�nie okre	lali: jako „korzystanie” 
z klasyków, jako „po�yczanie” od nich, „�upienie” ich czy po prostu „okradanie”. Nie to by�o wa�-
ne, w jakim stosunku nowe dzie�o pozostawa�o do dawnego, ale to, czy by�o dobre: czy przydawa-
�o blasku rodzimemu pi	miennictwu, czy si
 przyczynia�o do rozwini
cia j
zyka. Granica pomi
-
dzy przek�adem, parafraz�, na	ladownictwem a utworem oryginalnym by�a p�ynna i nieistotna26. 

 
Dopiero wiek osiemnasty przyniós� zmian
 w takim podej	ciu: 
 
Coraz mocniej ustala�o si
 w nim przekonanie, �e dzie�o obce nie powinno by� dla t�uma-

cza tylko pretekstem do wzbogacenia w�asnej literatury, dzie�em mniej lub wi
cej oryginal-
nym: �e raczej obowi�zany on jest da� o samym dziele mo�liwe dobre wyobra�enie. Ustala 
si
 przekonanie, �e przek�ad ma mi
dzy innymi funkcj
 historyczn� i naukow�27. 
 

St�d Tytler sformu�owa� trzy zasady rzetelnego t�umaczenia28:  
1. Przek�ad powinien dawa� zupe�n� transkrypcj
 tre	ci dzie�a oryginalnego; 
2. Styl i ca�y sposób napisania powinien w przek�adzie mie� ten sam cha-

rakter, co w oryginale; 
3. Przek�ad powinien mie� swobod
 oryginalnej kompozycji. 
Zdaje si
, �e Norwid by� do koca wierny tylko tej trzeciej.  

������������������������������������������������������������
25 S. TREUGUTT. „Giaur” Byrona i Mickiewicza. Wst�p. W: G.G. Byron. Giaur. Wyd. 2. 

Warszawa 1984 s. 27. 
26 W. BOROWY. Dawni teoretycy... s. 23-24. 
27 Tam�e s. 24-25. 
28 Cyt za: W. BOROWY. Dawni teoretycy... s. 26 i nn. 
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W stosunku do my	li romantycznej dotycz�cej przek�adu poeta ten wydaje si
 
tak samo zachowawczy i nienowatorski. Mickiewicz (cho� sam nie stosowa� si
 
do w�asnych zalece) np. wielokrotnie wypowiada� si
 przeciwko ujednolicaniu 
stylu orygina�ów przez t�umaczy29 i nawo�ywa� do utrzymania „nag�ych zmian 
nastroju”30, Seweryn Goszczyski za g�ówny warunek przek�adu uwa�a� wier-
no	� 31 , któr� widzia� m.in. w archaizowaniu t�umacze tekstów dawnych, 
„wyra�nym odcieniowaniu szczegó�ów” przek�adanych utworów i nie zacieraniu 
charakterystycznych rysów t�umaczonych poetów. Edward Balcerzan zwróci� 
zreszt� uwag
 na podobiestwo XVIII- i XIX-wiecznej my	li translatorycznej: 

 
Otó� romantyzm […] ilekro� od m�odzieczego wichrzycielstwa przechodzi� do dojrzal-

szych zastanowie nad powinno	ciami przek�adowców, tylekro� (wczytajmy si
 w filipiki 
Mochnackiego i Mickiewicza) stawa� si
, jak pokonani Dmochowscy, klasycystycznie 
trze�wy i rozs�dny, po gospodarsku zatroskany; postuluj�cy planowe i dalekosi
�ne 
uporz�dkowanie si� i 	rodków w tej strefie kultury32. 
 

Friedrich Schleiermacher w swoim s�awnym wyk�adzie O ró
nych metodach 
t�umaczenia33 wyg�oszonym w Królewskiej Akademii Nauk w Berlinie 24 czerw-
ca 1813 roku wyró�ni� dwie i tylko dwie34 metody przek�adu. Twierdzi�, i� „by 
pomóc czytelnikom poprawnie i w pe�ni zrozumie� autora orygina�u i zasmako-
wa� w jego dziele”35 t�umacz ma dwa wyj	cia � albo „pozostawi�, na ile to mo�-
liwe, w spokoju autora i poprowadzi� ku niemu czytelnika, albo pozostawi�, w 
miar
 mo�liwo	ci, w spokoju czytelnika, by poprowadzi� ku niemu autora”36. 
Pierwsz� z tych metod nazywa si
 wspó�cze	nie wyobcowaniem37, egzotyzacj�, 
defamiliaryzacj� albo przek�adem opornym; drug� – przyswojeniem38, udomo-

������������������������������������������������������������
29 Pp s. 88 i 96. 
30 Tam�e s. 96. 
31 Tam�e s. 97-99. 
32 Tam�e s. 9. 
33 Fragmenty wyk�adu przet�umaczone przez P. Bukowskiego w: „Przek�adaniec” 1: 2009, 

s. 8-29.  
34 Tam�e s. 17: „Twierdz
 ponadto stanowczo, �e poza tymi dwiema metodami nie mo�e 

istnie� �adna trzecia, realizuj�ca jaki	 konkretny cel”. 
35 Tam�e. 
36 Tam�e. 
37 Tj. foreignizing (zob. L. VENUTI. Rethinking Translation. Discourse, Subjectivity, Ideol-

ogy. London & New York 1992; L. VENUTI. The Translator’s Invisibility. A History of Trans-
lation. London & New York 1995; L. VENUTI. The Scandals of Translation. Towards an 
Ethics of Difference. London & New York 1998). 

38 Tj. domesticating (L. Venuti. Rethinking…; The Translator’s…; The Scandals....). 
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wieniem, adaptacj� albo przek�adem przezroczystym. Obydwie maj� swoje wady 
i zalety, swoich zwolenników i przeciwników; obydwie zosta�y zreszt� poddane 
wnikliwej analizie ju� przez samego Schleiermachera, który opowiedzia� si
 
jednak za wyobcowaniem. Obco	� przek�adu, tj. podprowadzenie czytelnika ku 
autorowi orygina�u, pozwala na „mo�liwie dok�adne poznanie i zasmakowanie 
samych dzie�”39, a rozumienie obcoj
zycznych dzie� jest „zjawiskiem znanym 
i ze wszech miar po��danym”, poniewa� „wp�ywa na duchowy rozwój narodu” 
i „bez w�tpienia dostarcza przyjemnych wra�e” 40 . Przyswojenie – tj. przy-
bli�anie autora do czytelnika, innymi s�owy t�umaczenie w taki sposób, jakby 
przek�adane dzie�o powsta�o od razu w j
zyku t�umaczenia i nie wydawa�o si
 
obce – jest wed�ug Schleiermachera „dzie�em po��dliwo	ci i pychy”41 oraz po 
prostu bezcelowe:  

 
Mo�na nawet powiedzie�, �e cel: t�umaczy� tak, jak autor napisa�by oryginalnie w j
zyku 

przek�adu, jest nie tylko nieosi�galny, ale tak�e sam w sobie b�ahy i nieistotny42. 
 
Wspó�czesny teoretyk przek�adu Laurence Venuti tak�e wielokrotnie wypo-

wiada� si
 przeciw przyswojeniu, a za wyobcowaniem43. T�umaczy, którzy oswa-
jaj� obce teksty i przek�adaj� je tak, by u�atwi� g�adkie i p�ynne czytanie nazywa 
niewidzialnymi, cho� w rzeczywisto	ci ca�kowicie przes�aniaj� autorów orygi-
na�ów. Czytelnikom wydaj� si
 jednak niewidzialni, poniewa� ich praca jest 
w odbiorze przezroczysta – tak jakby t�umaczone dzie�a powsta�y od razu w ich 
rodzinnym j
zyku. Wed�ug Venutiego, je	li przek�ad oswaja i jest owocem pracy 
t�umacza niewidzialnego – „dzia�a na szkod
 obcego tekstu, bo pozbawia go 
obco	ci, i na szkod
 w�asnej kultury, bo utwierdza j� w rutynie”. Je	li natomiast 
„wyobcowuje kanony rodzimej mowy, dzia�a o�ywczo i twórczo na j
zyk i kul-
tur
 przek�adu”44. St�d: „Trzeba wyobcowywa�. Tako rzecze Venuti”45. Zdaje 
si
, �e zupe�nie odwrotnie rzecze Norwid, który przyswaja� i parafrazowa�, co 
udowodni�a tak�e Jadwiga Rudnicka, badaj�c jego t�umaczenia z Bérangera46.  

������������������������������������������������������������
39 „Przek�adaniec” 1: 2009, s. 27. 
40 Tam�e s. 23. 
41 Tam�e s. 27. 
42 Tam�e. 
43 Zob. omówienie jego pogl�dów w dziale „Koncepcje” w: „Przek�adaniec” 1: 2001 s. 9-53. 
44 Tam�e s. 51. 
45 Tam�e, komentarz Jolanty Kozak � t�umaczki Venutiego. 
46 J. RUDNICKA. Béranger w t�umaczeniu Norwida. „Studia Norwidiana” 3-4: 1985-1986 

s. 193-200. 
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Z drugiej strony, swoista teoria i praktyka translatorska Norwida stoi równie� 
w sprzeczno	ci z innym, przeciwnym Venutiemu, postmodernistycznym podej-
	ciem do literatury i przek�adu (reprezentowanym szczególnie przez dekonstruk-
cjonizm czy feminizm), które dozwalaj� na rezygnacj
 „z próby odtworzenia 
sensu oryginalnego i zaproponowanie w�asnego odczytania (czyli: nieodczy-
tania) tekstu”47. Norwid jednak nigdy nie poszerza granic wolno	ci twórczej t�u-
macza a� tak bardzo jak wymienione nurty i nie daje mu niczym nieskr
powanej 
swobody w (od)tworzeniu przek�adu. Dla niego zasad� naczeln� t�umaczenia jest 
zawsze u t r z y m a n i e  c a � o 	 c i  p o j 
 �, która � mimo przyswajania obcego 
tekstu � zachowuje jego ogólny sens. 

 
“To render m a i n l y  t h e  w h o l e n e s s  o f  i d e a s” – or about Norwid’s translations 

of Lord Byron  
Although living in the period of transition in the approach to translation and in spite of be-

ing a forerunner of modern Polish poetic diction, Norwid’s translation theory and practice 
were neither new nor precursory. He paraphrased and domesticated Byron’s texts, allowing 
for their reductions or/and amplifications. For him the most important thing was “to render 
m a i n l y  t h e  w h o l e n e s s  o f  i d e a s”  of the translated texts, which is contrary to 
some views on translation from both 19th (Schleiermacher’s) and 20th (Venuti’s, mani-
pulists’) centuries.  
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„TO RENDER GENERAL I D E A S  A S  W H O L E” 
– OR ON NORWID’S TRANSLATIONS OF LORD BYRON 

S u m m a r y 
 
Although living in the period of transition in approach to translation and in spite of being a 

forerunner of modern Polish poetic diction, Norwid’s translation theory and practice were 
neither new nor precursory. He paraphrased and domesticated Byron’s texts, allowing for their 
reductions or/and additions to them. For him the most important thing was to render general 
ideas of the translated texts. 
 
S�owa kluczowe: Norwid, przek�ad, dawne i wspó�czesne teorie przek�adu, Byron, parafraza. 
 
Key words: Norwid, translation, ancient and modern theories of translation, Byron, paraphrase. 
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EDYTA CHLEBOWSKA 

NA AUKCJI I W GALERII 
– O KILKU NIEZNANYCH 
REALIZACJACH PLASTYCZNYCH NORWIDA 

Ju� cho�by lektura wykazu dzie� artystycznych, zamieszczonego przez Nor-
wida w [Autobiografii artystycznej] powsta�ej w 1872 r. na potrzeby projektowa-
nego przez Antoniego Zaleskiego i W�adys�awa Bartynowskiego s�ownika pol-
skich artystów 1 , bezlito	nie obna�a mnogo	� bia�ych plam, wype�niaj�cych 
obszar wspó�czesnej wiedzy na temat spu	cizny plastycznej twórcy Solo. W wie-
lu przypadkach skromne informacje (tj. tytu�, technika wykonania, ewentualnie 
nazwisko ówczesnego w�a	ciciela) podane we wspomnianym autorskim zesta-
wieniu stanowi� jedyny 	lad istnienia poszczególnych realizacji. Mowa o obra-
zach olejnych (np. portret ksi
cia Marcelego Lubomirskiego, @ód	 Apostolska na 
jeziorze Genezareth, G�owa Matki Zbawiciela), kartonach2 (�-ty Bazyli-Wielki 
i �-ta Makrena, Herod naradzaj�cy si� ze skrybami o gwie	dzie, Magdalena), 
akwarelach (Niewinno�� otoczona potwarzami, G�owa Maga, Aposto�owie na 
Morzu Tyberiadzkim), a tak�e zbiorach prac („ilustracja ca�ej pie	ni Boga-

������������������������������������������������������������
1 Tekst [Autobiografii artystycznej] zosta� przez Norwida wpisany na przygotowanym 

przez pomys�odawców planowanego wydawnictwa arkuszu ankietowym, którego pierwsz� 
stronic
 wype�nia� ich apel wraz z zestawem pyta, pomocnych przy sporz�dzaniu noty auto-
biograficznej. Por. komentarz edytorski J.W. Gomulickiego w edycji: C. NORWID. Pisma 
wszystkie. T. VII. Warszawa 1971 s. 612-613 (dalej PWsz, liczba rzymska po skrócie oznacza 
tom, arabska stron
). Publikacja s�ownika, który mia� obejmowa� informacje na temat polskich 
artystów od czasów najdawniejszych po wspó�czesno	�, nie dosz�a do skutku. 

2 Okre	lenie „karton” wed�ug S�ownika warszawskiego oznacza: „rysunek na grubym pa-
pierze, szkic, wzór do obrazu, fresku, mozaiki, gobelinu, tapety”, a zatem nie okre	la techniki 
wykonania pracy plastycznej, k�adzie natomiast nacisk na przygotowawcz� funkcj
 kartonu 
w stosunku do ostatecznego dzie�a: obrazu, fresku itd. (J. KAR�OWICZ, A. KRY�SKI, W. NIED�-
WIEDZKI. S�ownik j�zyka polskiego. T. II. Warszawa 1902 s. 283). Norwid z kolei cz
sto u�ywa 
tego terminu w odniesieniu do poka�nych, dopracowanych kompozycji plastycznych o cha-
rakterze autonomicznym. 
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Rodzico! w kilku tablicach”)3. Po	ród reprezentacyjnych dla swej dzia�alno	ci 
artystycznej dzie� wymieni� Norwid równie� „rysunki symboliczne”, powsta�e w 
ramach wspó�pracy z Józefem Reitzenheimem przy projektowaniu p�askorze�b 
na grobach polskich emigrantów na cmentarzach paryskich, wspomina� tak�e – 
nie podaj�c bli�szych szczegó�ów – o kilku albumach artystycznych znajduj�-
cych si
 w r
kach rozmaitych osób. Bez w�tpienia nieznane realizacje plastyczne 
obj
te wspomnianym wykazem stanowi� ledwie 	ladow� cz
	� spu	cizny 
artystycznej poety utraconej na przestrzeni kilkudziesi
ciu lat po jego 	mierci. 
Informacje o nielicznych kompozycjach z dzia�u: zaginione odnajdziemy w 
norwidowskiej epistolografii, niewielka liczba reprodukcji prasowych i ksi��ko-
wych przynosi nam kolejn� parti
 obiektów, ale prawdziwy skarbiec informacji 
na temat zaginionych, zniszczonych, utraconych czy te� po prostu takich dzie�, 
których miejsce przechowywania nie jest nam obecnie znane, stanowi archiwum 
norwidowskie Zenona Przesmyckiego. Edytor sporz�dza� dok�adne opisy prac 
plastycznych Norwida, do których uda�o mu si
 dotrze�, dzi
ki czemu w jego 
r
kopi	miennych zapiskach przetrwa�a pami
� o kilkuset nieodnotowanych w 
�adnym innym �ródle obiektów, których do dzi	 nie uda�o si
 odnale��4. Co 
wi
cej, nawet jego opisy zachowanych w zbiorach bibliotecznych i muzealnych 
prac posiadaj� nierzadko istotn� warto	� dokumentacyjn�. Dla przyk�adu, 
zestawienie obecnego stanu zachowania norwidowskich „portfeli artystycznych” 
(mowa o Albumie berli�skim oraz o szkicownikach z Muzeum Narodowego w 
Krakowie) z opisami Miriama ujawnia pewne ubytki w ich zawarto	ci 5 , a 
zestawienie akwareli Opowiadanie z warszawskiego Muzeum Literatury z opi-
sem oraz fotografi� tej pracy znajduj�cymi si
 w archiwum edytora dowodzi 
niezbicie, �e cz
	� pierwotnej kompozycji (mieszcz�ca zarys nieukoczonej 
postaci) zosta�a w nieznanych okoliczno	ciach odci
ta.  

Wracaj�c do korpusu zaginionej spu	cizny plastycznej Norwida, warto 
odnotowa�, �e tylko w nielicznych przypadkach, na podstawie zachowanych 
przekazów, dokumentów itd., mamy pewno	�, �e dane dzie�o nie zachowa�o si
 
w swej fizycznej postaci. Z regu�y chodzi o spustoszenia z czasów ostatniej 
wojny: w po�arze Biblioteki Krasiskich w Warszawie w 1944 r. sp�on�� album 
Marii Tr
bickiej, mieszcz�cy co najmniej kilkana	cie norwidowskich kompozy-
cji, oraz album Zygmunta Krasiskiego, w którym znajdowa� si
 szkic Spó	niony 

������������������������������������������������������������
3 PWsz VI, 557-558. 
4 Materia�y do twórczo�ci  malarskiej i rysowniczej Cypriana Norwida. BN Rps 6330 III; 

Notaty dotycz�ce twórczo�ci malarskiej Cypriana Norwida. BN Rps 6331 IV; Korespondencja 
Z. Przesmyckiego w sprawie spu�cizny po Norwidzie. BN Rps 6319 IV. 

5 Zob. E. CHLEBOWSKA. Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych. T. I: Prace w albu-
mach 1. Lublin 2014 s. 55, 310-312, 431-432. 
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list; w czasie wojny w Warszawie spalony zosta� tak�e album Marii z Tyzenhau-
zów Przezdzieckiej, zawieraj�cy liczne norwidiana6. Warto przy okazji nadmie-
ni�, �e stan wiedzy na temat historii poszczególnych obiektów cz
sto pozostawia 
wiele do �yczenia, ponadto nierzadko utrwali�y si
 w literaturze przedmiotu 
b�
dne, czy cho�by niepotwierdzone w �adnych �ród�ach ustalenia. Pozwol
 
sobie przytoczy� jeden znacz�cy przyk�ad dotycz�cy losów albumu Michaliny 
z Dziekoskich Zaleskiej, opisywanego przez Przesmyckiego jako „wielki album 
z cyfr� M. D. w p�ótno szare oprawny”7, w którym znajdowa�o si
 ponad 30 ry-
sunków Norwida. Juliusz Wiktor Gomulicki twierdzi�, �e album zagin�� w Grod-
nie w 1920 r. wraz z innymi pami�tkami rodzinnymi (PWsz VII, 730). Ostatnie 
badania przeprowadzone przez Agat
 Pietrzak z Zak�adu Zbiorów Ikonograficz-
nych Biblioteki Narodowej wykaza�y jednak, �e przed 1930 r. (w nieznanych 
okoliczno	ciach) album trafi� do zbiorów narodowej ksi��nicy, a w 1934 zosta� 
prawdopodobnie rozmontowany w zwi�zku z wystaw� zbiorów teatralnych i mu-
zycznych Biblioteki Narodowej8 . Rysunki z�o�ono w czterech pud�ach (dwa 
mie	ci�y wy��cznie prace Norwida), które po r. 1940 zagin
�y. Przed publikacj� 
wyników tych dokumentacyjnych poszukiwa najwa�niejszym 	ladem istnienia 
albumu Zaleskiej by�y notatki pochodz�ce z archiwum Miriama, zawieraj�ce 
wy��cznie opisy Norwidowskich prac pomieszczonych na kartach zbioru 9 . 
A. Pietrzak uda�o si
 natomiast na podstawie spisów akcesyjnych Biblioteki 

������������������������������������������������������������
6 W albumie Przezdzieckiej oprócz kilku autografów wierszy (cz
	� z ilustracjami) znaj-

dowa�y si
 interesuj�ce prace plastyczne Norwida, m.in. Antonio z „Kupca weneckiego”, 
widoki z kampanii rzymskiej, typy ludowe z okolic Neapolu, typy miejskie warszawskie, 
a nadto unikatowe projekty bi�uterii oraz autoportret o charakterze karykaturalnym. Zob. 
Z. WDOWISZEWSKI. Straty artystyczne i kulturowe zbiorów Przezdzieckich w Warszawie. 
„Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1958, s. 396; R. PRZEZDZIECKI. Aleksander 
Przezdziecki. Historyk, literat z XIX wieku. Toru 1999 s. 99. 

7 Materia�y do twórczo�ci  malarskiej i rysowniczej Cypriana Norwida. BN Rps 6330 III 
k. 513. 

8 Przyczynek do historii niezachowanej kolekcji Michaliny z Dzieko�skich Zaleskiej (kata-
log rysunków ze zbiorów Biblioteki Narodowej). „Rocznik Biblioteki Narodowej” R. XLIII :  
2012 s. 173-174 (w spisie tre	ci rocznika widnieje inny tytu� artyku�u: �lady niezachowanej 
kolekcji rysunków Michaliny z Dzieko�skich Zaleskiej w Zak�adzie Zbiorów Ikonograficznych 
BN). 

9 BN Rps 6330 III k. 513-515. Pietrzak wykaza�a w swym artykule, �e wzmianka o „albu-
mie licznych rysunków Cypriana Norwida, Faliskiego i Kwiatkowskiego”, pochodz�ca z 
drugiego wydania przemówienia Stefana Dembego, wyg�oszonego na I Zje�dzie Bibliotekarzy 
i III Zje�dzie Bibliofilów Polskich w 1928 r. we Lwowie (S. DEMBY. Biblioteka Narodowa w 
Warszawie. Warszawa 1930 s. 19), dotyczy�a interesuj�cego nas albumu Michaliny z Dzieko-
skich Zaleskiej (Przyczynek do historii niezachowanej kolekcji Michaliny z Dzieko�skich Zale-
skiej s. 173-174) . 
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Narodowej ustali� zasadniczy korpus prac, sk�adaj�cych si
 na zawarto	� albumu 
Michaliny z Dziekoskich Zaleskiej, w	ród których wypada wymieni� 37 rysun-
ków Norwida, 25 prac Teofila Kwiatkowskiego i 3 rysunki Franciszka Fali-
skiego, ponadto rysunek Johanna Friedricha Overbecka oraz o�ówkowy szkic 
Leopolda Nowotnego10. W dalszym ci�gu nieznane pozostaj� natomiast losy 
albumu po roku 1940.  

Powy�sze spostrze�enia pozwalaj� �ywi� nadziej
, �e przysz�o	� dopisze 
jeszcze nowe karty do dziejów Norwidowej spu	cizny artystycznej, „przywraca-
j�c do istnienia” cho�by niewielk� cz
	� zaginionych b�d� nieznanych realizacji 
Norwida. Nie sposób rzecz jasna oceni� szanse na odzyskanie wa�nych i re-
prezentacyjnych dla twórczo	ci autora Solo dzie� (takich jak np.: olejny obraz 
o�tarzowy Widzenie �w. Stanis�awa, ilustrowany Modlitewnik dla W�odzimierza 
�ubieskiego, olejny Portret Micha�a Kleczkowskiego z Chi�czykiem, ogromny 
Album Aleksandra Dybowskiego czy teka ilustracji Parabola o wielb��dzie w 
uchu igielnym), bez w�tpienia warto jednak 	ledzi� rynek antykwaryczny w na-
dziei na „nowe” odkrycia plastycznych norwidianów, które uznawane s� obecnie 
za zaginione. Z jednej strony, przyk�ad kilku akwarel pochodz�cych z bogatej 
norwidowskiej kolekcji Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, utraco-
nych w czasie wojny w Warszawie, które w latach 60. i 70. ubieg�ego wieku zo-
sta�y odkupione z prywatnych r�k przez Muzeum Literatury im. A. Mikiewicza 
oraz Muzeum Narodowe w Warszawie, nadziej
 tak� umacnia11. Z drugiej strony 
fakt, �e prace Norwida pojawiaj� si
 na aukcjach antykwarycznych niezwykle 
rzadko (przez ostatnie trzy dekady wystawiono ledwie kilkana	cie plastycznych 
prac poety, w��czaj�c w t
 liczb
 grafiki) nie nastraja zbyt optymistycznie. Na 
osobn� wzmiank
 zas�uguje fakt, �e instytucjom publicznym uda�o si
 w pierw-
szych latach XXI wieku pozyska� dwa istotne dla spu	cizny Norwida-artysty 
dzie�a: rysunkowy Autoportret „ipse ipsum”, pochodz�cy z dawnej kolekcji 
Józefa Ignacego Kraszewskiego12, nabyty w r. 2004 przez Bibliotek
 Narodow�, 
oraz olejny obraz Jutrznia zakupiony w 2007 r. przez Zak�ad Narodowy im. 
������������������������������������������������������������

10  Przyczynek do historii niezachowanej kolekcji Michaliny z Dzieko�skich Zaleskiej 
s. 188-217.  

11 Szerzej na temat dziejów i zawarto	ci norwidowskich zbiorów zgromadzonych przez 
muzeum rapperswilskie pisz
 w artykule: Z Norwidowskiego Archiwum Zenona Przesmyc-
kiego (4). Opisy prac plastycznych Norwida z Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. 
„Studia Norwidiana” 31: 2013 s. 141-169. Wypada wspomnie�, �e poza pracami odzyskanymi 
z rozproszonej kolekcji przez instytucje publiczne jeden ze szkiców Norwida zosta� sprzedany 
w nieznane r
ce na aukcji w Bolland & Marrots w Bremie w r. 2001; http://artsalesindex. 
artinfo.com/asi/lots/667295 (dost
p: 19.03.2015). 

12 Zob.: [J.I. KRASZEWSKI]. Catalogue d'une Collection Iconographique Polonaise (...). 
Dresde [1865] s. 19. 
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Ossoliskich we Wroc�awiu do nowopowsta�ego Muzeum Ksi���t Lubomir-
skich13. W obu przypadkach chodzi o obiekty doskonale w literaturze przedmiotu 
znane: reprodukcja autoportretu by�a wielokrotnie publikowana w literaturze 
norwidologicznej14, Jutrznia z kolei doczeka�a si
 odr
bnego opracowania pióra 
Marka Rostworowskiego15.  

 
* * * 

 
Uzupe�nieniem powy�szych uwag, dotycz�cych zaginionej spu	cizny pla-

stycznej Norwida oraz szans i perspektyw na odnalezienie dzie� uznawanych za 
zaginione, b
dzie prezentacja czterech nieznanych realizacji plastycznych Nor-
wida, które ujawni�y si
 w ostatnich latach na rynku sztuki. Zapewne nie jest 
dzie�em przypadku, �e wszystkie prace pochodz� ze zbiorów zagranicznych, 
warto równie� odnotowa�, �e dwie spo	ród nich wchodzi�y w sk�ad znakomi-
tych, prywatnych kolekcji dzie� sztuki nale��cych do Polek zamieszka�ych 
w USA � Barbary Piaseckiej Johnson oraz Krystyny Dietrich.  

 

������������������������������������������������������������
13 114. aukcja antykwaryczna. 20 X 2007 godz. 11. Krakowski Antykwariat Naukowy. 

Oprac. katalogu A. Stecka. Kraków 2007 s. 65 poz. 513. 
14 Zob. m.in.: C. NORWID. Pisma zebrane. Wyd. Z. Przesmycki. T. E. Warszawa 1911 po 

s. 48 obja	nienie do ilustracji s. 319-320; C. NORWID. Dzie�a. Wyd. T. Pini. Warszawa 1934 s. 
XVII; J. JANOWSKI. Cyprian Kamil Norwid. „Tygodnik Ilustrowany” 22: 1933 s. 425; Cyprian 
Norwid. W 150. rocznic� urodzin. Oprac. Z. �apiski, H. Natuniewicz. Warszawa 1971 tabl. 
10; M. PIECHAL. Mit Pigmaliona. Rzecz o Norwidzie. Warszawa 1974 przed s. 225; PWsz XI 
il. 133; Cyprian Norwid (1821-1883). Poet-thinker-craftsman. A Centennial Conference. Ed. 
B. Mazur and G. Gömöri. London 1988 po s. 80; M. ROSTWOROWSKI. W�drowny Sztukmistrz. 
Dedykowane Norwidowi eseje o malarstwie polskim. Warszawa 1990 s. 2; A. 
MELBECHOWSKA-LUTY. Sztukmistrz. Twórczo�� artystyczna i my�l o sztuce Cypriana Norwida. 
Warszawa 2001 il. 11; Z. SUDOLSKI. Norwid. Opowie�� biograficzna. Warszawa 2003 s. 277; 
E. CHLEBOWSKA. „Ipse ipsum”. O autoportretach Cypriana Norwida. Lublin 2004 s. 215; Z. 
TROJANOWICZOWA, Z. DAMBEK, przy wspó�udziale J. Czarnomorskiej. Kalendarz 
ycia i 
twórczo�ci Cypriana Norwida. T. 1. Pozna 2007 il. 27; Norwid. Znaki na papierze. Oprac. P. 
i E. Chlebowscy. Olszanica 2008 s. 8 (fot. barwna); W. TORU�. Norwid o Niepodleg�ej. Lublin 
2013 ok�adka. 

15 M. ROSTWOROWSKI. „Jutrznia” – obraz Cypriana Norwida. W: Ikonografia roman-
tyczna. Materia�y Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów 26-
28 czerwca 1975 r. Pod red. M. Poprz
ckiej. Warszawa 1977 s. 285-298. 
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1. C. Norwid, Portret brodatego m�
czyzny, 1854 
 

Portret brodatego m�
czyzny � rysunek wykonany piórem, czarnym tuszem, 
na arkuszu papieru o wymiarach 19 x 14 cm, w lewym dolnym rogu sygnatura 
„CN” w formie monogramu wi�zanego, w prawym dolnym rogu data „54”. 

30 wrze	nia 2006 r. praca zosta�a wystawiona na charytatywnej aukcji „Art 
For Autism” zorganizowanej przez The Barbara Piasecka Johnson Foundation w 
nale��cej do w�a	cicielki fundacji posiad�o	ci Jasna Polana (New Jersey, USA). 
Praca zosta�a kupiona przez prywatnego kolekcjonera w Polsce. Niewiele wia-
domo na temat wcze	niejszych losów obiektu. Piasecka Johnson zakupi�a rysu-
nek w 1991 r. za po	rednictwem Lipert Gallery w Nowym Jorku prowadzonej 
przez marszanda Z. Michaela Legutko. W latach 50. XX wieku rysunek znajdo-
wa� si
 prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii, o czym 	wiadczy – umieszczona 
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na odwrocie ramy, w któr� oprawiony zosta� rysunek – nalepka londyskiej 
firmy Martinspeed Limited, zajmuj�cej si
 transportem dzie� sztuki, opatrzona 
dat� 1955. 

Rysunek przedstawia popiersie m
�czyzny w podesz�ym wieku, zwróconego 
¾ w lewo, spowitego w lu�n�, zarzucon� na lewe rami
 draperi
, uj
te z �abiej 
perspektywy. Twarz o szlachetnych rysach okolona bujnym zarostem: w�sami i 
krótk� kwadratow� brod�; wysokie, mocno �ysiej�ce czo�o i opadaj�ce na kark 
w�osy. Wzrok skierowany w stron
 widza. Wizerunek nosi cechy uj
cia portreto-
wego, aczkolwiek niepozbawiony jest wyra�nych znamion idealizacji, 
charakterystycznych dla norwidowskich podobizn nobliwych starców i proro-
ków. Oprócz licznych szkiców z Albumu berli�skiego i z norwidowskich 
szkicowników oraz sylwetek wype�niaj�cych cykl Awantur arabskich warto 
przywo�a� w tym kontek	cie kompozycj
 Starzec na ruinach Pompei oraz 
Popiersie rycerza krzy
owego16.  

 

 
2. C. Norwid, Widok wn�trza z dzieckiem, 1883(?) 

������������������������������������������������������������
16 Mowa o podmalowanym akwarel� rysunku ze zbiorów Biblioteki Narodowej (nr inw. 

R.724), który w literaturze przedmiotu funkcjonuje pod rozmaitymi tytu�ami: Portrecik starca, 
Starzec z d�ug� brod�, Popiersie �w. Piotra, Popiersie �w. Paw�a, Popiersie rycerza krzy
owego. 
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Widok wn�trza z dzieckiem17 – rysunek piórem, czarno-br�zowym tu-
szem na szkicu o�ówkowym, lawowany rozcieczonym tuszem, wyko-
nany na grubym welinowym papierze. W prawym dolnym rogu sygnatura 
z dat�, wykonana rozcieczonym tuszem, p
dzlem: „Norwid / 83[?]”. Wy-
miary 19,2 x 24,9 cm – trzy naro�niki uzupe�nione papierem, górna kra-
w
d� nierówna (oddarta). Papier mocno pociemnia�y, zabrudzony. W po�o-
wie 2012 r. rysunek zosta� wystawiony na sprzeda� w Galerie und Kunstantiqua-
riat Joseph Fach GmbH we Frankfurcie nad Menem i zakupiony przez prywat-
nego kolekcjonera.  

Szkic przedstawia widok wn
trza mieszkalnego z ma�ym dzieckiem bawi�-
cym si
 po	rodku na pod�odze. We wn
trzu, które mo�na okre	li� jako niezbyt 
obszerny hall, rozmieszczone s� skromne meble: po lewej krzes�o oraz stoj�ca 
przy 	cianie komoda, nad któr� zawieszony jest du�y portret, po prawej stolik 
z krzes�em. Przez otwarte drzwi otwiera si
 widok na drugie pomieszczenie, 
natomiast po prawej przy rozdzielajacej wn
trza 	cianie biegnie pojedynczy trakt 
schodów z balustrad�, prowadz�cych na pi
tro. Na pierwszym planie po prawej 
trudne do identyfikacji zarysy, przypominaj�ce sylwetk
 stoj�cej postaci. Rysu-
nek wykonany w formie swobodnego szkicu stanowi najpewniej studium z natury 
pozostawione na etapie wst
pnego zarysu. W spu	ci�nie Norwida wskaza� mo�-
na kilka prac wykorzystuj�cych analogiczny schemat kompozycyjny, oparty na 
amfiladowym uk�adzie pomieszcze: np. Scena starorzymska (Powrót Odysa)18 
oraz Wn�trze karczmy flamandzkiej19.  

������������������������������������������������������������
17 Tytu� nadany przez autork
 niniejszego zestawienia. 
18 Rysunek zaginiony, publ.: C. NORWID. Pisma zebrane. Oprac. Z. Przesmycki. T. A. 

Warszawa 1911 po s. 688 (obja	nienia s. 1095). 
19 Akwarela znajdowa�a si
 niegdy	 w albumie nale��cym do Tytusa Maleszewskiego, w 

nieznanych okoliczno	ciach zagin
�a (album znajduje si
 obecnie w zbiorach Instytutu Sztuki 
PAN w Warszawie). Publ.: C. NORWID. Pisma zebrane. Wyd. Z. Przesmycki. T. F. Warszawa 
1946 po s. 48. 
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3. C. Norwid, Rozlepiacz afiszy, 1853-1854(?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. C. Norwid, Rozlepiacz afiszy, rysunek wraz z passe-partout 



EDYTA CHLEBOWSKA   _____________________________________________    
 

�
156

Rozlepiacz afiszy – rysunek piórem, sepi�, o wymiarach 5 x 5,5 cm (w 	wietle 
passe-partout). W obr
bie kompozycji napisy: „MEMORIES” i „BILLPOSTER”. 

20 lutego 2014 r. rysunek zosta� sprzedany na aukcji w Desa Unicum Sp. z o. o. 
w Warszawie do prywatnej kolekcji w Polsce. Pochodzi z nowojorskich zbiorów 
Krystyny Dietrich, znanej kolekcjonerki dzie� Aleksandra Or�owskiego 20 . 
Dietrich wesz�a w posiadanie rysunku w roku 1966. Na odwrocie ramy, w któr� 
szkic zosta� oprawiony, widnieje odr
czna dedykacja: „Drogiej i mi�ej Pani dr 
Krystynie Dietrich na Gwiazdk
 od starego przyjaciela”, z nieczytelnym podpi-
sem ofiarodawcy i dat� „Grudzie 1966”. Rysunek wmontowany jest w wyci-
nane r
cznie passe-partout z jasnobr�zowego kartonu z umieszczonym poni�ej 
rysunku drukowanym podpisem „Cyprian Norwid”. Wcze	niejsze losy pracy s� 
nieznane. Szkic przedstawia m
�czyzn
 nalepiaj�cego na murze plakat z napi-
sem „MEMORIES”. Scena obwiedziona jest nieregularn� ramk�, pod któr� wid-
nieje podpis „BILLPOSTER”. Praca nie jest sygnowana ani datowana, trudno rów-
nie� wskaza� dla niej bli�sze analogie w twórczo	ci Norwida, poza ogólnymi 
cechami stylistycznymi rysunku, które pozwalaj� ��czy� go ze spu	cizn� twórcy 
Solo. Zwa�ywszy na umieszczone w ramach kompozycji napisy w j
zyku angiel-
skim, mo�na ten rysunkowy drobiazg powi�za� z pobytem Norwida w Ameryce 
w latach 1853-1854. 

Last but not least pora zaprezentowa� akwarel
, stanowi�c� najcenniejszy 
obiekt spo	ród przedstawionych powy�ej Norwidowskich ineditów artystycz-
nych, ujawnionych w ostatnich latach na rynku sztuki.  

������������������������������������������������������������
20 Dietrich zgromadzi�a w swojej kolekcji 140 prac Or�owskiego, w tym jeden obraz 

olejny, 30 rysunków i akwarel i ponad 100 prac graficznych. 
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5. C. Norwid, Pytia, 1859 
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Pytia – akwarela z elementami zdobionymi z�otem p�atkowym, wzmacniana 
tuszem i bia�� kredk�, na grubym rysunkowym papierze. Sygnowana przy prawej 
kraw
dzi, po	rodku: „C NORWID / 1859 f.”. Wymiary: 20,9×15,6 cm. 

Akwarela zosta�a wystawiona na sprzeda� wiosn� 2014 r. w paryskiej Galerie 
Le Chevalet Bleu i dotychczas nie znalaz�a nabywcy. 

Pytia przedstawia popiersie m�odej kobiety, podpieraj�cej g�ow
 praw� d�o-
ni�, zwrócone ¾ w lewo. Wyraziste rysy twarzy o wydatnych ko	ciach policzko-
wych oraz przejrzysto-niebieskich oczach skupiaj� uwag
 widza na obliczu ka-
p�anki, okolonym przez pozostaj�ce w nie�adzie d�ugie w�osy. Kobieta znajduje 
si
 w wi
ziennej scenerii; w tle widnieje przytwierdzony do 	ciany �acuch oraz 
zakratowane okno. Akwarela utrzymana jest w sepiowo-brunatnej, niemal mono-
chromatycznej tonacji, dodatkowo rysunek wzmocniony zosta� tuszem, 	wiat�a 
podrysowane bia�� kredk�, a ornamentalny haft na ramieniu szaty wyró�niony 
subtelnym z�oceniem.  

 

  
6. C. Norwid, Pytia, 1863 
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Nie sposób nie odwo�a� si
 przy okazji tego wizerunku do innego norwidow-
skiego przedstawienia delfickiej wyroczni, a mianowicie do doskonale znanej 
w literaturze przedmiotu akwaforty, powsta�ej w roku 1863, wykorzystuj�cej 
zbli�one upozowanie Pytii, ukazanej w popiersiu zwróconym ¾ w lewo. Poza t� 
oczywist� zbie�no	ci� wi
cej elementów 	wiadczy o odmienno	ci obu przedsta-
wie. Akwarelowe wyobra�enie Pytii charakteryzuje si
 wyra�n� statyk�, jej 
twarz o melancholijnym spojrzeniu zdaje si
 trwa� w oczekiwaniu na wieszczy 
trans. Pó�niejsza, graficzna podobizna przedstawia natomiast wyroczni
 w stanie 
ekstatycznego uniesienia, z twarz� wyra�aj�c� niezwykle silne poruszenie oraz 
z gwa�townie gestykuluj�cymi d�omi. 

Ujawniona na paryskim rynku sztuki Pytia zwraca uwag
 staranno	ci� wy-
konania oraz dba�o	ci� o estetyczne walory dzie�a, które dodatkowo wzmacnia 
u�ycie z�ota. Zastosowanie szlachetnej techniki zdobniczej 	wiadczy niew�tpli-
wie o wysokiej randze dzie�a po	ród zdominowanej przez drobne „karteczki 
i z�amki” spu	cizny artystycznej twórcy Solo. Warto odnotowa�, �e zachowa�a 
si
 jeszcze tylko jedna praca, przy której realizacji Norwid pos�u�y� si
 z�oce-
niem, a mianowicie datowana na 1863 r. akwarela Chrystus w koronie ciernio-
wej, pochodz�ca z drugiego tomu autorskiego Albumu Orbis w szkicu (k. 26 
recto). Zwa�ywszy na wspomniane cechy, ze spor� doz� prawdopodobiestwa, 
mo�na przypuszcza�, �e wizerunek Pytii stanowi przyk�ad kompozycji wyko-
nanej przez Norwida w celach zarobkowych. Jak pami
tamy, twórca autoportretu 
Ipse ipsum regularnie podejmowa� starania o sprzeda� swoich prac plastycznych, 
g�ównie akwarel oraz grafik, licz�c tym sposobem na cho�by niewielk� popraw
 
swej sytuacji materialnej. Efekty owych stara, jak mo�na s�dzi� po licznych 
perypetiach utrwalonych na kartach norwidowskiej epistolografii, rzadko by�y 
dla artysty satysfakcjonuj�ce, a oferowane prace raz po raz wraca�y do swego 
twórcy, nie znajduj�c zainteresowania u potencjalnych klientów. W spu	ci�nie 
artystycznej poety zachowa�o si
 stosunkowo niewiele realizacji rysunkowych 
oraz akwarelowych, stanowi�cych w pe�ni wykoczone, starannie dopracowane 
kompozycje, które mog�y stanowi� przedmiot zarobkowych zabiegów Norwida, 
co dodatkowo podnosi rang
 paryskiej Pytii.  
 
 

SPIS ILUSTRACJI 
 

1.  C. Norwid, Portret brodatego m�
czyzny, 1854, tusz, pióro, fot. E. Chlebowska. 
2.  C. Norwid, Widok wn�trza z dzieckiem, 1883 (?), tusz, pióro, p
dzel, o�ówek, fot. 

E. Chlebowska. 
3.  C. Norwid, Rozlepiacz afiszy, 1853-1854 (?), sepia, pióro fot. E. Chlebowska. 
4.  C. Norwid, Rozlepiacz afiszy, rysunek wraz z passe-partout, fot. E. Chlebowska. 
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5.  C. Norwid, Pytia, 1859, akwarela, tusz, pióro, z�ocenie, kredka, reprodukcja za: 
http://antique92.wix.com/lechevaletbleu#!cyprian-kamil-norwid-%281821-1883%-
29/zoom/mainPage/imagecln (dost
p 22.03. 2015). 

6.  C. Norwid, Pytia, 1863, akwaforta, reprodukcja za: C. Norwid. Pisma zebrane. Oprac. 
Z. Przesmycki. Warszawa 1911 po s. 192. 
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AT AN AUCTION AND IN A GALERY 
– ABOUT THE UNKNOWN 

VISUAL WORKS BY NORWID 
 

S u m m a r y 
 
The history of Norwid’s visual works still has numerous secrets, which is not strange 

considering the fact that the approximate proportion of the number of the surviving works and 
ones that are lost is 3:2, with the overall number of the works that can be ascribed to the author 
of Solo a little exceeding two thousand. The awareness of the fact that there may be unknown 
works whose number cannot be estimated, but there is no doubt that they additionally broaden 
the area of the terra incognita in the world of Norwid’s pictures, still makes the problem more 
difficult. 

The article presents four unknown up till now visual works by Norwid that appeared on the 
world market of works of art in recent years. These are: three drawings – A Portrait of a Bearded 
Man,  A View of an Interior with a Child, a sketch A Man Putting Up Posters and one water 
color entitled Pythia, that is an extraordinary example of a carefully touched up composition 
with sensu stricto artistic values. The presentation is accompanied by an attempt to locate the 
mentioned pictures on the map of Norwid’s visual works. 

 
Translated by Tadeusz Kar�owicz  
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W papierach norwidowskich w archiwum Przesmyckiego zachowa�a si
 pew-

na kartka, która opowiada ciekaw� histori
 i ukazuje nieco inny obraz starszego 
ju� poety ni� ten, do którego przywykli	my. Jest to zaproszenie na prapremier
 
baletu Sylwia, czyli nimfa Diany Luisa Mérantego, baletu opartego na poemacie 
Torquata Tassa Aminta i wystawionego w Operze Paryskiej 14 czerwca 1876 
roku. Zaproszenie otrzyma� Norwid od Mlle Gillert wraz z dedykacj�: „Szanow-
nemu panu C. Norwidowi na pami�tk
 od czczonej Marii Gillert”. Kartka jest 
charakterystycznie naddarta zapewne przy sprawdzaniu biletów; zaproszenie zo-
sta�o zatem wykorzystane1.  

By�y okresy w �yciu Norwida, gdy ca�ymi tygodniami nie wychodzi� z domu, 
ale by�y i takie, gdy poeta utrzymywa� liczne towarzyskie stosunki; wiosna i lato 
1876 roku to w�a	nie taki czas. Zaledwie kilka dni przed wizyt� w Operze Pary-
skiej poeta spotyka si
 z Mari� Sadowsk� w ogrodzie przy Palais Royal2. Sto-
sunki z powie	ciopisark� Juliusz Wiktor Gomulicki swego czasu nazwa� nawet 
„ostatnim romansem” Norwida3. Jednocze	nie poeta „czci” warszawsk� baletni-
c
! Utrzymuje tak�e kontakty z polsk� bohem� w Pary�u: Henrykiem Pi�tkow-
skim, Janem Rosenem, Pantaleonem Szyndlerem. Anga�uje si
 w loteri
 na 
rzecz ci
�ko ju� wówczas chorego malarza Józefa Szermentowskiego. Bywa 
cz
stym go	ciem w salonie Józefa Bogdana Wagnera, gdzie spotyka i zapewne 
równie� „czci” jego córki � Wand
 i Olimpi
 (pianistk
, adresatk
 wiersza S�u-
chacz z 1876 roku).  
������������������������������������������������������������

1 Rkps BN IV 6293 k. 19. Wizyta w Operze Paryskiej zosta�a ju� odnotowana w kalenda-
rzu norwidowskim (Z. TRONANOWICZOWA, E. LIJEWSKA, przy wspó�udziale M. Pluty. Kalen-
darz 
ycia i twórczo�ci Cypriana Norwida. T. II. 1861-1883. Pozna 2007 s. 619-620 � dalej 
skrót: Kalendarz II), warto jednak po	wi
ci� jej nieco wi
cej uwagi. 

2 Kalendarz II s. 619. 
3 J.W. GOMULICKI. Dokumentacja „ostatniego romansu” Norwida. Listy Marii Sadow-

skiej. „Pami
tnik Literacki” 1983 z. 4 s. 185-227. Cho� m�� Sadowskiej twierdzi�, �e Cyprian 
Norwid „nie jest niebezpiecznym dla cudzych �on!” (Kalendarz II, 623). 
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Józef Bohdan Wagner, syn aktorki oraz t�umacza sztuk teatralnych (równie� 
J.B. Wagnera), by� autorem i t�umaczem sztuk wystawianych na scenach war-
szawskich. Jak podaje El�bieta Nowicka w szkicu Norwid pisze oper�, Wagner 
przek�ada� libretta z j
zyków w�oskiego i francuskiego najpopularniejszych 
oper, m.in. Hugenotów Meyerbeera, Capulettich i Montecchich Belliniego, 
jednoaktówek Offenbacha. Pisa� tak�e komedioopery oraz libretta baletowe, na 
przyk�ad libretto do opartej na scottowskich motywach Dziewicy jeziora 
(1860)4. Norwid prawdopodobnie zna� go jeszcze z czasów warszawskich. Wag-
ner opu	ci� Warszaw
 w 1863 roku, uciekaj�c przed represjami, przebywa� jaki	 
czas w Niemczech, nast
pnie osiad� na sta�e w Pary�u. Znane s� jego kontakty 
z Norwidem od roku 1873 do 1882 roku5, gdy poeta upomina� si
 o honorarium 
za t�umaczenie libretta opery Antoniego K�tskiego Marcella6. Liczne znajo-
mo	ci Józefa Bohdana Wagnera w warszawskim 	wiecie teatralnym pozwalaj� 
domniemywa�, �e to w�a	nie w jego salonie pozna� Norwid warszawsk� balet-
nic
, Mari
 Gillert. Nie by�a pierwsz� tancerk�, która zauroczy�a poet
7. 

Maria Gillert pochodzi�a ze znanej rodziny tancerzy warszawskich. Debiuto-
wa�a w Warszawie w roku 1873 jako solistka w tytu�owej roli (Lizetta) w Córce 
	le strze
onej, w roku 1874 wyst
powa�a jako Melia w Meluzynie. W Pary�u 
przebywa�a od stycznia 1875 roku, studiuj�c taniec u niejakiej pani Perrecoult, 
w czerwcu tego roku otrzyma�a na pi
� lat engagement jako solistka Opery Pary-
skiej8. Próby do baletu Sylwia, czyli nimfa Diany, w którym Gillert taczy�a rol
 
niewolnicy etiopskiej9, trwa�y dziesi
� miesi
cy: od po�owy sierpnia 1875 r. do 
prapremiery w po�owie czerwca 1876 r. By� mo�e z powodu, i� balet nie odniós� 
spodziewanego sukcesu, artystka nie zabawi�a w Pary�u zbyt d�ugo. Ju� od roku 
1877 wyst
powa�a w Moskwie, gdzie taczy� tak�e jej brat, Stanis�aw. Krótk� 
karier
 przerwa�a tragiczna 	mier�. Tancerka zmar�a 24 czerwca 1879 na skutek 

������������������������������������������������������������
4 E. NOWICKA. Norwid pisze oper�. W: E. Nowicka. Zapisane w operze. Studia z historii 

i estetyki opery. Pozna 2012 s. 194. 
5 Zob. C. NORWID. Pisma wszystkie. T. X. Zebra�, tekst ustali�, wst
pem i uwagami kry-

tycznymi opatrzy� J.W. Gomulicki. Warszawa 1976 s. 404-405.  
6 Zob. Kalendarz II, 722, 745. O pracy Norwida wraz z Heliodorem Rochlitzem nad libret-

tem Marcelli zob. E. NOWICKA. Norwid pisze... s. 189-209; J. ZIELI�SKI. W sprawie Heliodo-
rów. „Studia Norwidiana” 32: 2014.  

7 Zob. J. PUDE�EK. Kim by�a bohaterka norwidowskiego wiersza „Do s�ynnej tancerki 
rosyjskiej – nieznanej zakonnicy”? „Poezja” 7: 1966 s. 4-6. Autorka przypuszcza, i� pierwo-
wzorem bohaterki wiersza Norwida by�a rosyjska tancerka Marta Miko�ajewna Murawiewa. 

8 J. PUDE�EK. Warszawski balet w latach 1862-1915. Kraków 1981 s. 27, 158. 
9 C.W. BEAUMONT. Complette book of ballets. London 1951 s. 600. 
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ran zadanych jej sztyletem przez maszynist
 Teatru Wielkiego w Moskwie10. 
O tragedii donosi�a prasa warszawska: 
 

Panna Gillert baletniczka Wielkiego Teatru w Moskwie, która, jak donosili	my, zosta�a na 
scenie 	miertelnie raniona przez pomocnika maszynisty, Awi�owa, dnia 24-go czerwca w szpitalu 
	w. Katarzyny zakoczy�a �ycie. Morderca, który usi�owa� si
 otru� rozczynem fosforu przez 
zadanie mu antidotum, utrzymany zosta� przy �yciu. Obecnie znajduje si
 w wi
zieniu11.  

Wspominali	my niedawno o fatalnym wypadku, który spotka� pann
 Gellertówn
 [!], 
pierwsz� tancerk
 teatru w Moskwie, warszawiank
… Jak wiadomo, zosta�a ona dwukrotnie 
pchni
ta no�em A-wa, maszynisty, �ywi�cego ku tancerce szalon� mi�o	�. Obecnie ‘Petersb. 
listok’ donosi, i� Gellertówna [!], pomimo wszelkiej pomocy lekarskiej, wyzion
�a ducha! 
Zabójca, który chcia� otru� si
 fosforem – �yje!12  

 
Nie wiadomo, czy Norwid dowiedzia� si
 o tragicznym finale kariery uwiel-

bianej przez siebie artystki. Powró�my jednak do prapremiery baletu Sylvia 
14 czerwca 1876 roku w Pary�u. By� to pierwszy balet wystawiany w Palais 
Garnier, nowym gmachu opery mog�cym pomie	ci� ponad dwa tysi�ce widzów. 
Obecnych by�o wielu oficjeli, m.in. minister edukacji i sztuk pi
knych, William 
Henry Waddington, minister finansów, Léon Say, prefekt policji w Pary�u, Félix 
Voisin. Jak donosi� „Jegomo	� z parteru” w „Le Figaro”, mieni�y si
 diademy 
i kolie najbardziej eleganckiej publiczno	ci13. Samo przedstawienie nie okaza�o 
si
 a� tak olbrzymim sukcesem, jakiego oczekiwano. Zawini�y tu problemy tech-
niczne. Niezwyk�a, arkadyjska sceneria, któr� przygotowano z wielkim przepy-
chem, by�a �le o	wietlona, co zaszkodzi�o jako	ci produkcji. Recenzent „Le Fi-
garo” pisa� na temat scenografii: 

 
Najbardziej do gustu przypad�y mi dekoracje z aktu pierwszego, które by�y niczym 

najbardziej wyrafinowana poezja. Dekoracje towarzysz�ce scenie fina�owej uzna�em jedy-
niew cz
	ci za zadowalaj�ce, natomiast scena, w której Diana odwiedza Endymiona, przy-
pomina�a raczej kolorowe afisze domów mody. 

Strona techniczna oraz obs�uga dekoracji w balecie pozostawiaj� wiele do �yczenia. Spo-
dziewali	my si
 b�yskotliwych i pomys�owych rozwi�za, a jednak najprostsze rzeczy nie 
by�y dobrze wykonane. Nie wspominaj�c ju� o tym, i� zabrak�o kluczowych efektów, jako �e 
maszynista nie by� w stanie nale�ycie si
 nimi zaj��. W drugorz
dnych scenach efekty s� na 
znacznie wy�szym poziomie14. 

������������������������������������������������������������
10 J. PUDE�EK. Warszawski balet… s. 175. 
11 „Gazeta Warszawska” 143: 1879 (18/30 czerwca) s. 2. 
12 „Kurier Warszawski” 1879 nr 143 (18/30 czerwca) s. 4. 
13  Recenzja spektaklu ukaza�a si
 15 czerwca w „Le Figaro” (1876 N. 167 p. 3). 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k275999r/f3.zoom.langFR. 
14 Tam�e. Wszystkie cytaty z francuskich recenzji podaj
 w przek�adzie K. Majchrzyckiej. 
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Podkre	lano natomiast „sukces, jaki osi�gni
ty zosta� w zakresie muzyki, 
choreografii, a tak�e inscenizacji baletu”. Norwida z pewno	ci� zainteresowa�y 
antyczne kostiumy, które projektowa� Pierre Eugène Lacoste na podstawie 
najnowszych znalezisk archeologicznych. By� to prawdopodobnie ten sam arty-
sta, który wykona� drzeworyt do rysunku Norwida Obrona Cz�stochowy15. Ko-
stiumy, projektowane przez Lacoste’a, by�y oceniane wysoko, chwalono je za 
„klas
, smak i inwencj
 artystyczn�”: 

 
Tym, co zas�uguje na wyj�tkowe uznanie s� kostiumy autorstwa Eugène Lacoste. 

Niepowtarzalne wr
cz i jak dot�d niedo	cignione. Ca�o	� to harmonijna s�odycz, która d�ugo 
trzyma widza pod wra�eniem. Lacoste to nie tylko badacz, ale tak�e poeta. Podj�� si
 
przywrócenia do �ycia czasów antycznych, które ozdobi� nadto blaskiem swej wyobra�ni. 
Brak tu miejsca i czasu, by omówi� – tak jakby wypada�o – wszystkie kostiumy, a przecie� 
nawet najmniejsze ich detale zas�uguj� na uwag
. Przemawiaj� jednocze	nie do oczu i do 
ducha; co	 dla siebie znajd� tu zarówno erudyci i znawcy, jak i mniej obeznani w tym tema-
cie widzowie16.  

 
Krytycy wysoko te� ocenili muzyk
 Léo Delibesa. Kompozytor tworzy� j�, 

gdy trwa�y ju� próby w operze (próbowali na niego wp�ywa� g�ówni soli	ci: 
primabalerina Rita Sangali17 i jej partner Luise Mérante18, który by� równie� 
choreografem przedstawienia). Podkre	lano „symfoniczno	�” muzyki, malowni-
czo	� tematyki, poci�gaj�ce zmiany harmonii, barwn� instrumentacj
 19 . Aby 
nieco odda� klimat przedstawienia, warto przytoczy� obszerniejszy fragment 
recenzji w „Le Constitutionel”, po	wi
cony muzyce w I akcie, pióra Hipolyte’a 
Hosteina: 

 
D�wi
k rogów, który da si
 s�ysze� w preludium wskazuje na domen
 Diany, bogini �o-

wów. Gdy podnosi si
 kurtyna, driady zaczepiaj� faunów, którzy puszczaj� si
 za nimi w 

������������������������������������������������������������
15 Zob. Kalendarz I, 460-461.  
16 „Le Figaro” (Recenzja spektaklu...). Warto doda�, �e Lacoste by� tak�e twórc� kostiu-

mów do Aidy. 
17 Rita Sangali (1849-1909), urodzona w Mediolanie, debiutowa�a na scenie w wieku 13 lat, 

w 1866 taczy�a w Teatrze Królewskim w Londynie a nast
pnie odnosi�a sukcesy na scenach 
amerykaskich. W roku 1870 przyby�a do Pary�a, w 1876 r. by�a primabalerin� Opery 
Paryskiej. 

18  Louis Mérante (1828-1887), wybitny tancerz i choreograf francuski. Zadebiutowa� 
w wieku 6 lat w Liége, potem taczy� w Teatrze Wielkim w Marsylii, a od 1848 r. w Pary�u. 
Jako choreograf wystawia� balety w Operze Paryskiej w latach 1873-1886. By� m
�em rosyj-
skiej tancerki, Ziny Richard (zob. J. PUDE�EK. Kim by�a bohaterka… s. 5). 

19 C.W. BEAUMONT. Complette book... s. 606, powo�uj�c si
 na recenzj
 w „L’Opinion” 
z 15 czerwca 1876 r.  
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po	cig w takt �ywego scherza. Wraz z pojawieniem si
 Aminty nast
puje pastora�ka. Wst
p 
ten jest �agodny, dyskretny i je	li mo�na tak rzec, poranny.  

Nast
pnie rozbrzmiewa orkiestra; daje si
 s�ysze� d�wi
k rogów. Oto �owczynie i Sylwia 
– najpi
kniejsza z nimf Diany, której serca nie zdo�a� jak dot�d podbi� Amor. Nimfy zwa-
bione 	wie�o	ci� wód i lasów daj� si
 zauwa�y�.  

Powolny walc taczony przez Sylwi
 Sangalli jest lekki i �agodny niczym najczulsze piesz-
czoty. Nast
puje szybki zwrot melodyczny – to nimfy zauwa�aj� zuchwalca, który obserwowa� je 
z ukrycia. �mia�kiem owym jest zakochany w Sylwii pasterz Aminta. Oburzenie cnotliwych 
panien Diany rozbrzmiewa w �ywio�owym allegro. W z�o	ci Sylwia si
ga po strza�
 i trafia 
Aminta, który pada ra�ony. Bóstwa rozpierzchaj� si
 wraz z nadej	ciem m�odych pasterzy i pa-
sterek, którzy przybiegaj�, aby z�o�y� ofiary pod pos�giem boga Amora. Na szcz
	cie dra-
matyzmowi poprzedniej sceny kompozytor przeciwstawia czaruj�ce, ludowe melodie20. 

 
Historycy baletu nazwali pó�niej Léo Delibesa „ojcem wspó�czesnej muzyki 

baletowej”; od jego czasu muzyka ta nie by�a ju� tylko metronem reguluj�cym 
kroki tancerzy, lecz tworzy�a akcj
 baletu. Muzyk
 baletow� zacz
li kompono-
wa� wybitni kompozytorzy. Muzyk
 Delibesa do Sylwii wysoko ceni� Piotr 
Czajkowski. 

Z uznaniem spotka�a si
 tak�e choreografia przygotowana przez Louisa 
Mérantego oraz partie solowe taczone przez Rit
 Sangali i Mérantego: 

 
Materia baletu Sylwia jest b�yskotliwa i pomys�owo wykonana. Dostarcza� wi
c Ricie 

Sangalli raz po raz okazji do gry pe�nej wdzi
ku i powabu oraz dramaturgii. Aktorka wyrazi�a 
to niezwyk�� gibko	ci�, urokiem i nieporównywalnym mistrzostwem. 

Louis Mérante, znakomity tancerz i wprawny baletmistrz, wymy	li� i u�o�y� divertisse-
menty (krótkie widowiska), pochody (przej	cia), kroki, jak i wyrazy mimiczne, które s�usznie 
oklaskiwano. W tym zakresie doceniam nade wszystko parti
 bachantki, porywaj�co taczon� 
przez Rit
 Sangalli21. 

 
Zauwa�ono tak�e taniec dwóch niewolnic etiopskich, czyli Marii Gillert 

i Mlle Mollnar, okre	laj�c go jako wirtuozerski: 
 
W akcie drugim Orion zamyka Sylwi
 w ciemnej grocie. Aby zaj�� czym	 swego wi
�nia 

serwuje jej pokaz przedziwnego i szalonego taca w wirtuozerskim wykonaniu dwóch gib-
kich niewolnic etiopskich. Ten niepowtarzalny taniec wykonywany jest do ostrego motywu 
na fletach piccolo, który zauwa�yli	my ju� we wst
pie. W efekcie jest to jedna z najbardziej 
b�yskotliwych i jednocze	nie pe�nych napi
cia stron partytury22.  

������������������������������������������������������������
20 H. HOSTEIN. „Le Constitutionel” z 19 czerwca (1876 N. 171) s. 1; http://gallica.bnf.fr/-

ark:/12148/bpt6k6778535/f1.zoom.langFR. 
21 H. HEINE. „Le Constitutionel” z 15 czerwca (1876 N. 167) s. 3; http://gallica.bnf.fr/-

ark:/12148/bpt6k6778493/f3.zoom.langFR.  
22 „Le Figaro” (Recenzja spektaklu...). 
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Dalej recenzent w dowcipnym tonie zarzuca� tancerkom Mollnar i Gillert, i� 
graj�c niewolnice etiopskie, zaniedba�y charakteryzacj
 i nie przyciemni�y sobie 
twarzy i ramion. 

Norwid, który otrzyma� zaproszenie na prapremier
 Sylwii od „czczonej” 
przez niego Marii Gillert, musia� ogl�da� j� tacz�c� ju� wcze	niej, zapewne 
podczas prób poprzedzaj�cych spektakl. I tu pojawia si
 jeszcze jeden interesu-
j�cy trop. Baletnice opery paryskiej, w�a	nie podczas prób, od kilku ju� lat malo-
wa� Edgar Degas. Swoje obrazy wystawi� podczas wystawy impresjonistów 
w kwietniu 1876 roku. Wolno przypuszcza�, i� t
 szeroko komentowan� w pra-
sie wystaw
 ogl�da� tak�e Norwid, utrzymuj�cy wówczas kontakty z m�odymi 
polskimi malarzami, przede wszystkim z Henrykiem Pi�tkowskim23. Ten ostatni 
wspomina� po latach: 

 
Nigdy nie zapomn
 wra�enia, jakie wystawa ta na mnie wywar�a. By�o to dla mnie co	 tak 

nowego, co	 tak dalekiego od tego, co wpajano nam w akademii monachijskiej, �e przez czas 
jaki	 nie mog�em wyj	� ze zdumienia. Impresjonizm taki, jakim si
 wtedy przedstawi�, ude-
rza� prawd�, dawa� tak nowe sztuce motywa, studia koloru i 	wiat�ocienia, tak delikatne 
a rzeczywiste, �e móg� oddzia�a� na wra�liwe natury malarzy. [...] Degas pastelami rysowa� 
sceny z prób baletowych lub typy grajków z orkiestry z fantastycznym o	wietleniem lamp 
u do�u sceny umieszczonych24.  

 
Warto mo�e doda�, i� równie� w muzyce Delibasa do Sylwii dostrzegano 

wczesne elementy impresjonistyczne. Niektóre poruszone w powy�szym tek	cie 
w�tki czekaj� na dalsze podj
cie. Na pewno nale�y zgodzi� si
 z konstatacj� 
El�biety Nowickiej, i� stanowczo niedoceniany jest w badaniach „fenomen tea-
tralnej (i operowej) 	wiadomo	ci Norwida, a w tym jego do	wiadcze jako 
widza, których opracowanie musi obj�� tak�e twórczo	� plastyczn�”25.  

Operowe do	wiadczenia by� mo�e si
gaj� czasów warszawskich, jako �e ak-
tork� operow�, co odkry�a ostatnio Zofia Dambek-Giallelis, by�a ciotka poety, 
Klara Zamecka. Z aktork� zwi�za� si
, a w 1835 r. o�eni�, Tomasz Dybowski, 
syn stolnika Dybowskiego, prawnego opiekuna braci Norwidów. Klara Zamecka 
debiutowa�a w operze Kalif z Bagdadu (1832), we Fra Diavolo (1835) gra�a 
obok Alojzego �ó�kowskiego; tak�e jej siostra Petronela Zamecka wyst
powa�a 
������������������������������������������������������������

23 Kalendarz II, 612-617. 
24 H. PI�TKOWSKI. Polskie malarstwo wspó�czesne. Petersburg 1895 s. 89-90. Przedruk: 

Kalendarz II, 614. 
25 E. NOWICKA. Norwid pisze oper�... s. 209. Wspominaj�c twórczo	� plastyczn�, E. No-

wicka ma na my	li studia kostiumowe, które pojawiaj� si
 na rysunkach Norwida, m.in. w III 
tomie Album Orbis. Nie uda�o si
 te� do tej pory zidentyfikowa� opery, której scen
 fina�ow� 
przedstawia rysunek Norwida podpisany: „Finale d’un Opera seria” („Lech” 5: 1939). 
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jako aktorka i tancerka na scenach warszawskich, lubelskich i lwowskich (tu w 
latach 1840-1841 wraz z Bogumi�em Dawisonem)26. Zainteresowania operowo-
teatralne mog�y zatem zrodzi� si
 u Norwida bardzo wcze	nie, dzi
ki wujowi 
Tomaszowi i jego koligacjom rodzinnym.  
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NORWID GOES TO THE OPERA HOUSE 
 

S u m m a r y 
 
The article shows the history of a certain invitation – an opera ticket that can be found in 

the materials remaining from C. Norwid, kept in Z. Przesmycki’s collection in the National 
Library. The author explains that it is a ticket for the world premiere of Sylvia, or Diane’s 
Nymph by Luis Mérante, a ballet based on Torquato Tasso’s poem Aminta and performed in 
the Paris Opera on 14 June 1876. Norwid received the invitation from the soloist of the Paris 
Opera with the dedication: “To Sir C. Norwid, as a keepsake from the revered Maria Gillert”. 

������������������������������������������������������������
26  Z. DAMBEK-GIALLELIS. Glosy do historii rodzinnej. „Studia Norwidiana” 31:2013 

s. 175-177.  
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The article presents the circumstances, in which the poet could have met the dancer, and also 
the ballet performance to which he was invited.  

 
Translated by Tadeusz Kar�owicz 

 
S�owa kluczowe: Cyprian Norwid, Maria Gillert, biografia, historia Opery Paryskiej.  
 
Key words: Cyprian Norwid, Maria Gillert, biography, history of the Paris Opera. 
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Zaproszenie na premierowe wystawie-
nie baletu Sylvia w Operze Paryskiej 
w srod
 14 czerwca 1876 roku na godzi-
n
 20.45 (8 3/4). 13 czerwca (stempel 
pocztowy) wys�ane z Opery na adres 
„Mademoiselle Gillert” i przekazane 
przez tancerk
 Norwidowi wraz z dedy-
kacj�: Szanownemu panu C. Norwi-
dowi od czczonej Marii Gillert”. Rkps 
BN IV 6293 recto i verso. 
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Afisz zapraszaj�cy na premierowe wystawienie baletu Sylvia 
w Operze Paryskiej 14 czerwca 1876 roku. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sylvia_ad.jpg  



�
STUDIA NORWIDIANA 

33:2015 

ADAM CEDRO 

FORTEPIAN NA BRUKU. 
RELACJE Z EPOKI 

W poniedzia�ek, 21 wrze	nia 1863 roku, w warszawskim „Dzienniku Po-
wszechnym”, oficjalnym organie w�adzy, na pierwszej stronie, w cz
	ci urz
do-
wej, ukaza� si
 zwi
z�y komunikat: 

 
Dnia onegdajszego o godzinie szóstej po po�udniu, kiedy JW. pe�ni�cy obowi�zki Na-

miestnika i G�ównodowodz�cego, Jenera�-Adjutant Hrabia Berg, raczy� przeje�d�a� Nowym 
�wiatem od Belwederu ku Zamkowi Królewskiemu, otwartym powozem, z zwyk�ym kon-
wojem, sk�adaj�cym si
 z oficera i o	miu kubaskich kozaków, z po��czonych domów 
Hrabiego Zamojskiego Nr. 1245a i 1245b, dany by� strza� z r
cznej broni i rzucono kilka 
bomb Orsiniego, a potem mieszanin
 paln� w naczyniu. Kulami i od�amkami bomb, które 
pop
ka�y, przebite zosta�o palto JW. Jenera� Adjutanta Hrabiego Berga, raniony zosta� kozak 
i oba dyszlowe i siedm kozackich koni. 
 

I jeszcze dwa zdania, ale ju� czcionk� mniejsz� o punkt: 
 
Po��czone domy zaraz zosta�y otoczone, mieszkacy z nich wyprowadzeni, m
�czy�ni aresz-

towani, a meble po wyrzuceniu onych spalone. Znalezienie u niektórych mieszkaców rzeczy 
upakowanych, naprowadza na domys�, �e ci� byli uprzedzeni o maj�cym si
 spe�ni� powy�szym 
zamachu. Domy pomienione przesz�y na zawsze pod zarz�d w�adzy wojskowej1. 

 
Tyle oficjalnego, jawnie propagandowego komunikatu wydanego dopiero po 

dwóch dniach od jednego z najcz
	ciej przywo�ywanych i najlepiej znanych 
zdarze z dziejów powstania styczniowego. Na te wydarzenia sprzed 150 lat, 
kiedy to w odwecie za zamach na namiestnika Berga zdemolowano i przej
to 
warszawskie kamienice Andrzeja Zamoyskiego, patrzymy zwykle w kontek	cie 
zniszczenia instrumentu, na którym grywa� w m�odo	ci Szopen. Ale ta symbo-

������������������������������������������������������������
1 Warto zwróci� uwag
 na dwukrotne powtórzenie absurdalnej informacji o „po�aczonych 

domach” jako miejscu sk�d dokonano ataku na Berga. Tak�e podanie numeracji obu nie-
ruchomo	ci i samo opracowanie informacji jest 	ladem wysi�ku szukania uprawomocnienia dla 
decyzji o konfiskacie obu budynków. 
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liczna dewastacja, kamie w
gielny Norwidowego arcydzie�a, sama w sobie nie 
by�a czym	 nadzwyczajnym. Razem z instrumentem genialnego kompozytora na 
warszawskim bruku znalaz�o si
 tego dnia kilkana	cie innych fortepianów, 
a zniszczeniu uleg� dorobek �ycia wielu osób, czasem znacznie wa�niejszy od 
materialnego i – na dobr� spraw
 – s�u��cemu zbytkowi przedmiotu przeznaczo-
nego do wykonywania muzyki. Nieobliczalne i tragiczne okaza�y si
 te� kon-
sekwencje samego zamachu – o tym te� milczy Norwidowa oda. Zbieraj�c doku-
mentacj
 do opublikowanej w „Studiach Norwidiana” interpretacji Fortepianu 
Szopena2, zgromadzi�em sporo materia�ów historycznych, g�ównie z ówczesnej 
prasy, które pozwalaj� w szerszym kontek	cie spojrze� na wydarzenia sprzed lat 
i dostrzec wyj�tkowo	� Norwidowej interpretacji zdarze na tle ówczesnych 
relacji.  

1. ZAMACH 

T�o i okoliczno	ci poprzedzaj�ce prób
 zabicia namiestnika Królestwa Pol-
skiego, podobnie jak i sam zamach, s� dobrze i szeroko opisane przez history-
ków. Ostatnio zrealizowano nawet krótki film telewizyjny, przygotowano kilka 
audycji radiowych na temat wydarze sprzed lat, pojawi�o si
 par
 okoliczno-
	ciowych artyku�ów. W poprzednim moim tek	cie po	wi
conym Fortepianowi 
korzysta�em g�ównie ze wspó�czesnego opisu zdarze, zaczerpni
tego z ksi��ki 
Rafa�a Górskiego Polscy zamachowcy, wydanej w 2008 roku w Krakowie. Obec-
nie odwo�uj
 si
 do materia�ów �ród�owych i dawniejszych opracowa. W	ród 
nich najwa�niejsze miejsce zajmuje V tom Dziejów 1863 roku Walerego 
Przyborowskiego wydany w 1918 roku, zw�aszcza rozdzia� XVIII. „Wrze�niow-
cy. Zamach na Berga”, w którym wszechstronny opis okoliczno	ci i skutków 
zamachu zajmuje ponad 50 stron (s. 156-209). Dzie�o to oparte jest na szerokim 
zestawie �róde� i na bezpo	rednich relacjach od 	wiadków opisywanych zdarze. 
Cytowa� te� b
d
 ówczesn� pras
 warszawsk�, krakowsk� i poznask�. Z pó�-
niejszych, wartych przypomnienia �róde� nale�y przywo�a� „Prosto z Mostu” 
nr 40 z 18 wrze	nia 1938 r., z obszernym tekstem Micha�a Godlewskiego „For-
tepian Szopena” (Geneza norwidowskiego wiersza). 

������������������������������������������������������������
2 A. CEDRO. Fortepian Szopena. Poezja i historia. „Studia Norwidiana” 30: 2012 s. 131-

144. 
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�ród�o ilustracji: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Friedrich_Wilhelm_Rembert_von_Berg.jpg 

 
Fiodor Fiodorowicz (vel Friedrich Wilhelm Rembert von) Berg, hrabia Wiel-

kiego Ksi
stwa Finlandii, geograf i uznany geodeta, genera� kwatermistrz armii 
rosyjskiej, dowódca szturmu na warszawsk� Wol
 w roku 1831, gubernator 
Finlandii i ostatni namiestnik Królestwa Polskiego (1863-1874). Tak� jego cha-
rakterystyk
 przedstawia Przyborowski:  

 
W	ród takiego nastroju umys�ów rosyjskich i takiego otoczenia Berg wst
powa� na dawno 

upragniony stolec namiestnikowski w Warszawie. Nie bardzo on lubia� tych wszystkich pa-
nów, tej zgrai wstr
tnych karyerowiczów ze specyficzn� cech� mongolsk� i bizantysk�, bo 
b�d� co b�d�, by� to Niemiec, wychowaniec cywilizacyi zachodniej, i czu� pewn� odraz
 do 
tych typów azyatycko-tatarskich, do tej ��dzy zniszczenia, jaka si
 w nich na ka�dym kroku 
przebija�a. Ale �e sam by� karyerowiczem, bystrym, przenikliwym, i widzia�, �e pr�d samo-
bytnictwa bierze gor
, nie my	la� si
 opiera�, owszem da� mu si
 porwa� i unosi�, bo inaczej 
czu�, �e b
dzie zgniecionym, a on sobie wcale tego nie �yczy�. Okazywa� teraz nadzwyczajn� 
energi
 i czynno	�, zdumiewaj�c� w tym, blizko siedemdziesi
cioletnim, starcu. We wszyst-
ko wgl�da�, pilnowa� wszystkiego. Od godziny 8-ej rano codziennie ju� przyjmowa� raporta, 
urz
dnikow, jenera�ow, sypia� ma�o, w ka�de 	wi
to modli� si
 uroczy	cie w cerkwi zamko-
wej, je�dzi� po mie	cie otoczony, t. zw. w Warszawie, „czerkiesami”, wsz
dzie i zawsze 
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ukazywa� si
 wysznurowanym, umalowanym, z w�sami z fantazy� do góry zakr
conymi, wy-
prostowany, �wawy, pe�en �ycia i rze�ko	ci [s. 156-157]. 

 
Berg swoje stanowisko obj�� po Wielkim Ksi
ciu Konstantym. Ju� 11 wrze-

	nia podpisywa� si
 jako „pe�ni�cy obowi�zki namiestnika”, cho� ca�kiem pew-
nie nowym na stanowisku jeszcze si
 nie czu�, gdy� – o czym wspomina Przy-
borowski – nie odwa�y� si
 jeszcze wydawa� wieczorów na zamkowych salo-
nach w obawie, czy nie powróci jeszcze do stolicy wielki ksi��
. Z jego przyby-
ciem przybra�a na sile brutalno	� i bezwzgl
dno	� wojennych dzia�a, mno�y�o 
si
 bezprawie i nadu�ycia. Zacz�� od zreformowania s�u�by policyjnej w War-
szawie, zwi
kszaj�c jej si�y do 2110 osób, które uzupe�niono rosyjskimi �o�nie-
rzami i oficerami. Nowi funkcjonariusze z olbrzymi� gorliwo	ci� rzucili si
 do 
	ledzenia, donoszenia, rewidowania, przy okazji pozwalaj�c sobie na drobne 
kradzie�e i nadu�ycia. Zaostrzono kryteria meldunkowe i nakazano zamkni
cie 
na klucz wszystkich bram w domach, nak�adaj�c na stró�ów obowi�zek prze-
pytywania przychodz�cych i donoszenia o podejrzanych nieznajomych policji. 
Zabroniono wyrabia� bro i amunicj
 oraz wyposa�enie wojskowe (siod�a, 
ostrogi, tornistry, odzie� itd.). Zakazano sprowadzania do Królestwa z zagranicy 
ciep�ej odzie�y. Wzmo�ono patrole piesze i konne, a w nocy 10 tysi
cy wojska 
pilnowa�o wa�niejszych punktów w obawie przed wybuchem walk. Stopniowo 
podporz�dkowano policj
 miejsk� i wiejsk� naczelnikom wojskowym, we wrze	-
niu s�downictwo, skarbowo	�, sprawy wyznaniowe, szkolnictwo i transport. 
Dokonano zmian w podziale administracyjnym kraju, przyznaj�c ich naczelnikom 
prawo karania 	mierci�. Mno�y�y si
 aresztowania i kontrybucje, ros�o napi
cie.  

Równolegle w�adza powstacza przesz�a w r
ce „Czerwieców”, jak ich wte-
dy nazywano, z Chmieleskim na czele. Wobec chyl�cego si
 do upadku 
powstania radyka�owie postanowili si
gn�� po 	rodki stanowcze i rozpocz�� 
swoje rz�dy od zamachu na wa�nego urz
dnika rosyjskiego. Wybór Berga jako 
celu nasuwa� si
 niemal samoistnie.  

Na jednym z tajnych zebra, 27 sierpnia, przykla	ni
to temu pomys�owi. 
Przyborowski wspomina o jednym g�osie sprzeciwu, ostrzegaj�cym o mo�liwych 
strasznych militarnych i spo�ecznych skutkach dla Warszawy.  

 
„Chmieleski odpar� ten zarzut uwag�, �e zamach na �ycie W. Ks. Konstantego spowodo-

wa� «stracenie jednego pijaka, szkodliwego dla spo�eczestwa, Jaroszyskiego, ten za	, który 
strzela� do namiestnika Lüdersa, dot�d nie jest nikomu, prócz niego, Chmieleskiego, nie-
znany», obawia� si
 wi
c o jakie	 przypuszczalne z�e nast
pstwa, nie ma powodu. Oponen-
towi za	 kazano natychmiast wyjecha� do swego oddzia�u, a Lempke otrzyma� tajne polece-
nie, a�eby tego dopilnowa�, a w razie oporu ukara� go 	mierci�3.  
������������������������������������������������������������

3 Tam�e s. 169-170. 
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Przygotowania do zamachu s� szczegó�owo opisane, rozwa�ano kilka loka-
lizacji, a nawet my	lano o pod�o�eniu materia�ów wybuchowych w kana�ach pod 
tras� przejazdu przysz�ej ofiary. Gromadzono materia�y i bro. Co ciekawe, 
planowanej akcji w jakiej	 mierze nawet nie trzymano w tajemnicy. 

 
O przygotowuj�cym si
 zamachu g�uche i niedok�adne wie	ci obiega�y po Warszawie, 

zw�aszcza �e ca�a prawie organizacya miejska wiedzia�a o tem, a przys�owiowa gadatliwo	� 
polska nie umia�a utrzyma� sekretu. Poniewa� spodziewa� si
 nale�a�o, �e po zamachu poli-
cya i wojsko aresztowa� b
dzie wszystkich, kogo spotka na ulicy i dopuszcza� si
 swoim 
zwyczajem wszelkiego rodzaju gwa�tów, wi
c Naczelnik miasta, którym ju� wtedy by� 
Ignacy Chmieleski, wyda� tajny rozkaz, a�eby nikt z organizacyi nie chodzi� po Krakow-
skiem Przedmie	ciu i Nowym �wiecie od godz. 2-ej do 6-ej po po�udniu. Rozporz�dzenie to 
przenikn
�o prawie wszystkich mieszkaców Warszawy, zw�aszcza, �e w nr 9, tajnego czaso-
pisma pt. »Polska«, z d. 3 Wrze	nia, ukaza� si
 artyku�, w którym opowiadano, �e niedawno 
W. Ks. Konstanty osobi	cie na ulicy aresztowa� kilkadziesi�t osób za to, �e mu si
 nie 
uk�oni�y, dlatego redakcya radzi mieszkacom, a�eby nie chodzili po Krakowskiem Przed-
mie	ciu i Nowym �wiecie mi
dzy godzin� 6-t� a 8-m� wieczorem, bo »lepiej (pisa�a) nad-
�o�y� drogi, ani�eli dosta� si
 do wi
zienia, lub k�ania� si
 katowi i zabójcy; niech oprócz 
konwojuj�cej go dziczy azyatyckiej nie widzi on ani jednej twarzy ludzkiej oko�o siebie«. 
Oczywi	cie ca�a ta historya o Wielkim ksi
ciu by�a k�amstwem, ale sz�o o ostrze�enie ludzi, 
aby w pewnych godzinach unikali ulic, na których zamach mia� by� dokonany. Wszyscy wi
c 
wiedzieli o gotuj�cej si
 katastrofie; nawet u aresztowanego w tej porze Rawicza, powsta-
czego wojewódzkiego na Podlasiu, znaleziono list z Warszawy, w którym wyra�nie by�o 
powiedziane, �e »w tych dniach zginie wa�na osobisto	�... Warszawa stoi jakby na wulkanie, 
codzie oczekujemy strasznych wypadków«. Wskutek tych ostrze�e, w godzinach popo�ud-
niowych, dwie g�ówne arterye Warszawy, zwykle o tej porze i wobec prze	licznej, s�onecznej 
pogody, przepe�nione publiczno	ci�, nagle pustosza�y, tak �e rzadko zjawia� si
 na nich jaki 
przechodzie. Najrozmaitsze z tego powodu obiega�y pog�oski, jedni s�dzili, �e rz�d rosyjski 
knuje jakie	 gro�ne zamiary, inni, �e wybuchnie w Warszawie powstanie, �e s�owem jakie	 
okropne nast�pi� dni dla miasta. Mimo to wszystko policya warszawska, tak usilnie prze-
pe�niona oficerami gwardyackiemi, ró�ni ci Rosicy, Kosiscy, Onoprienki i t. d. niczego si
 
nie domy	lali. Dokonanie zamachu by�o naznaczone na dzie 19 Wrze	nia4. 

 
W dziele Przyborowskiego dok�adnemu i wieloaspektowemu opisowi samego 

zamachu po	wi
cono wiele stron. Nie b
d
 przytacza� powszechnie znanych 
ustale. Interesuj� mnie tutaj tylko mniej znane szczegó�y i obrze�a tych wyda-
rze, np. kwestia zwi�zanej z zamachem ikonografii. Otó� Przyborowski przy-
wo�uje tutaj histori
 znanego obrazu odtwarzaj�cego wrze	niowe wydarzenie, 
którego autorem by� Adolph Jozefowicz Charlemagne, malarz historyczny, ofic-
jalny w zasadzie dokumentalista wa�niejszych wydarze z udzia�em cara czy 

������������������������������������������������������������
4 Tam�e s. 173-174. 



ADAM CEDRO   ___________________________________________________    
 

�
176

rosyjskich wy�szych rang� urz
dników i wojskowych. Reprodukcj
 p�ótna zna-
le�� mo�emy m.in. w broszurze M.P. Ustimowicza5. 
 

 
 
Obraz zosta� namalowany z polecenia samego Berga. Przyborowski twierdzi, 

�e by� przemalowywany, gdy� zleceniodawcy nie spodoba�a si
 jego pierwsza 
wersja ze stoj�c� w kolasce sylwetk� genera�a, co mia�o zdradza� wzburzenie 
i niepokój. Kaza� wi
c, niezgodnie z prawd�, przedstawi� siebie siedz�cego spo-
kojnie w powozie i mówi�cego do adiutanta. Na dost
pnych reprodukcjach nie 
wida� niestety innego szczegó�u, o którym wspomina Przyborowski, a mianowi-
cie r
ki machaj�cej chustk� w oknie pierwszego pi
tra. Wa�ne to o tyle, �e mia� 
to by� znak dawany przez zamachowców – na podstawie chustki oskar�ono 
o wspó�udzia� pewnego Bogu ducha winnego kupca i d�ugo m
czono go aresztem 
i przes�uchaniami. Niestety, nie uda�o mi si
 dowiedzie�, jakie by�y dalsze losy 
tego obrazu i gdzie ewentualnie si
 obecnie znajduje.  

������������������������������������������������������������
5 Zagowory i pokuszenia na uriad Namiestnika J. Im. Wieliczestwa w Carstwie Polskom 

i g�awno komandu juszczano wojskami i t.d. Warszawa 1870 [O spiskach i zamachach na 
ycie 
hrabiego Berga], jak podaje Przyborowski. Reprodukcj
 obrazu zamieszcza tak�e Kronika 
powsta� polskich 1794-1944. Warszawa 1994 s. 242. Mo�emy j� tak�e obejrze� w Internecie. 
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Druga ze znanych ilustracji dotycz�cych konsekwencji zamachu przedstawia 
po�ar przed kamienic� Zamoyskich. Jako drzeworyt ze szkicu Charlesa Lalle-
manda zosta�a pierwotnie opublikowana w paryskim „L’Illustration. Journal 
Universel” z 10 pa�dziernika 1863 r., pó�niej doczeka�a si
 kolejnych wersji, 
tak�e barwnych6.  

 
I wreszcie mamy fotografie Warszawy wykonane przez Karola Beyera z cza-

sów powstania, na których mo�emy zobaczy� rosyjskie wojska stacjonuj�ce pod 
Zamkiem Królewskim, Pa�ac Staszica z Bazylik� �wi
tego Krzy�a, widok placu 
z pomnikiem Miko�aja Kopernika czy Pa�ac Staszica sfotografowany z wie�y 
bazyliki. To cenne dokumenty pozwalaj� zajrze� w miniony czas i t�o zdarze.  

2. STRATY 

Szacuje si
, �e w obu kamienicach Zamoyskiego, a wi
c w tej frontowej 
i drugiej, po�o�onej w g�
bi, za ogrodem, mieszka�o ok. 1000 osób. Konsek-

������������������������������������������������������������
6 Drzeworyt reprodukowany by� w katalogu wystawy „Powstanie styczniowe w prasie 

zagranicznej. Ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura”. Warszawa 2013 s. 18. Za udost
pnienie ilu-
stracji dzi
kuj
 p. Kurowi. 
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wencje zamachu dotkn
�y zatem ogromn� liczb
 osób, wi
kszo	� pozbawiaj�c 
ca�ego dorobku �ycia, pami�tek, oszcz
dno	ci. Natychmiast aresztowano wszyst-
kich, 227 m
�czyzn przebywaj�cych w domu (5 ksi���t i hrabiów, 93 urz
d-
ników i kupców, 129 z innych stanów nieuprzywilejowanych), mi
dzy nimi syna 
w�a	ciciela, hr. Stanis�awa Zamoyskiego. Oddzia�y �o�nierzy pod dowództwem 
genera�a Korfa, zamiast planowanego bombardowania, dokona�y dzie�a znisz-
czenia w prostszy sposób. Przyborowski pisze: 

 
Z rado	ci� wi
c, z pewn� zaciek�o	ci�, istna horda Attyli, depcz�ca star� rzymsk� kultur
, 

rzuci� si
 wewn�trz obu nieszcz
snych domów i wszystko, co napotka�, niszczy�, �ama�, t�uk�. 
Meble r�bano siekierami, wyrzucano je przez okna na ulic
, która wkrótce zasypana zosta�a 
ich szcz�tkami. Lecia�y niby grad: krzes�a, sto�y, szafy, bronzy, 	wieczniki, lampy, porcelana, 
zwierciad�a, �ó�ka, obrazy, ksi��ki, po	ciel, ze straszliwym trzaskiem i dzikimi okrzykami 
barbarzyskiej t�uszczy. Zniszczono wówczas kilka pi
knie illuminowanych r
kopisów histo-
ryi polskiej D�ugosza, które by� zgromadzi�, mieszkaj�cy w tym domu, ks. Tadeusz Lubomir-
ski, dla przygotowania nowej, poprawnej edecyi tego historyka. Zniszczono mu tak�e lub 
rozkradziono pi
kny zbiór numizmatów polskich i obcych, a mieszkanie doszcz
tnie zrabo-
wano. W mieszkaniu pani Izabelli Barciskiej, siostry rodzonej Szopena, zniszczono wiele 
pami�tek po nim, a mi
dzy innemi fortepian, na którym si
 Szopen gra� uczy�, serwis z 
porcelany Sewrskiej, ofiarowany mu przez króla Ludwika Filipa w r. 1839, skradziono prze-
pyszn�, inkrustowan� szkatu�k
, dar Rotszylda; podarto lub skradziono obicia, dywany, fotele 
pokryte haftami jego uczenic, rozrzucono, a pó�niej spalono wiele listów, nieoszacowanej 
warto	ci do dziejów serca i g�owy muzyka-poety. Wyrzucono na ulic
 i spalono portret Szo-
pena, p
dzla Ary-Szeffera. Opowiadaj�, �e oficer jaki	 d�ugi czas przypatrywa� si
 temu 
arcydzie�u, nim je wrzuci� w ogie, i to by� oficer gwardyi!7. Mieszkanie pani Barciskiej tak 
doszcz
tnie zrabowano, �e zosta�y tylko go�e 	ciany. Dziekanowi wydzia�u filologiczno-
historycznego Szko�y G�ównej, Józefowi Kowalewskiemu, s�awnemu oryentali	cie, spalono 
wówczas czterdzie	ci tomów przygotowanego do druku s�ownika mongolskiego i zaledwie 
jeden tom pó�niej odszukano. Przepad�o mu mnóstwo cennych r
kopismów chiskich, 
tybetaskich, mongolskich, które zebra� w czasie swej podro�y po Wschodzie; przepad� al-
bum, w które dla pami
ci wpisa� si
 by� Adam Mickiewicz, Tomasz Zan i inni; przepad�y 
sze	ciotomowe pami
tniki w�asne, w których z daleka od kraju spowiada� si
 przed samym 
sob�. Zrozpaczony starzec, widz�c gin�cy tak marnie owoc pracy ca�ego swego �ycia, potrafi� 
przedrze� si
 do samego Korfa i pocz�� si
 uskar�a� przed nim, ale potomek mieczowych 
rozbojników mia� odrzec oboj
tnie: «có� pan chcesz, takie s� koleje wojny!»8. 

������������������������������������������������������������
7 Utrzymuj� jednak niektórzy, �e portret ten i fortepian, podziurawione i popsute, odnale-

ziono po�niej u �ydów na ulicy Franciszkaskiej (czyt.: M. KRASOWSKI. Friedrich Chopin. T. 
II. Drezden 1877, s. 7-10 [przyp. w ksi��ce Przyborowskiego]. 

8 Feliks Szokalski w swym r
kopi	miennym pami
tniku opowiada: „Kiedym nazajutrz po 
tej katastrofie przechodzi� ko�o zniszczonego pa�acu i przygl�da� si
 g�owniom, jeszcze le��-
cym na bruku, spotka�em si
 z dziekanem naszego filozoficznego fakultetu, Kowalewskim, 
równie� zrujnowanym, który tam mieszka�. Spotkawszy go, obie do niego wyci�gn��em r
ce: 
«oto mongo�y!» wyrzek�em. «O nie! mylisz si
 kolego � odpowiedzia� mi na to z rozpacz� � ja 
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W mieszkaniu Stanis�awa hr. Zamoyskiego zniszczono cz
	� archiwum b. Towarzystwa 
rolniczego i �eglugi parowej na Wi	le, zniszczono zasobn� i bogat� bibliotek
. Doktorowi 
Rosenblumowi zrabowano wielkiej warto	ci obrazy i skradziono 60 tysi
cy rubli w papierach 
kredytowych, tak �e z cz�owieka zamo�nego, sta� si
 od razu �ebrakiem. Gdy chcia� broni� 
swej w�asno	ci, wyrzucono go za drzwi i w szlafroku, i pantoflach, w negli�u sta� musia� 
z innymi mieszkacami na dziedzicu. Pieni�dze, klejnoty, srebra kradziono bez sumienia. 
Ogo�ocono zupe�nie lokal zajmowany przez hr. Potock�, przez Pap�oskiego, profesora Szko�y 
G�ównej, przez pani� Jakubowsk�, któr� oskar�ano, �e z balkonu da�a zna� chustk� o zbli�aniu 
si
 Berga i jego orszaku, zrujnowano doszcz
tnie zak�ad fotograficzny Puscha. Na parterze 
obszernego tego gmachu mie	ci�o si
 kilka sklepów, jak handel win, cukru i herbaty Krupec-
kiego, cukiernia Nowaczyskiego i inne. Ze sklepu Krupeckiego oficerowie gwardii wynosili 
g�owy cukru, paczki herbaty, kosze wina i pakuj�c to na doro�ki, odsy�ali do domu; rabowano 
co si
 da�o, bez wstydu, w bia�y dzie, a potem mnóstwo rzeczy znajdowali w�a	ciciele u 
�ydów na ulicy Wa�owej. By�y zdarzenia, �e �o�nierze sienniki nape�niali paczkami herbaty, �e 
sprzedawali funt po 20 gr., a g�owy cukru po pó� rubla, szale tureckie po 2 ruble, obrazy, 
dywany po 2 z�p. Mówiono, �e �ona jakiego	 oficera �andarmskiego kupi�a za 30 rubli mnó-
stwo przedmiotów, wartych co najmniej 3000 rubli. Rabunek trwa� przesz�o dwie godziny9. 

 
Szczegó�owych relacji od 	wiadków mamy zreszt� wi
cej, np. Felicjana Me-

darda Faleskiego:  
 
Wiekopomne w r. 63 zdobycie pa�acu Andrzeja Zamoyskiego! Widzia�em je na w�asne 

oczy, bom wtedy mieszka� wprost naprzeciw, maj�c na to okna jakby z lo�y pierwszego pi
-
tra. Nawiasem, opowiem naprzód zamierzch�e ju� po cz
	ci dzieje tego przedsi
wzi
cia. Sz�o 
tu mianowicie o dwa wa�ne wzgl
dy. Naprzód: o str�cenie z piedesta�u, jakim b�d� kosztem, 
bardzo powa�nego obywatela w narodzie, który maj�c za sob� liczne grono zwolenników, 
�adn� miar� nie dawa� sobie nagi�� karku do ugody – a powtóre: o zagarni
cie pod jakim 
b�d� pozorem jednego z najwi
kszych gmachów, jakie si
 wówczas znajdowa�y w Warsza-
wie. Tu tedy serdecznym owym ch
ciom dostarczy�a znag�a pomocy wcale nieoczekiwana 
niespodzianka. W�a	nie przed po��danym owym pa�acem rzucono bomb
 na przeje�d�aj�-
cego Berga. Ju� zaraz i wtedy wiadomem si
 sta�o: �e to zrobiono z nieistniej�cego obecnie 
kru�ganku Staszycowskiego gmachu [pomy�ka]. Niemniej tu, w okamgnieniu, chwycono t
 
wymarzon� gratk
, co przypomina, nie przymierzaj�c, trywialn� przypowiastk
 o psie, na 
którego znalaz� si
 lada kij pod r
k�. � Z pa�acu rzucono – wszyscy „wiarogodni” widzieli. 
Nawet nie z jednego, ale z obu „po��czonych z sob�” – tak brzmia� wyrok z góry; bo tu sz�o 
tak�e o zagrabienie rezydencji magnata. On winien, nie kto inny; poniewa� w domu swoim 
�����������������������������������������������������������
znam mongo�ów, to poczciwi ludzie, a ci oto to dzikie �otry!» Zdziwi�o mi
 to orzeczenie, bo 
mój szanowny interlokutor o�eni� si
 z Moskiewk� i ca�a jego rodzina prawos�awie przyj
�a. 
Rozpacz rozwi�za�a mu j
zyk i mia� te� czego �a�owa�, gdy� nagromadzi� w swej bibliotece 
nieznane unikaty, nad któremi w�a	nie pracowa�, wydawszy ju� poprzednio znakomity swój 
tatarsko-francuski s�ownik. By� to dawniej cz�owiek bardzo mi�y, rozmowny, mia� mnóstwo 
rzeczy do opowiadania ze swoich po Azyi podro�y, ale odt�d sta� si
 gniewliwym, ponurym i 
ma�omówi�cym do niepoznania” [przyp. Przyborowskiego]. 

9 Tam�e s. 180-183. 
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udzieli� schronienia takim, co si
 tej zbrodni dopu	cili. Który za	 z nich to zrobi�? – mniejsza 
o to – wszyscy winni – bo mieli przecie� obowi�zek przeszkodzi�. – Wi
c tu, póki rzecz 
ciep�a, zapad� podobnie� s�d dora�ny oraz tego� niezw�oczne wykonanie. Tedy, otoczono 
domy kordonem wojska (piechota nowo-ingerman�andzka) – wszystkich mieszkaców, nie 
daj�c im wzi�� z sob� cho�by na owini
cie palca, sp
dzono w dziedzice, i wtedy dopiero 
rozpocz
�a si
 egzekucja, taka zupe�nie, jak s�ynne �ydowskie pogromy. Przewodniczyli jej 
oficerowie z pu�ku huzarów grodzieskich.  

Oknami wyrzucono na ulic
 wszystko co tylko nie da�o si
 na poczekaniu wzi�� w kiesze 
– samych fortepianów wylecia�o tam kilkana	cie – pomi
dzy nimi ulubiony Szopena. Zara-
zem, z mieszkania Pani Barciskiej, siostry Szopena, ca�e muzeum pilnie zgromadzonych po 
nim pami�tek – jego portret p
dzla Ary-Szeffera – dary od króla Filipa i ró�nych innych panu-
j�cych i magnatów – sprz
ty jego pracowni – moc r
kopisów, listów i autografów. Równie� 
ca�a Biblioteka oraz cenny zbiór wschodnich r
kopisów s�ynnego orientalisty, profesora 
Szko�y G�ównej, Józefa Kowalewskiego. S�owem, z ca�ej mnogo	ci sprz
tów, b
d�cych w�as-
no	ci� kilkudziesi
ciu rodzin ów gmach zamieszkuj�cych, niebawem utworzy�o si
 rumowi-
sko, rodzaj wa�u, wy�ej pierwszego pi
tra równie od wn
trza domu, jak i od ulicy. 

Z nadej	ciem nocy sprowadzono stra� ogniow�, szczelnie zamkni
to ca�� szeroko	� ulicy 
a� po ko	ció� �tokrzyski, a nast
pnie, u�o�ywszy trzy olbrzymie stosy, takowe pozapalano – 
p�omienie si
ga�y wy�ej dachów. Zrobiono to w my	l narodowej rosyjskiej zasady, wed�ug 
której koce roboty nale�y koniecznie utopi� w wodzie. Jako�, tak to wygl�da�o od strony 
go�ego oka. Ale, w rzeczywisto	ci, wtedy dopiero w�a	ciwie rozpocz
�o si
 obj
cie w posia-
danie „wojennej” zdobyczy. Ca�� noc, na wszystkich pi
trach gmachu, iskrzy�y si
 okna od 
migaj�cych 	wiate�. Jednocze	nie huk stamt�d szed� jakby z ku�ni. Rozbijano bowiem 
oszcz
dzone przezornie od wyrzucenia na ulic
 kasy, szafy, biurka, komody, s�owem wszela-
ki sprz
t z „warto	ciowymi zawarto	ciami”. I tu dopiero zaje�d�a�y wozy, na które �adowano 
srebra, bronzy, zegary, porcelan
, dywany, portiery, bielizn
, odzienie m
skie, damskie stro-
je, po	ciel, naczynia kuchenne, lampy, �e nie wiedzie� ile jeszcze innych przedmiotów, 
z których wyprz�tni
to wszystkie sklepy zajmuj�ce dó� pa�acu. Towarzyszy�o tej robocie ra�-
ne wysadzanie korków od szampanek, bowiem pi�o si
 tam na umór, zrabowawszy do dna 
wielki magazyn towarów kolonialnych Krupeckiego, a tak�e nie mniejszy sk�ad wyrobów 
tytoniowych Rozenbluma. Po kole�esku mieli w tym udzia� i so�daci w kordonie – ale tu ju� 
wódka by�a w chwalebnym u�yciu. I by�o Ci widzie�, jak si
 w	ród nich przechadzali ofice-
rowie, ciesz�c si
 ich uciech�, i od czasu do czasu wyci�gaj�c ze stosu jak� p�on�c� nog
 od 
fotelu dla zapalenia sobie wytwornego hawana. […] Oto po owych nocnych popisach zaraz 
od rana nazajutrz zabrano si
 do w�a	ciwego pa�acu pana Andrzeja. Mieszka�a tam na dole od 
ulicy ciotka Kraszewskiego Pani Szwykowska – od niej wi
c mam ca�e to sprawozdanie. Za-
cz
to od stajni i wozowni i jeszcze do	� d�ugo potem z lubo	ci� przeje�d�ali si
 po mie	cie 
komi i powozami tamtejszymi waleczni zdobywcy w malinowych kazakinach. Nast
pnie 
obj
to w posiadanie ca�� zawarto	� pa�acu. Znajdowa�a si
 tam prócz mnóstwa kosztowno	ci 
przygotowana w pakach do wywiezienia wyprawa córki pana Andrzeja, Cecylii Lubomir-
skiej, ju� przez to samo, ma si
 rozumie�, b
d�ca z bomb� w porozumieniu. Dalej do	� 
znaczny zapas pieni
dzy w kasie, tak�e „z pewno	ci�” narodowych. �e mia� klucz od niej 
m�ody J
drzej Zamoyski, wtedy za kar
 wzi
ty do Cytadeli, zes�any nast
pnie na pobyt 
gdzie	 w g�
bi 	wi
tej Rosji, sk�d wróci� dopiero w lat par
 […]10.  
������������������������������������������������������������

10 „Prosto z Mostu”, nr 40 z 18 wrze	nia 1938 r. s. 3. 
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A potem: 
 
Buchn�� wi
c olbrzymi p�omie, purpurow� �un� unosz�cy si
 nad miastem, a jenera�owie 

zasiedli na zrabowanych krzes�ach i jak nowo�ytni Neronowie przypatrywali si
 temu nie-
zwyk�emu i jedynemu w swoim rodzaju widowisku. Spostrzegli si
 jednak, �e wiatr, rozno-
sz�c pal�ce si
 szcz�tki, mo�e wywo�a� w mie	cie po�ar, kazali wezwa� stra� ogniow�, która 
przez ca�� noc gasi�a to ognisko, trawi�ce maj�tek kilkudziesi
ciu niewinnych rodzin11.  

 
W 	wietle tych wspomnie wida� wyra�nie, �e w tej na po�y absurdalnej, a na 

po�y przemy	lanej hekatombie dokonanej na warszawskim bruku fortepian Szo-
pena na pewno nie by� najcenniejszym sk�adnikiem ofiary. W Warszawie natych-
miast wzmóg� si
 terror. Przeszukiwano ko	cio�y i budynki zakonne, areszto-
wano i przes�uchiwano kolejnych mieszkaców nieszcz
snych kamienic. Pó�niej 
na�o�ono na miasto straszliw� kontrybucj
. Krakowski „Czas” codziennie 
zamieszcza� korespondencje z Warszawy, w których szczegó�owo informowa� o 
oficjalnych i zbójeckich dzia�aniach w�adzy, policji i wojska. Materia�y te(z dni 
22 wrze	nia – 2 pa�dziernika) opublikowa�em w Internecie12, tu przytocz
 tylko 
jeden fragment korespondencji z 23 wrze	nia oddaj�cy szczególny ton tamtych 
wypowiedzi: 

 
Serce si
 	ciska i piór zdr
twia�ej r
ki wypada na widok ci�g�ych bezprawi pastwi�cej si
 

nad nami dziczy moskiewskiej. Ka�dy dzie nowe, a coraz bole	niejsze przynosi gwa�ty 
i straszniejsze obrazy, tak �e umys�, znu�ony widokiem powszechnej niedoli i triumfuj�céj 
zbrodni, tylko wiar� g�
bok� w Boga i swe prawa potrafi utrzyma� si
 nad przepa	ci� rozpa-
czy. Polsk
 mo�na teraz porówna� z po�o�eniem biblijnego Joba, okrytego ranami, pozbawio-
nego dzieci, le��cego na 	miecisku i znosz�cego wyrzuty przyjació� fa�szywych i w�asnej 
�ony. Lecz Polska sama o sobie nie rozpacza, nowe nieszcz
	cie now� w niej wzbudza ener-
gi
 i z siln� wiar� w Boga, cierpi�c walczy przeciw najazdowi barbarzyców. 

 
Szeroko dokumentowa� i komentowa� konsekwencje nieudanego zamachu 

„Dziennik Poznaski”, przytaczaj�c nawet tre	� oficjalnych rozporz�dze: 
 
Gwa�t na lokatorach domów p. Andrzeja [Zamoyskiego] dokonany nie jest skutkiem 

szalestwa, bo szalestwo przestaje by� szalestwem, skoro uj
te jest metod�. Rozporz�dze-
nie z dnia 22 wrze	nia og�oszone w warszawskiej G a z e c i e  P o l i c y j n é j  rozwija daléj 
i pot
guje systematycznie mongolsk� zasad
 wykonan� po instrukcji petersburskiéj przy ra-
bunku sobotnim za rozkazem carskiego reprezentanta, kurlandzkiego hrabiego, jenera�a 
Berga. Og�oszenie w G a z.  P o l i c y j n é j, w któréj warszawski oberpolicmajster wyra�nie 

������������������������������������������������������������
11 W. PRZYBOROWSKI. Dzieje 1863 r. s. 184-185. 
12  Zob. http://norwidiana.blogspot.com/2013/09/150-rocznica-zniszczenia-fortepianu.html, 

wpis z 18 wrze	nia 2013 roku. 
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wskazuje to �ród�o, o	wiadczaj�c, i� dzia�a z  w y r a � n e g o  r o z k a z u  w y � s z é j  
w � a d z y, brzmi:  

„Warszawski ober-policmajster. Dokonane w ostatnich czasach zamachy i morderstwa 
prze	wiadczy�y, i� tak w�a	ciciele domów, jak i mieszkacy tutejsi, nie tylko uchylaj� si
 od 
przyj	cia w Pomoc w�adzy do uj
cia przest
pców, ale nawet u�atwiaj� im ucieczk
 lub ochra-
niaj� ich od poszukiwa policyi. Z  w y r a � n e g o  z a t é m  r o z k a z u  w � a d z y  w y � -
s z é j, podaj
 do wiadomo	ci publicznej: 

1) �e w razie zamordowania lub zamachu na �ycie kogokolwiek b�d� na ulicy, je	li 
morderca nie b
dzie pojmany, Ci któryby byli 	 w i a d k a m i  takiego wypadku i nie udzielili 
mo�liwéj pomocy do schwytania zbrodniarza, poczytani b
d� za wspó�winnych i jako tacy 
karani wed�ug ca�éj surowo	ci praw stanu wojennego; 

2) Je�eli przest
pca po dokonaniu morderstwa lub zamachu na �ycie kogokolwiek b�d� 
schroni si
 w jakim domu i tam zatrzymanym nie zostanie przez w�a	ciciela i mieszkaców, 
to dom taki niezw�ocznie zaj
ty zostanie, bez �adnego wynagrodzenia, na pomieszczenia 
wojskowych stopni, mieszkacy za	 z niego wyrugowani b
d�; 

3) W razie zamordowania lub zamachu na �ycie kogokolwiek b�d� w domu lub na 
podwórzu tego�, je�eli sprawca zbrodni przez w�a	ciciela i mieszkaców domu uj
tym i wy-
danym nie zostanie, to tak w�a	ciciel, jak i mieszkacy ulegn� odpowiedzialno	ci wed�ug 
ca�éj surowo	ci praw wojennych, dom za	 wraz z tém wszystkiém, co si
 w nim znajdowa� 
b
dzie, oddanym zostanie do rozporz�dzenia w�adzy wojskowéj; 

4) Tej�e samej odpowiedzialno	ci ulegn� w�a	ciciel domu i mieszkacy, je�eli doko-
naném zostanie z jakiegokolwiek domu morderstwo lub zamach, czy to przez wystrza�, czy 
té� jakimkolwiek sposobem. Warszawa, dnia 10(22) wrze	nia 1863 r. jenera�-major Lewszyn. 

Wszak otwarcie przemawia dziedziczny duch D�engiskana, logika i szyderstwo Mefisto-
fela. Ale� bo w nowéj szkole przetar� si
 od dni Piotra Wielkiego. 

Historya nas naucza, �e si
 ziszcza od czasu do czasu przepowiednia apokalipsy, i� nie-
kiedy „bywa rozwi�zan szatan i wychodzi, by zwodzi� narody, które s� na w
g�ach ziemie, 
gromadz�c je do bitwy, których liczba jest jako piasek morski. Wst
puj� na szeroko	� ziemie 
i otaczaj� obóz 	wi
tych i miasto umi�owane, ale zst
puje ogie od Boga z nieba i po�era je”. 
Tak w historyi powsta�y niegdy	 Attyle i Tamerlany, a�eby �wiat rozburzy�: wszystkie mocy 
szataskie zdawa�y si
 rozwi�zane, aby jedn� azjatyck� 	wiata po�ow�, wojskiem liczném jak 
piasek morski zatrze� te narody zachodnie, które w �onie piel
gnowa�y zaród cywilizacji, 
wolno	ci, ziarno prawdy gorczyczne. Ale nocy pierwiastek nie przemóg�, i zwyci
�y�o 	wia-
t�o. Ogie bo�y zagrza� narody umi�owane od Boga, �e prawd
 i 	wiat�o umi�owa�y: da� im 
moc, i� potar�y najazd szataski. 

Dzisiaj znowu si
 �ami� na przebój przeciwne dwa pierwiastki dziejowe. Jeden chce 	wiat 
poch�on��, drugi wyzwoli�. W�tpi�, po któréj stronie ostateczna b
dzie wygrana, by�oby zw�t-
pi� Opatrzno	ci, kieruj�céj losami. Ale gdzie ta wygrana si
 rozstrzygnie, jakich ofiar, jakich 
wysile b
dzie jeszcze potrzeba, to zale�y od mniejszéj lub wi
kszéj solidarno	ci wszystkich 
	wiata �ywio�ów, rozsianych po narodach przoduj�cych w cywilizacji, nie od saméj ju� Polski 
broni�céj przeciw Azyi sztandaru téj cywilizacji nad Wis��, nad Niemnem, nad Dnieprem. 
Polska tego sztandaru sobie powierzonego nie pu	ci, dopóki krew ostatnia jéj nie ubiegnie, bo 
d�wiga j� ta wiara, �e na szczeble dziejowe tylko s�u�ba cywilizacji wynosi, a �e zdrad
 cywi-
lizacyi 	ciga przeklestwo potomnych i historya str�ceniem karze przeniewierce13. 
������������������������������������������������������������

13 No 220 Niedziela 27 wrze	nia 1863, s. 1. 
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WIDZ� CZO�A O�A�OBIONYCH WDÓW 
KOLBAMI PCHANE… 

W�a	ciwa �a�oba narodowa przyj
ta zosta�a przez spo�eczestwo polskie po 
pogrzebie pi
ciu zabitych podczas manifestacji, która odby�a si
 w marcu 1861 
roku (ich cia�a równie� sfotografowa� Karol Beyer). W latach 1861-1863 
powstawa�a tzw. czarna bi�uteria. Z kolei po powstaniu �a�obna czer przesta�a 
by� �a�ob� symboliczn�, narodow�, ale sta�a si
 w pe�ni prywatn�. Kobiety no-
si�y j� po poleg�ych synach, m
�ach i braciach14.  

W warszawskiej oficjalnej prasie znalaz�em gar	� informacji ukazuj�cych, jak 
dra�liwym problemem sta�a si
 dla w�adz carskich �a�oba narodowa, której nowa 
fala wezbra�a jako odpowied� spo�eczestwa na represje stosowane po nieuda-
nym zamachu na Berga. Problem spróbowano rozwi�za� za pomoc� 
administracyjnych, policyjnych i skarbowych metod. I tak, w cztery tygodnie po 
zamachu, w „Dzienniku Powszechnym” nr 245 z 15(27) pa�dziernika 1863 roku 
ukaza�o si
 na pierwszej stronie nast
puj�ce obwieszczenie, nakazuj�ce likwida-
cj
 �a�oby w ci�gu dwóch tygodni: 

 
Warszawski Ober-Policmajster. Podaje do powszechnej wiadomo	ci: 
a) �a�oba i w ogólno	ci wszelkie oznaki rewolucyjne w ubraniu u�ywane w celu wyst
p-

nych manifestacji powinny by� zdj
te. 
b) Kobiety bez ró�nicy stanu, powo�ania i wieku, które poka�� si
 po 29 pa�dziernika 

(10 listopada) r.b. w �a�obnem ubraniu, b
d� zatrzymywane i dostawiane do Cyrku�u, sk�d 
nie wcze	niej b
d� zwalniane, a� zap�ac� kar
 pieni
�n� w stosunku nast
puj�cym. 

c) Pozwala si
 nosi� ubranie �a�obne tylko tym kobietom, które nosz� takowe po 	mierci 
ojca, matki i m
�a, lecz z tym zastrze�eniem, aby takie kobiety do dnia 29 pa�dziernika 
(10 listopada) r.b. wyjedna�y na to bilety od Ober-Policjmajstra i takowe nosi�y przy sobie. 

1) Id�ce pieszo kobiety w ubraniu �a�obnem, p�ac� po rs. 10. Te za	, które nie b
d� 
w stanie zap�aci� kary pieni
�nej, ulegn� aresztowi policyjnemu. 

2) Kobiety jad�ce we w�asnych lub w ogólno	ci w niewynaj
tych powozach, je�eli s� 
w ubraniu �a�obnem, zostan� do koszar Mirowskich zawiezione, gdzie powozy i konie b
d� 
zatrzymane a� do czasu zap�acenia od ka�dej osoby po rs. 100. 

3) Kobiety w �a�obie, jad�ce w powozach wynaj
tych, p�ac� po rs. 15 ka�da; wynaj
te 
karety, d[o]ro�ki i omnibusy, w których takowe kobiety b
d� zatrzymane, zostan� odpro-
wadzone do koszar Mirowskich; w�a	ciciele tych powozów p�ac� kary po rs. 10 za ka�d� 
jad�c� w �a�obie kobiet
 powozy i konie ich zatrzymane b
d� do czasu uiszczenia oznaczonej 
kary; konduktorowi i stangreci ulegn� karze policyjnej. 

4) Urz
dnicy, których �ony i dzieci b
d� zatrzymane w �a�obie, oprócz kary powy�szej, 
utrac� jednomiesi
czn� pensj
; a dymisjonowani urz
dnicy, równie� wdowy i dzieci pobiera-

������������������������������������������������������������
14 Zob. np. M. SZUMAN-GORCZYCA. Bi
uteria patriotyczna a sprawa polska. W: O bi
ute-

rii w Polsce. Pod red. K. Kluczwajd. Toru 2012 s. 45-52. 
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j�cy emerytur
 lub pensj
, utrac� takowe za jeden miesi�c. – Warszawa dnia 15 (27) pa�-
dziernika 1863 r. – Jenera�-Major Lewszyn. 

 
Przewidziane kary i procedury ich egzekwowania by�y zatem bardzo do-

tkliwe. Po dwóch tygodniach krótka notka w tym�e „Dzienniku” (nr 258 z 30 
pa�dziernika (11 listopada) g�osi�a z charakterystyczn� dla propagandy rado	ci�: 

 
Z dniem wczorajszym up�yn�� termin wyznaczony do zdj
cia �a�oby. Z samego ranka 

ukaza�y si
 ju� kolorowe stroje, które przyjemnie oddzia�a�y na wzrok, znu�ony tak d�ugim 
panowaniem koloru czarnego. Zatrzymano wprawdzie kilka kobiet ni�szej klasy spo�ecze-
stwa, lecz uwolniono je po przekonaniu si
, �e zawini�y jedynie przez niedok�adne zrozumie-
nie przepisów. 

 
Jednak nie pomog�a i ta manipulacja, próbuj�ca powi�za� noszony strój z 

nie	wiadomo	ci� poniek�d „klasow�”. �a�ob
 noszono nadal, zw�aszcza �e 
powstacze walki coraz cz
	ciej przysparza�y matkom i �onom ca�kiem realnych 
powodów przywdziewania czarnych strojów. W schy�kowej fazie powstania, 20 
czerwca (2 lipca) 1864 roku warszawski oficjalny dziennik przyniós� kolejne 
rozporz�dzenie: 

 
P.o. Ober-Policmajstra miasta Warszawy. – Ju� w roku zesz�ym w Policyjnej Gazecie Nr 

245 podany by� do powszechnej wiadomo	ci zakaz noszenia kobietom �a�oby, bez szczegól-
nego na to zezwolenia policji. Bez wzgl
du na takow� przestrog
, w obecnym czasie, liczba 
kobiet ubranych w suknie �a�obne znacznie po ulicach miasta zwi
kszy�a si
; niektóre z pa 
ubieraj� si
 w suknie zupe�nie czarne, inne za	 w stroju swojem ��cz� dwa umówione kolory 
przyj
te za objaw �a�oby. Policja, na której le�y obowi�zek zapobiegania wszelkiego rodzaju 
demonstracjom, a tym samym i noszenia �a�oby, bez prawnej przyczyny i zezwolenia, 
w jakiejkolwiek takowa by�aby upozorowanej powierzchowno	ci, nie mog�a nie zwróci� 
uwagi na powy�sze okoliczno	ci i poci�gn
�a do odpowiedniej pieni
�nej kary kobiety no-
sz�ce �a�ob
, a niemaj�ce do tego prawa. W skutku tego otrzyma�em kilka za�ale o nie-
s�uszno	� jakoby post�pienia policji. Ze skarg takowych niektóre okaza�y si
 uzasadnionemi, 
urz
dnicy bowiem policyjni niedo	� trafnie pojmowali, co w�a	ciwie uwa�anem by� winno za 
oznak
 �a�oby zmownej i dla tego na�o�one strofy zosta�y przeze mnie umorzone. Dla unik-
nienia na przysz�o	� podobnych zdarze policja wykonawcza otrzyma�a w tej mierze odpo-
wiedni� informacj� i nie pozostaje mi jak jednocze	nie poda� do powszechnej wiadomo	ci, 
�e si
 uznaje i uznawa� b
dzie za �a�ob
: 1) Ca�y ubiór czarnego koloru, chocia� by przy nim 
by�a na szyi chusteczka lub fiaska kolorowa, a na kapeluszu czarnego koloru by�o przypi
te 
ubranie z kolorowych kwiatów lub wst��ek, jak równie�, je�eliby na bia�ym kapeluszu by�o 
ubranie czarne. 2) Suknie ciemnoszarego koloru przy czarnej we�nianej mantyli, i przy 
ubraniu g�owy jak wy�ej wyja	niono. 3) Czarna we�niana albo mu	linowa suknia obszyta u 
do�u wprowadzonym w u�ywanie kolorowym pasem, przy kapeluszu i mantyli, jak 
powiedziano w poprzedzaj�cym punkcie. – Wszystkie inne zatem kolory sukien, kapeluszy, 
mantyl i innych cz
	ci damskiej toalety nie powinny by� i nie b
d� uwa�ane za �a�ob
.  
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Podpisany pod tekstem baron Frederiks koczy obwieszczenie zdaniem, przy 
którego lekturze nietrudno si
 dzi	 nie u	miechn��: 

 
�eby za	 i przy takiem z mej strony obja	nieniu damy nie ulega�y b�
dnemu ich obwinie-

niu co do noszenia zabronionej �a�oby, ch
tnie zezwalam, a�eby ka�da z pa, gdyby by�a 
mylnie przez policj
 monitowana, przyby�a bezzw�ocznie do mnie, nie zmieniaj�c toalety i 
postawi�a mnie w mo�no	ci osobistego za�atwienia zasz�ych nieporozumie. – Pu�kownik, 
baron Frederiks. 

 
I jeszcze dorzu�my podsumowuj�cy rzecz komentarz Walerego Przyborow-

skiego: 
 
Ale w tych czasach dziwnych, gdy wed�ug Hamletowego wyra�enia, 	wiat wyszed� ze 

swych karbów, wszystko to [zajmowanie si
 strojami kobiecymi] uchodzi�o za w�a	ciwe 
i dobre, prasa rosyjska wita�a te niem�dre rozporz�dzenia z entuzjazmem i pochwa�ami, jak 
gdyby Carat odniós� wielki w historyi niezatartemi g�oskami zapisany tryumf. Korespondenci 
donosili z uczuciem zadowolenia, �e w sklepach i magazynach 	cisk nabywaj�cych kolorowe 
materye jest tak wielki, �e sprzedaj�cy i kupuj�cy rady sobie da� nie mog�. Tym razem w�a-
dze powstacze post�pi�y rozumnie i Naczelnik miasta nie grozi� surowemi karami za 
porzucenie �a�oby narodowej. W rozkazie dziennym z d. 26 Pa�dziernika przypomina� oby-
watelom, �e u�ywanie ciemnych kolorów by�o oznak� wprowadzenia w �ycie prostoty 
i skromno	ci, koniecznej dla przygotowania si
 do d�ugiej walki z wrogiem; �e dbaj�c o do-
brobyt obywateli i nie pozwalaj�c, by nieprzyjaciel korzysta� z niego, zastrzegaj�c wszak�e 
wstrzymywanie, si
 od wszelkich zbytków i zabaw, o	wiadcza, �e zachowanie czarnego 
koloru w ubiorze nie obowi�zuje nikogo. „Moskwa, koczy�, chce tym sposobem wyciska� 
z narodu pieni�dze; zdrowy rozs�dek nakazuje tak post
powa�, �eby Moskwa swego celu nie 
osi�gn
�a”.  

Ze swej strony organ urz
dowy „Niepodleg�o	�” w Nr. 10-ym (z d. 26 Pa�dziernika) 
zaleca� zdj
cie �a�oby, „której symbolika nie odpowiada ju� potrzebom chwili”; �e „nie 
�a�obnych ubiorów nam potrzeba, ale serc gor�cych, wiary niczem niez�amanej i wytrwania”; 
zaleca� jednak „jak najwi
ksz� oszcz
dno	� w ubraniu”, bo „ka�dy zbytek, cho�by najmniej-
szy, jest ci
�kim grzechem”. Popar�a te s�owa odezwa Rz�du Nar. skre	lona przez Traugutta, 
datowana 29 Pa�dziernika, w której powiada, �e „Rz�d Nar. w zdj
ciu �a�oby nie b
dzie wi-
dzia� odst
pstwa od 	wi
tej sprawy”; �e „nie nale�y wtem upatrywa� szkody dla tej�e 
sprawy”; �e „ka�dy, byle prosty i skromny ubiór, jaki Polka przywdzieje, b
dzie dla niej 
�a�ob�; �e „nie potrzebujemy protestowa� kolorem sukien, kiedy krwi� protestujemy przeciw 
najazdowi”. �a�oba te� od razu znik�a i Warszawa, dot�d ponuro si
 przedstawiaj�ca, 
zaja	nia�a ulubion� sobie ró�nobarwno	ci� strojów kobiecych. Pozwalano sobie przy tem na 
�arty. Niektóre kobiety zjawia�y si
 na ulicach, ubrane w tak� krzycz�c� pstrokacizn
 kolo-
rów, �e powszechn� na siebie zwraca�y uwag
. By� to owoc niczem niezachwianego humoru, 
w�a	ciwego zawsze i wsz
dzie Warszawie15.  

������������������������������������������������������������
15 Tam�e s. 198-199. 
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„DOSKONA�E-WYPE�NIENIE”. 
REKONESANS 

Wró�my jeszcze do samego poematu. Wydaje si
, �e decyduj�c� o spójno	ci 
utworu jest jego cz
	� VII.  

 
VII 

 O Ty! – co jeste	 Mi�o	ci-profilem, 
60 Któremu na imi
 D o p e � n i e n i e; 
 Te – co w Sztuce mianuj� Stylem, 
 I� przenika pie	, kszta�ci kamienie… 
 O! Ty – co si
 w Dziejach zowiesz  E r �, 
 Gdzie za	 ani historii zenit jest, 
65 Zwiesz si
 razem: D u c h e m  i  l i t e r �,  
 I  „c o n s u m m a t u m  e s t … ”  
 O! Ty…  D o s k o n a � e - w y p e � n i e n i e, 
 Jakikolwiek jest Twój i gdzie?... znak… 
 Czy w F i d i a s u ?  D a w i d z i e ?  czy w S z o p e n i e ? 
70 Czy w  E s c h y l e s o w e j  scenie?... 
 Zawsze – zem	ci si
 na tobie: BRAK!... 
 – Pi
tnem globu tego – niedostatek: 
 D o p e � n i e n i e ?... go boli!… 
 On  r o z p o c z y n a �  woli 
75 I woli wyrzuca� wci�� przed si
 – zadatek! 
 – K�os?… gdy dojrza� jak z�oty kometa, 
 Ledwo �e go wiew ruszy, 
 Deszcz pszenicznych ziarn prószy, 
 Sama go doskona�o	� rozmieta… 

 
W planie kompozycyjnym oddziela ona (lub ��czy) wcze	niejsze fragmenty 

skoncentrowane na osobie i dziele kompozytora od cz�stek kocowych, odno-
sz�cych si
 do historycznych wydarze z 19 wrze	nia i ich poetyckiej interpreta-
cji. Jako centralne miejsce utworu, je	li u�y� terminologii z Promethidiona, 
„	rodek znaczy”, stanowi�c o	 kompozycyjn� i winna decydowa� o koherent-
no	ci znacze ca�o	ci utworu (lub jej braku). 

Zawsze mia�em (i nie tylko ja) du�e k�opoty ze zrozumieniem tego frag-
mentu. Do kogo (czego?) skierowana jest apostrofa? Czy na pewno do pi
kna, 
o czym pisze W�adys�aw Stró�ewski? Co znacz� poszczególne wyra�enia i kate-
gorie? Co ��czy dokonania artystyczne wybitnych twórców z ziemskim nie-
dostatkiem? Sk�d wreszcie zjawia si
 w utworze rozsypuj�cy si
, dojrza�y k�os 
i jaki jest jego zwi�zek z ca�o	ci� utworu? Ci�gle mam wra�enie, �e fragment ten 
wprowadza w Fortepian jak�	 niespójno	�: albo za spraw� eliptyczno	ci, albo 
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prze�adowania poj
ciowego, albo zwodz�cym stosowaniem zaimków, mo�e wre-
szcie sk�adniow� czy j
zykow� u�omno	ci�. Ale niew�tpliwie jest poetycko 
donios�y i trudno nie odnie	� wra�enia, �e poeta chcia� tu co	 istotnego powie-
dzie�, �e jako centralny punkt dzie�a po prostu powinien pe�ni� konkretn� funk-
cj
 semantyczn�, decydowa� o spójno	ci ca�ego utworu.  

Nie mnó�my ju� pyta. Wydaje si
, �e kluczem do odpowiedzi jest kategoria 
„Doskona�ego-wype�nienia” pojawiaj�ca si
 w w. 67. S�dz
, �e to ona jest 
adresatem inicjalnej apostrofy. Trudno jednoznacznie okre	li�, jakiego czy ja-
kich obszarów rzeczywisto	ci mia�aby dotyczy�. Na pewno przejawia si
 
w sztuce, jako Promethidionowy profil mi�o	ci, który le�y u genezy twórczo	ci 
i wyznacza jej sens oraz warto	� na drodze do artystycznej pe�ni. St�d wektor 
D o p e � n i e n i a  w w. 60. Ale to równie� zespó� jako	ci decyduj�cy o warto	ci 
artystycznego dzia�ania, przejawiaj�cy si
 w S t y l u  (w. 61), organizuj�cym 
proces twórczy i daj�cym si
 zidentyfikowa� w samym dziele sztuki. Jest to 
tak�e kategoria historiozoficzna decyduj�ca o sensie i warto	ci dziejowych zda-
rze i stanowi�ca kryterium ich epokowo	ci, przemieniaj�ca histori
 w D z i e j e  
(w. 63). W wymiarze wertykalnym, a wi
c w planie teologii czy eschatologii, 
spaja ramiona D u c h a  i  l i t e r y , w swej najdoskonalszej postaci, prowadz�c 
do zbawczej ofiary Chrystusa i wykonania, które dokona�o si
 na drzewie krzy�a 
(w. 65-66).  

Ogólno	� i tak pojemny zakres formu�y „Doskona�ego-wype�nienia” ka�e pa-
trze� na ni� jako na kategori
 idealistyczn�, blisk� Norwidowemu my	leniu 
o sztuce, w której „nie s� nasze pie	ni nasze”. Ka�e ono postrzega� twórczo	� – 
i szerzej: wszelk� dzia�alno	� cz�owieka – jako bardziej lub mniej udolne próby 
zbli�enia si
 do idealnego wzorca czy do wyp�ywaj�cego z Mi�o	ci pierwo-
wzoru, rodzaj grawitacji ku idealnej pe�ni. Znamienne, �e w pierwszej redakcji 
Fortepianu adresatem apostrofy by�o „zupe�ne Dokoczenie!”. Norwidowa teo-
ria przybli�e w dociekaniu do prawdy („Nie skoczona jeszcze dziejów praca”), 
przemilcze, akcentowania szpar pozostaj�cych na odlewie niedoskonale spaso-
wanych form zdaje si
 tak� optyk
 potwierdza�. Nieosi�galna doskona�o	� 
orientuj�ca kierunek ludzkiego wysi�ku i znacz�ca u�omno	ci� wszelkie twory 
ludzkich r�k i czó� pozwala interpolowa� ten istotowy „brak” na wszelkie 
p�aszczyzny ducha i my	lowej próby opisania rzeczywisto	ci. Wi
cej, to ka�da 
aktywno	� ludzka ma swój wyznaczony, ale i nieosi�galny cel, ku któremu usi-
�uje zmierza�. Twórczo	� czy wysi�ek duchowy cz�owieka mo�e jedynie dope�-
ni� (dope�nia�) archetypiczn� ca�o	� i uprzednio	�, wpisywa� si
 w ni� i dopisy-
wa� kolejne starania, ale zawsze naznaczone niedostatkiem.  

Cho� egzystencjalna u�omno	� ludzkiej natury wpisana jest w ludzki los, to 
mimo tego ka�e mu „patrze� w gór
, nie tylko woko�o” i d��y� do doskona�o	ci. 
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Chyba mo�na tu doda�, �e d��enie do doskona�o	ci jest te� moralnym zadaniem 
i wyzwaniem dla cz�owieka, który na miar
 swych si� d��y do wype�nienia 
(mniej lub bardziej udatnego) swej �yciowej misji, wr
cz – norm� post
powania. 
Uchylanie si
 od tej maksymalistycznej powinno	ci w odniesieniu do wszelkich 
wielkich i ma�ych spraw jest oddaniem placu ma�o	ci i nico	ci. 

Koncepcja „doskona�ego-wype�nienia” jest przy tym bardzo realistyczna w 
swej dynamiczno	ci i procesualno	ci. Ludzki wysi�ek natrafia na silny opór 
rzeczywisto	ci, traktowanej niemal jako spersonalizowany Nieprzyjaciel. Mate-
rialny Glob odczuwa wr
cz ból, napi
tnowany jest metafizycznym niedostat-
kiem, stanowi realn� przeszkod
 i zrobi wszystko, aby uniemo�liwi� osi�gni
cie 
czy powrót do pe�ni. Stygmat przest
pczego pi
tna mo�e wi�za� si
 z kar� na�o-
�on� na Kaina, mo�e jest skutkiem grzechu pierworodnego czy rajskiego upadku 
pierwszego cz�owieka. Ta bytowa skaza ludzkiej natury i 	wiata decyduje o na-
miastkowo	ci kolejnych wysi�ków, a w odniesieniu do najwy�szych lotów ducha 
czy najlepszych artystycznych dokona uniemo�liwia ich finaln� doskona�o	�. 
Co najwy�ej staj� si
 one zaczynem czy ziarnem kolejnych ludzkich prób 
zbli�enia si
 do idea�u. Obrazowa�by ten proces motyw k�osu, którego finalna 
dojrza�o	� nie jest celem, lecz staje si
 pocz�tkiem kolejnego etapu wzrastania. 
„Doskona�e-wype�nienie” jest ide� i procesem, projektem i niemo�no	ci� jego 
ziszczenia. 

I wydaje si
, �e w�a	nie w tym miejscu styka si
 wyidealizowana wizja 
warto	ci muzyki Szopena z realnym dramatem ludzkiej nikczemno	ci dokonuj�-
cym si
 na warszawskim bruku. A wi
c – mimo nieostro	ci poj
ciowej i zakreso-
wej znacze – obecno	� tego fragmentu rzeczywi	cie stanowi� mo�e rdze zna-
czeniowy ca�o	ci utworu i spina� zmitologizowane wspomnienia z wizj� doko-
nuj�cego si
 z�a. W obu strefach poetyckiej wypowiedzi kluczowe miejsce 
zajmuj� muzyka i fortepian Szopena. 
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ZOFIA DAMBEK-GIALLELIS 

„BYSTRO CZYTA� W DZIEJACH”, 
CZYLI O PEWNYM WYST�PIENIU NORWIDA 
W ROCZNIC� POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

To, co mo�na nazwa� „pami
ci� powstania styczniowego” w biografii i twór-
czo	ci Cypriana Norwida, mo�emy rozpatrywa� na kilku p�aszczyznach: twórczo	ci 
poetyckiej, w jego wyst�pieniach publicznych i biografii. Poeta z nadziej� 
obserwowa� ruch spo�eczny w Królestwie Polskim, którego pocz�tki si
ga�y ok. 
roku 1858, a kulminacja przypada�a na lata 1861-1862. Wiemy, �e zaanga�owa� si
 
w dzia�alno	� na rzecz Rz�du Narodowego w latach 1863-18641. Kl
ska powstania 
zbieg�a si
 z seri� osobistych nieszcz
	�: 	mierci� Ksawerego Norwida w maju 
1864 r.2, a dwa lata pó�niej z bankructwem i chorob� Ludwika Norwida. Wydawa� 
by si
 mog�o, �e pierwsze lata po upadku powstania b
d� czasem apatii, 
zniech
cenia czy wr
cz depresji. Na takie wnioski mo�e naprowadza� w�a	ciwie 
brak korespondencji (poza listami do Mariana Soko�owskiego) i wyra�nej aktyw-
no	ci zawodowej w krótkim czasie od upadku powstania (rok 1864). A jednak 
w tym samym okresie Norwid spogl�da ku przysz�o	ci: najprawdopodobniej 
koczy i redaguje Vade-mecum, przekonany, �e cykl ten przyniesie zwrot w pol-
skiej literaturze; a po roku 1866 powstaj� nieukoczone arcydzie�a jak Tyrtej i Za 
kulisami, w 1869 r. wyg�asza i publikuje tekst O wolno�ci s�owa.  

Norwid przede wszystkim ju� podczas samego powstania – jak zwraca�a 
uwag
 Zofia Stefanowska – chcia� mu nada� historyczny sens3. A mo�na i do-
da�, tak�e próbowa� nada� sens kl
sce. Trudno si
 zgodzi� z tez� Wiktora Wein-
trauba, �e poeta o roku 1863 chcia� po prostu zapomnie�4. Natomiast � jak zazna-
������������������������������������������������������������

1 Zob. og�oszone przez Tadeusza Makowieckiego listów poety zob. T. MAKOWIECKI. Listy 
Cypriana Norwida z roku 1863. „Pami
tnik Literacki” 1929 z. 4. 

2 Zob. Z.TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA, przy wspó�udziale M. PLUTY. Kronika 
ycia 
i twórczo�ci Cypriana Norwida 1861-1883. T. 2. Pozna 2007 s. 179. 

3 Z. STEFANOWSKA. Norwida spór o powstanie. W: Z. STEFANOWSKA. Strona romanty-
ków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993 s. 97-101. 

4 W. WEINTRAUB. Norwid wobec powstania styczniowego. „Studia Norwidiana” 12-13 :  
1994-1995 s. 5-6. 
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cza�a Stefanowska � dziedzictwo powstania w my	li Norwida mo�na sprowadzi� 
do dwóch wa�nych idei, które mog�yby organizowa� tera�niejszo	� i nada� 
kszta�t przysz�o	ci; chodzi o pomys� zwo�ania mi
dzynarodowego kongresu oraz 
idei oddzia�ywania moralnego Polski na Rosj
5. 

Powstanie styczniowe wpisywa�o si
 ju� w mitologi
 wspó�czesno	ci, pozo-
stawa�o pytanie – co robi�? Jak przetworzy� t
 kl
sk
? Norwid nie tyle chcia� 
bowiem zapomnie� o powstaniu, ile jego do	wiadczenie przeobrazi� w pozytyw-
n� si�
: „Upadek, który pozostawia po sobie nast
pstwa-�ywotne, jest zwyci
s-
twem”6 pisa� w 1861 roku. Do tych „nast
pstw-�ywotnych” niew�tpliwie nale�y 
to, co nazywamy pami
ci� zbiorow�, a jest jedn� z aktywnych si� konstruuj�cych 
wspólnot
 wokó� zbiorowych wyobra�e, wi���cych zbiorowo	�, by jej cz�on-
kowie mogli zmierzy� si
 z tera�niejszo	ci� i reinterpretowa� przesz�o	�7. 

Norwid niew�tpliwie dostrzega� nasilone tendencje do trwania w �a�obie po 
upadku powstania. I to cierpi
tnictwo musia�o go mocno irytowa�, op�akiwanie 
straty nadmierne i przed�u�ane staje si
 bowiem znakomitym pretekstem do od-
wrócenia si
 od �ycia i ucieczki od odpowiedzialno	ci8. Na tej p�aszczy�nie my	l 
Norwida zbiega si
 z pó�niejszymi o kilkadziesi�t lat przekonaniami Stanis�awa 
Brzozowskiego o „polskim Oberammergau”. Jakkolwiek autor Legendy M�odej 
Polski traktowa� o literaturze, to jednak uznawa� j� za wyraz 	wiadomo	ci i kon-
dycji duchowej narodu. Podobnie wcze	niej pisa� w wierszu Do spó�czesnych 
(1867) Norwid, nieprzypadkowy bohater eseju Brzozowskiego: 

 
Nog� odepchn��em ten brzeg, co pokornie 
Zgi�� si
 pod moim obcasem; 
I skrzypia� mi on, �e jest m
czeskim, wytwornie 
(Ale przeklina� mnie basem) 
Och! Wy – którzy 	piewacie  k r w a w o  i  p o � a r n i e, 
Kiedy�?... zrozumiecie s�d? 
�y� wy radzi w dziejach, lecz �aden nie wie, 
�e cali uro	li	cie w krwi-ulewie […] (PWsz II, 182).  

������������������������������������������������������������
5 Z. STEFANOWSKA. Norwida spór... s. 99. 
6 C. NORWID. Pisma wszystkie. T. VII. Oprac. J.W. Gomulicki. Warszawa 1971 s. 55. 

Wszystkie cytaty pochodz� z tego wydania, numer tomu oznaczam liczb� rzymsk�, a strony – 
arabsk� (PWsz VII, 55). 

7 Wed�ug P. Connertona „[…] do najwa�niejszych takich samointerprtacji nale�� tworzo-
ne i podtrzymywane przez ka�d� wspólnot
 obrazy jej samej i w�a	ciwej jej ci�g�o	ci. �wiado-
mo	� czasu w�a	ciwa jednostce to w znacznym stopniu 	wiadomo	� ci�g�o	ci spo�eczestwa 
lub mówi�c dok�adniej, obraz tej ciag�o	ci, jaki spo�eczestwo tworzy”. P. CONNERTON. Jak 
spo�ecze�stwa pami�taj�. T�um. i wst
p M. Napiórkowski. Warszawa 2012 s. 49. 

8 Tak� sytuacj
 po 1795 roku opisuje znakomicie Marek Nalepa: „Takie 
ycie dzi� nasze, 
gdy Polska ustaje…”. Pisarze stanis�awowscy a upadek Rzeczpospolitej. Wroc�aw 2002 s. 13 n. 
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W poetyckiej refleksji powraca nabyte w latach czterdziestych prze	wiadcze-
nie, �e tzw. m
czestwo przeradza si
 w cierpi
tnictwo, które zamyka horyzonty 
i zniekszta�ca morale. W powy�szym fragmencie epitety „krwawo i po�arnie” 
(oczywiste nawi�zanie do popularnego w okresie powstania Chora�u Ujejskiego) 
zosta�y ironicznie zestawione z wytwornym, salonowym prze�ywaniem cierpie-
nia podbitego kraju. Poet
 irytuje celebracja �a�oby, która – przed�u�ana bez 
koca – staje si
 sposobem ucieczki od rzeczywisto	ci. W jednym z listów do 
Eleonory Czapskiej z roku 1870 pisa�, dzi
kuj�c jej za mi�y wieczór: 

 
Mimo to ja udzia� niejaki wzi��em, albowiem bardzo si
 raduj
, ilekro� s� zabawy i wie-

czory. Zawsze mnie to serdecznie cieszy, dlatego �e wszystko zaczyna by� u nas nienatural-
nie o-�a�obione. Nawet za dni pami
tnej �a�oby Narodowej by�em przeciwnym przewlekaniu 
jej nad miar
 samym natchnieniem oznaczon�. Mniema�em, �e to jest wielkie i pi
kne o tyle, 
o ile jest spontané (PWsz IX, 442). 

 
W dalszej cz
	ci listu ponownie powraca tematyka pokolenia, z tym �e Nor-

wid przemawia w imieniu generacji starszej, ju� ust
puj�cej. I nie jest to dziwne, 
rytm �ycia pokolenia poety podlega� przecie� prawom biologii i historii. Autor 
Quidama jawi si
 nie tyle jako wychowawca, ile jako przedstawiciel odchodz�-
cej generacji. 

Istotny pozostaje fakt, �e Norwid coraz bardziej pozostaje odci
ty od �ycia 
w kraju. Nawracaj� oskar�enia wobec spo�eczestwa polskiego o to, �e nie jest 
spo�eczestwem, �e odwraca si
 od rzeczywisto	ci. Tak�e i wyobra�enia o kraju 
po roku 1863 ograniczaj� si
 do wyobra�e pustki i zdewastowanego krajobrazu, 
m.in. w 1870 powstaje obraz Ko�ció�ek na Litwie, wys�any na krakowsk� Wysta-
w
 Sztuk Pi
knych, który sam autor opisywa� w li	cie do Bronis�awa Zaleskiego:  

 
... rad bym, aby	 widzia� ma�e p�ócienko skoczone w�a	nie i w tych dniach odchodz�ce 

w 	wiat. Malenieczkie, ale przedstawia K o 	 c i ó �  n a  L i t w i e  d z i 	 ! (PWsz IX, 451).  
 
Obraz nie zosta� przyj
ty dobrze przez krytyk
 (B. Zaleski pisa�, �e „[...] pó�-

cienko przechodz�ce w dziwacznej oryginalno	ci wszystko, co sobie wyobrazi� 
mo�na. Dyrekcja za nic tego obrazka kupi� nie chcia�a, publiczno	� uciek�a od 
niego przera�ona” za: PWsz IX, 647). Jednak nie wszyscy podzielali to zdanie, 
np. obrazek pos�u�y� Ludwikowi D
bickiemu w „Przegl�dzie Lwowskim” do 
snucia opowie	ci:  

 
[…] Obrazek przedstawia� parafi
 na Litwie. Ko	ció�ek zrabowany z powalonym i z�ama-

nym krzy�em, a przed nim zgliszcza plebanii. Pusto, ponuro woko�o, jak�	 tragiczno	ci� 
przemawia natura. Oto obraz parafii litewskiej, który w my	li �atwo uzupe�ni� zgliszczami 
dworu, a nierzadko i ca�ego sio�a. Proboszcz porwany w g��b Rosji, we dworze nowy dzie-
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dzic, co wyw�aszczy� szlachcica, przez kilka generacji utrzymuj�cego tradycj
 katolick� 
i polsk� – opodal buduje si
 cerkiew wspania�a9.  

 
Krytyk odczytywa� obrazek Norwida jako jeszcze jedno 	wiadectwo polskiej 

martyrologii i gwa�townych zmian spo�ecznych i kulturowych. D
bicki dopowie-
dzia� histori
, która mog�a si
 rozegra� gdzie	 na ziemiach zaboru rosyjskiego po 
roku 1863. Warto jednak zwróci� uwag
, i� podobny motyw – wyrzuconego 
pradawnego krzy�a – pojawi� si
 w nieukoczonym utworze Norwida Emil na 
Gozdawiu. Jedyny jak dot�d komentator tego poematu J.W. Gomulicki ��czy� 
jego powstanie z dzia�aniami w�adz francuskich m.in. usuwaniem krzy�y z prze-
strzeni publicznej10. 

Tymczasem dzia�alno	� publiczna poety ogranicza�a si
 g�ównie do �ycia 
emigracji. I w�a	ciwie jego wysi�ki, by nada� sens wydarzeniom roku 1863 
i kl
sce tego ruchu, kieruj� si
 w stron
 emigrantów i doros�ego pokolenia dzieci 
emigracji roku 183011. Znacz�ca jest dzia�alno	� odczytowa, któr� po upadku 
Komuny Paryskiej Norwid wznowi� w 1873 roku. Wówczas o	rodkiem �ycia 
cz
	ci polskiej emigracji sta�a si
 Czytelnia Polska za�o�ona w 1869 roku12. 
Tam, w latach 1873-1875 poeta wyg�osi� siedem odczytów13. W swoich wyst�-
pieniach publicznych z r. 1873 (niezachowanych) wysuwa� postulaty m.in. […] 

������������������������������������������������������������
9 Cyt za: Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA, przy wspó�udziale M. PLUTY. Kronika 
y-

cia... s. 500.  
10  W�a	ciwie J.W. Gomulicki podaje jego zdaniem dwa �ród�a tej fabu�y � anegdot
 

o niejakim Pra�mowskim, wielbicielu modernizacji oraz wspomniane rozporz�dzenie w�adz 
francuskich z 1871 r., usuwaj�ce symbole religijne ze szkó� (PWsz III, 747-748).  

11 Chodzi przede wszystkim o W. Gasztowtta czy rodzin
 Wincentego Mazurkiewicza, 
szwagra Mieros�awskiego, a tak�e o emigrantów z r. 1863 m.in. Józefa Kajetana i Paulin
 
Janowskich; Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA, przy wspó�udziale M. PLUTY. Kronika 

ycia... s. 428, 467. 

12 Czytelnia Polska za�o�ona w 1869 r. i reaktywowana w 1873 r. liczy�a w latach siedem-
dzisi�tych XIX w. 152 cz�onków. Sk�ada�a si
 z biblioteki i czytelni, która tak�e s�u�y�a do 
organizowania obchodów rocznic narodowych dla ca�ej emigracji polskiej. Odczyty bywa�y 
pretekstem gor�cych dyskusji politycznych, st�d W. Mickiewicz nazywa� j� „klubem politycz-
nym”, za: W. �LADKOWSKI. Emigracja polska we Francji 1871-1918. Lublin 1980 s. 66. Jeden 
z przyjació� Zygmunta Mineyki, powstaca 1863 i emigranta, Feliks Wys�ouch pisa� w 1867 r.: 
„[…] o naszych Polakach te� nic wa�nego, po trochu wybieraj� si
 do Galicji, inni pracuj�, 
tamci znowu pomieszani na odczytach, gdzie doktor jeden czyta o niepokalanym pocz
ciu, 
a ksi�dz o kr��eniu krwi etc.”. Z. MINEYKO. Z tajgi pod Akropol. Wspomnienia z lat 1848-
1866. Oprac. E. Koz�owski, K. Olszaski, przedmowa i przypisy E. Koz�owski. Warszawa 
1971 s. 539. 

13 Z. TROJANOWICZOWA. Na marginesie odczytu z roku 1875 „O apatii”. W: „Studia 
Norwidiana” 3-4 :1985-1986 s. 233. 
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„Banku po�yczalnego dla pracuj�cych” i „dziennika na potrzebach spo�ecznych 
uzasadnionego”, namiastki pastwa, czyli „Centralizacji” czy obchodzenia rocz-
nic (PWsz X, 13)14. Nie znamy ich tre	ci, ale mo�emy przypuszcza�, �e Norwi-
dowi zale�a�o po pierwsze na stworzeniu materialnych podstaw bytu emigran-
tów, po drugie � pisma, w którym ka�dy mia�by prawo zaprezentowa� swoje 
pogl�dy, a po trzecie – wprowadzenie swego rodzaju ceremonii, która by 
zbiera�a i wyja	nia�a rozproszone do	wiadczenia powsta narodowych15. Zda-
niem autorek Kroniki te postulaty by�y zbie�ne z niektórymi dzia�aniami Czy-
telni Polskiej16. W my	leniu autora Promethidiona przejawia si
 poczucie obo-
wi�zku wobec nast
pnego pokolenia, co wyrazi� w przytoczonym ju� wy�ej li-
	cie do E. Czapskiej: 

 
Ale – �e zawsze s� pokolenia wiosenne i prawomocnie zabaw potrzebuj�ce, a nikomu nie 

wolno aresztowa� te b�ogie chwile wiosny dlatego, �e my, starsi, nie dope�niali	my naszych 
obywatelskich i historycznych powinno	ci w taki sposób, a�eby �a�ób narodowych nie by�o 
potrzeba ani my	li o nich! (PWsz IX, 442). 

 
Apati
 i marazm dostrzega� przede wszystkim w �yciu emigracyjnym, które 

zosta�o st�umione nie tylko przez kl
sk
 roku 1863, ale tak�e przez wojn
 
francusko-prusk� i wydarzenia Komuny Paryskiej. �wiat�o, na to jak postrzega� 
Norwid powstanie i jakie przypisywa� mu znaczenie, rzuca przemowa znana 
z przedruku „Gazety Narodowej” z 1875 r.: W rocznic� powstania styczniowego 
[Mowa wyg�oszona 22 stycznia 1875 R. w Czytelni Polskiej]. Rocznica wybu-
chu powstania zgromadzi�a w Czytelni Polskiej 22 stycznia 1875 roku kilku-
dziesi
ciu emigrantów. Obchody ograniczy�y si
 do trzech wyst�pie. Najpierw 
przemawia� Józef Dybowski, potem Cyprian Norwid i na kocu Kazimierz 
Gregorowicz. Dobór mówców nie by� przypadkowy: pierwszy nale�a� do emig-
racji 1831 roku, drugi – 1848, a ostatni by� uczestnikiem powstania roku 1863. 
Dla Norwida obchody rocznicowe wi�za�y si
 z czym	 wi
cej ni� tylko upa-
mi
tnieniem:  

 
Gdzie jest publiczne �ycie, tam obchód rocznic pe�ni si
 nieledwie przez obecno	� osób 

zgromadzonych (PWsz VII, 95).  
������������������������������������������������������������

14 Tam�e s. 233, Kalendarz II, 531. 
15 Nie s� to nowe pomys�y. Powstanie podobnego dziennika postulowa� w czasie wojny 

krymskiej: w li	cie do J. �usakowskiego pisa�: „Otó� nasza my	l by�a, a�eby zawezwa� elemen-
ta, a�eby odopowiedzia�y nam, i z tych odpowiedzi u�o�y� kryszta�-opinii, i, nie wdaj�c si
 
w �adne kwestie o w�adz
 osób i technik
, przygotowa� Wam punkt wyj	cia” (PWsz VIII, 237).  

16 Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA, przy wspó�udziale M. PLUTY. Kronika 
ycia.... s. 2, 
546; zob. te� W. �LADKOWSKI. Emigracja polska... s. 67. 
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A wi
c i te� wystarczaj� tylko publiczne zgromadzenia, na których wystarczy 
sama obecno	�, która jest manifestacj�. Z perspektywy emigranckiej ceremonia� 
rocznicowy potwierdza� to�samo	� spo�eczno	ci emigrantów i tak�e j� organizo-
wa� wobec tera�niejszo	ci. Mo�na rzec, �e rocznicowe uroczysto	ci pe�ni�y funk-
cj
 instytucji, organizowa�y stosunki pomi
dzy zgromadzonymi, nadawa�y 
kszta�t pami
ci zbiorowej. Z perspektywy historii pami
ci w XIX w. powstanie 
styczniowe by�o jedn� z wielu – wyj�tkowo tragicznych � walk o niepodleg�o	�. 
W tym wzgl
dzie autor Promethidiona kontynuowa� my	l m.in. Maurycego 
Mochnackiego o ci�g�ej insurekcji narodu polskiego17. A jednocze	nie pozosta-
wa� wierny strategii, któr� przedstawia� przedstawicielom Rz�du Narodowego 
w r. 1863 i 1864.  

 
Owszem, my	l
, i� ka�de z rz
du powstanie – a w sprawie zacnej i obowi�zuj�cej nie 

ma archeologicznej rocznicy – jest w  z a s a d z i e  t r w a j � c y m  i  m a  tylko swoje  
p e r i o d y  (PWsz VII, 95). 

 
A wi
c ostatnie powstanie wci�� trwa�o! Trudno zgodzi� si
 ze zdaniem Wik-

tora Weintrauba, �e powstanie styczniowe w tym przemówieniu zosta�o wspo-
mniane zdawkowo18. Rzeczywi	cie, w tym wyst�pieniu rok 1863 jest tematem 
ukrytym, podobnie jak i kl
ska i rozpaczliwa sytuacja w kraju i na emigracji. 
Tym bardziej, �e samo powstanie styczniowe sta�o si
 przedmiotem pochwa�y 
i przypomnie Dybowskiego czy Gregorowicza. Dla Norwida powstanie by�o 
swego rodzaju czynem za�o�ycielskim – wykonan� ju� prac� i jego uwaga kon-
centrowa�a si
 wokó� pytania o przysz�o	� i kontynuacj
 czynu, tzn. organizacji 
spo�eczestwa. Zapewne Norwid mówi� to, z czym ka�dy emigrant si
 zgadza�, i� 
sprawa Polski wymaga nieustannego przypominania na arenie polityki mi
dzy-
narodowej. Jednak tradycja powstacza wed�ug niego nie sprowadza si
 do 
pytania: „jak wybi� si
 na niepodleg�o	�”, lecz stanowi znak niezgody narodu na 
swoj� sytuacj
. Powstanie jest czynem wi���cym i aktem politycznym.  

Warto przytoczy� dwie relacje z paryskich obchodów opublikowane w prasie 
lwowskiej, poniewa� pokazuj�, co zwróci�o uwag
 s�uchaczy podczas obchodów 
i zarazem to, co zosta�o podkre	lone przez mówców. Pierwsza pochodzi 
z „Dziennika Polskiego”: 

 
Rocznica ostatniego powstania narodowego znalaz�a w Pary�u, mimo trudnych okolicz-

no	ci, w jakich �yjemy, skromne, ale powa�ne uczczenie. Kilkudziesi
ciu emigrantów po 
wi
kszej cz
	ci uczestników powstania 1863 r. zgromadzi�o si
 w Czytelni Polskiej i tam 

������������������������������������������������������������
17 M. MOCHNACKI. Powstanie narodu polskiego. T. 1. Lipsk 1880 s. 11 n. 
18 W. WEINTRAUB. Norwid wobec... s. 15. 
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odda�o nale�ny ho�d wiernym ojczy�nie. Dzi
ki im za to. W chwili, kiedy spostrzegamy na 
horyzoncie narodowym niektóre ciemne gwiazdy albo wyra�nych odst
pców albo m
drków 
doradzaj�cych paktowanie z nieprzyjacielem, kiedy s�abe umys�y zwyci
�one niewol� powta-
rzaj� Guizotowskie „boga�cie si
” albo carskie „precz z marzeniami”, kiedy maszyny pa-
rowe, szachrajstwa gie�dowe i akcje procentowe zag�uszaj� j
ki narodowe i brz
k kajdan 
u r�k i u nóg ka�dego Polaka wisz�cych – podnoszenie i czczenie idei polskiej, wierno	ci 
ojczy�nie jest najwy�sz� potrzeb� i obowi�zkiem. […] Pan Cyprian Norwid w poetycznej 
mowie, pe�nej wznios�ych my	li, przytoczy� legend
 o wodzu greckim, który porzucaj�c dom 
w�asny, najbardziej zaleca� �onie swojej, a�eby syna uczy�a czyta� – co znaczy�o, a�eby	my 
umieli czyta� w dziejach narodowych i ludzko�ci [podkr. Z.D.], bo to jest najwa�niejsz� 
potrzeb� wiedzy naszej. Pan Dybowski w rzewnych wyrazach odda� cze	� po	wi
caj�cym si
 
za Ojczyzn
, a p. Gregorowicz odczyta� ciekawy ust
p z pami
tników swoich o powstaniu 
w Lubelskiem. Obchód 22 stycznia odby� si
 bardzo przyzwoicie i skromnie, Czytelnia Pol-
ska da�a dowód, �e sprawa narodowa gor�co j� obchodzi19.  

 
Z kolei korespondent „Gazety Narodowej” przys�a� znacznie obszerniejsz� 

relacj
 z uroczysto	ci, z której podamy tylko wyj�tki, prezentuj�ce wyst�pienie 
Norwida: 

 
[…] Ca�a tre	� mowy [Cypriana Norwida] zawiera si
 w ostatnich jej dwóch wyrazach 

kocz�cych testament wielkiego m
�a Nowej Grecji, Marka Botzarisa. �miertelnie ranny 
Botzaris nie dozwala towarzyszom dla jego uniesienia zatrzyma� si
 w walce, a prosi tylko 
brata, aby uwiadomi� pozostaj�c� po nim wdow
 i zakl��, aby daremnie nie p�acz�c, o niczym 
innym nie my	la�a „prócz o synku – aby nauczy� si
 bystro czyta�!”. Bystro czyta� – tj. czy-
ta� po�ytecznie historyczne prawdy, aby z nich zdrowiej dobra� si
 nauki na przysz�o	�. Oto 
konkluzja mówcy, tam gdzie brak publicznego �ycia – po dowiedzeniu, �e ka�de powstanie 
z rz
du ostatnie, nie przestaje by� trwaj�cym i nie ma rocznic, ale tylko periody – �e 
urojeniem nie jest d��enie narodów do wybicia sobie niepodleg�o	ci, ale d��enie do zag�a-
dzenia narodów – po oznaczeniu donios�o	ci poj
� zawartych w wyrazach Europa i euro-
pejsko	� i wy	wietlenie przyczyn moralnej przewagi w 	wiecie Europy i tej europejsko	ci, 
w kocu po przedstawieniu zach
ty, jaka dla narodowych prac polskich winna przedstawia� 
niepodleg�o	� Nowej Grecji i stosunku Europy do tego historycznego faktu20. 

 
Obaj korespondenci zwrócili uwag
 na przytoczon� dopiero na kocu wy-

st�pienia przez Norwida pie	 Testament Marka Botzarisa, a przede wszystkim 
na konkluzj
 Norwida o „czytaniu w dziejach”. Korespondent „Gazety Narodo-
wej” zrelacjonowa� podniesion� w tym wyst�pieniu kwesti
 istnienia i umierania 
narodów, czyli to, co faktycznie by�o przedmiotem wyst�pienia autora O wol-
no�ci s�owa. Norwid zadaje pytanie, co robi�, kiedy „sprawa polska” umar�a na 
forum mi
dzynarodowym: 

������������������������������������������������������������
19 „Dziennik Polski” 24: 1875 s. 2 
20 „Gazeta Narodowa” 24: 1875 s. 2. 
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[…] w odniesieniu do powstania 1863 r. mówi�c – niepodobna jest o ca�ej nie mówi� 
Europie. Tre	�, któr� […] pomija�em nie dla jakich ogl
dno	ci subtelnych, ale przez nieroz-
��czn� od wszelkiego nieszcz
	cia narodowego dum
 – tak jest, mówi
:  d u m 
  […]. Wsze-
lako te na czasie o s t a t n i e  polskie powstanie, je�eli si
 europejsk� – polityczn� nie sta�o 
spraw�, to niezawodnie ma donios�y f e n o m e n o l o g i c z n i e  c h a r a k t e r  e u r o p e j -
s k i, jest ono bowiem kolosalnym dowodem, co? jak? ile? z ka�dego zag�adzanego w Europie 
narodu ostatecznie i nieledwie antropologicznie pozostawa (PWsz VII, 96).  

 
Zwraca� uwag
 na znaczenie i rol
 opinii publicznej w Europie XIX wieku, 

która pe�ni�a rol
 swoistego medium w poznawaniu rzeczywisto	ci, prezentowa�a 
schematy i stereotypy, które pozwala�y odnale�� si
 w coraz bardziej skompliko-
wanym 	wiecie21. Opinia publiczna tworzy�a swoiste trio z europejsk� przewag� 
gospodarcz� i militarn�. Obraz 	wiata ulega� swoistej mityzacji, by zaraz zosta� 
zburzony. Norwid zwraca uwag
, �e si�a europejskiej opinii publicznej jest tak 
ogromna, i� potrafi ona wywo�a� z niebytu politycznego naród, ale te� mo�e go 
w niebyt zepchn��, je�eli za prawami politycznymi nie ma zaplecza tradycji 
i ekonomii. To los Grecji nowo�ytnej, kraju wywo�anego z niebytu politycznego, 
która bardzo szybko okaza�a si
 takim k�opotliwym dzieckiem zarówno zmie-
niaj�cych si
 uk�adów politycznych (zmierzch cesarstwa otomaskiego, euro-
pejska kolonizacja Bliskiego Wschodu), jak i zachodnioeuropejskiej wizji an-
tycznej Grecji i nowego rozumienia narodowo	ci.  

W rocznicowej mowie wróci�y b�d� te� pojawi�y si
 w�tki, które autor Rzeczy 
o wolno�ci s�owa rozwin�� w rozprawie [Znicestwienie narodu]22. Zwraca� w niej 
uwag
 na rol
 warto	ci i przemieszania poj
�: fa�szywej tradycji, rozerwania 
zwi�zku geografii i historii: 

 
Konfiguracja zasadniczo ziemska, a narodowi w�a	ciwa, czyli – jak j� biernie nazywaj� – 

p o � o � e n i e  g e o g r a f i c z n e , nie jest wcale technicznym i nagim przypadkiem, ale jest 
pierwsz� elementarn� kart� historii narodowej. […] Z takiego uwa�ania i powa�enia zasadni-
czej konfiguracji narodu b�d� którego w Europie wynika w nast
pstwie prostym, �e geogra-
ficzne i historyczne �ywio�y, dopóki s� w harmonii przytomnej narodowemu umys�owi, 
powoduj� zarazem i w�a	ciwy dla �ywotno	ci jego system komunikacyjny. […] do niew�a	ci-
wego narodowi systemowi komunikacyjnego, lub do niew�a	ciwie rozwini
tego, lub do 
zatrzymanego w swym rozwoju, skoro si
 doda jeszcze niepewno	� publicznego bezpiecze-
stwa i nieufno	� w nast
pstwa bytu spo�ecznego – uczyni si
, �e najurodzajniejsza ziemia 
odepchnie r
k
 pracownika, albowiem trudom jego i interesowi jego wystarczaj�co nie odpo-
wie (PWsz VII, 89).  

 

������������������������������������������������������������
21 O opinii spo�ecznej w dziejach Europy XVIII i XIX w. zob. Ch. TAYLOR. Nowoczesne 

imaginaria spo�eczne. Przek�. A. Puchejda, K. Szymaniak. Kraków 2010. 
22 J.W. Gomulicki podaje dat
 „w przybli�eniu” rok 1871 – zob. PWsz VII, 650.  
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Norwid podkre	la wag
 tradycji historycznej, przestrzeni i stosunków, naj-
ogólniej ujmuj�c, spo�eczno-ekonomicznych. W [Znicestwieniu narodu] próbuje 
definiowa� Europ
, która nie by�a dla niego ani ras�, ani obszarem geograficz-
nym, lecz przestrzeni� warto	ci, wspólnot� samo	wiadomych narodów: 

 
[…] co wyszczególnia n a r ó d  e u r o p e j s k i  od narodów w innych 	wiatach cz
-

	ciach? – zapytywa� Norwid. I dopowiada�: […] europejskie narody, dope�niaj�c rozwoju 
swojego w obcowaniu z moraln� ca�o	ci� Europy, która je to cz
	ciowo waruje, to zupe�nie 
obejma, nie cechuj� si
 samymi tymi �ywio�ami sk�adowymi, które je wyró�niaj� od narodów 
innych, ale zarazem i tymi sk�adowymi �ywio�ami, które je z innymi narodami ��cz�23 (PWsz 
VII, 86). 

 
Dla autora O wolno�ci s�owa wspólnota swoj� to�samo	� buduje na nieustan-

nej wymianie z innymi. Taka wymiana pozwala na podmiotowe uczestnictwo 
zbiorowo	ci narodu we wspó�czesno	ci.  

 
Je�eli wi
c kto �yczy zatraci� jaki europejski naród, ten zam�ca naprzód te poj
cia lub 

najstaranniej je opó�nia, tak a�eby przeto odspó�cze	ni� si
 narodowy umys� i charakter 
europejski narodu odcofa� si
. […] narodowy umys� do takiego doprowadzony [b�
du] b
dzie 
si
 ��czy� z innymi nie t� stron�, któr� winien ��czy� si
, i wyró�nia� si
 b
dzie, ma moc 
i prawo obowi�zuj�ce. I uwielbi on w sobie to zb��dzenie, utracaj�c przez nie spó�czesno	�, 
a utrata tej�e spowoduje, �e cokolwiek b�d� poczyna� b
dzie, wszystko nie na czasie zagai 
si
, ale zawsze zbyt wcze	nie lub za pó�no (PWsz VII, 87). 

 
Czy w ten sposób podsumowa� powstanie styczniowe? Ponownie podejmuje 

w�tek historii polskiej XIX w., w której czyny przychodz� za wcze	nie, a ka�da 
refleksja jest spó�niona. W rocznicowej przemowie z 1875 r. Europa jawi si
 
przede wszystkim jako twór o Janusowym obliczu – z jednej strony zaprzecza 
swojej misji, a z drugiej – wci�� wierzy w braterstwo, wolno	� i bohaterstwo. 
Dalej autor Quidama mówi� o zniech
ceniu i zw�tpieniu: 

 
Nieprzyjaciel nasz najusilniejszy, albowiem ci�gle dzia�aj�cy – to jest: odj
cie zupe�ne 

wszelkiego publicznego bytu i zape�nienie takowego ironi� z niestateczno	ci opinii europej-
skiej pochodz�c�, nieprzyjaciel, który tylu ju� wygnaców istotnie po�ar�, moralnie star� lub 
do rzeczywistego samobójstwa dowiód� […] ani si
 oddali� dawa, ani uskromi�. Zniech
cenia 
dochodz� cz
stotliwie a� do zaprzania si
 wszelkiego publicznego i ojczystego interesu, i to 
nieraz u m
�ów, którzy niedawno temu czynnikowi bywali najgor
tszymi (PWsz IX, 97-98).  

 

������������������������������������������������������������
23  W li	cie do K. Ruprechta pisze: „Moim zdaniem Europa n i e  j e s t  r a s �, ale 

p r i n c i p i u m ! – bo gdyby by�a ras�, by�aby Azj�!!!” (PWsz IX, 388). 
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Zwróci� uwag
, �e za gestami solidarno	ci jak �a�oba czy wyst�pienia pu-
bliczne nie sz�y �adne polityczne i konkretne decyzje: 

 
I zdawa� by si
 mog�o, jakby czas ten, przecie� w c z o r a j s z y, kiedy ogó� publicystyki 

europejskiej zajmowa� si
 powstaniem polskim, wcale nie istnia� […] R z e c z y  t e  i  s i � y  
(bo to bywaj� si�y), a�eby na razie we w�a	ciwej je postawi� mierze [...] przyj�� lub zaufa�, 
uzna� albo pomin��? � nie wystarcza zaprawd
 ani takt osobisty ani sama mi�o	� sprawy 
w�asnej, lecz trzeba jeszcze nadto wejrze� w archiwa spraw bie��cych i rozezna� �ród�a tych 
pozornie przedstawiaj�cych si
 omylno	ci (PWsz VII, 98-99). 

 
Zaanga�owania i nag�ego wyga	ni
cia zainteresowania spraw� polsk� Norwid 

nie t�umaczy� bie��c� polityk�, ale raczej szuka� pewnej zasady w my	leniu i po-
rz�dkowaniu rzeczywisto	ci. Jako przyk�ad przywo�a� dzieje Grecji nowo�ytnej:  

 
[...] s�usznie powiedzie� mo�na, i� ten ca�y szlachetny ogó� Europy, który si
 tak istotnie, 

i tak patetycznie za Grecj� porwa� i uj��, zupe�nie nie zna� jej spó�czesnej, ze staro�ytnej za	 
zna� rapsodów par
 Homera i kilka kart Plutarcha!... (PWsz VII, 99). 

 
I dalej wspomina spotkanie Grecji wspó�czesnej z Europ�: 
  
Grecy ze swej strony odpowiedzieli najzupe�niej tak przewidzianemu i upostaciowanemu 

naprzód obrazowi, który zamierzy�a sobie Europa. Atletyczny heroizm ich przywódców ru-
chu tego wyrówna� lub przeszed� gesta staro�ytne. �mier� Botzarisa, upadek Missolunghi, 
rze� w Chio i �uny po�arów Kanarisa. Ali�, skoro lat up�yn
�o kilka i uzasadnia� si
 rozpo-
cz�� spokój interesów i umys�ów, skoro zakwit� handel, a parostatki rozpocz
�y wyswobo-
dzon� Grecj
 zbli�a� do 	rodka Europy – podró�nicy, ze wszech stron nap�yn�wszy na 
ambasadach nowo-uwierzytelnionych oparci i swobodnie zdania wyra�aj�cy swoje, zawo�ali 
nagle ca�ym Europy g�osem! „Otó� i kocem-koców owa okrzyczana, a wyswobodzona 
Grecja! Gdzie� rolnictwo jej, zaledwie do dzikich podobne pejza�ów!... Gdzie� powozowe 
drogi i mosty na rzekach? – gdzie najmniej wyszukane fabryki?... gdzie� s�ynni arty	ci 
w ojczy�nie Fidiasa i Iktinusa […] p r o c e n t y  p o � y c z e k  czyli� s� op�acane regularnie? 
… czemu i sk�d ciag�e wie	ci o rozbojach podró�nych? a a d m i n i s t r a c j a  i  p o l i c j a  
czy� s� zarówno skromne, jak czuwaj�ce!..”24 (PWsz VII, 100). 

 
I dalej Norwid swoj� paralel
 pomi
dzy dziejami Grecji nowo�ytnej i Polski 

wspó�czesnej koczy uwag�: 
 
Rzeczy te odwzorowuj�c na faktach 	ci	le z historii branych, a poniek�d pocz�tek daj�-

cych dalszym powstaniom polskim, wypowiedzie� dosy� nie potrafi
, jak dalece nale�y 

������������������������������������������������������������
24 Norwid podsumowa� bol�czki ówczesnej Grecji: zad�u�enie m�odego pastwa w ban-

kach francuskich i angielskich, plag
 napadów rozbójniczych, które w 1870 r. nawet doprowa-
dzi�y do kryzysu mi
dzynarodowego. 
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rozeznawa� istot
 tre	ci pod wyrazami: „europejska sympatia – wywalczaj�ca si
 narodowo	� 
– zapa� ogólny – heroizm i po	wi
cenie si
” (PWsz VII, 100). 

 
Innymi s�owy, Norwid zwróci� uwag
 na fenomen, który budzi zainteresowa-

nie wspó�czesnych badaczy wyobra�ni narodowej, i� „Grecja jest w tym samym 
czasie krajem i toposem w wyobra�ni Zachodu, rzeczywisto	ci� i mitem, naro-
dow� w�asno	ci� i mi
dzynarodowym roszczeniem”25. Ale sami Grecy nie zdo-
�ali okre	li� swojego stosunku do Europy, nie rozpoznali te� do koca swojej 
tradycji, sami uwi
zili si
 w obrazie narzuconym przez Europ
26. Absolutyzuj�c 
jedn� tradycj
 (antyczn�), odrzucili pami
� niewoli. Grecja, której Norwid 
po	wi
ci� tyle miejsca, jest w tym przemówieniu tylko exemplum dla polskiego 
s�uchacza. Co zatem robi�, �eby nie zaistnie� przez kogo	, by samemu decydo-
wa� o swoim losie? Poeta zaleca to, co mo�na nazwa� aktywno	ci� spo�eczn�, 
która jednocze	nie ma by� reprezentacj� na forum mi
dzynarodowym. Czy 
my	lenie Norwida nie wybiega�o w przysz�o	�? Od „Europy” mia�o zale�e� 
powstanie Polski, ale jej charakter i jako	� od samych obywateli. Norwid mówi 
tak�e o dwóch twarzach Europy – szlachetnej, kieruj�cej si
 wielkimi ideami, 
a równocze	nie tej goni�cej za zyskiem, d���cej do poszerzenia terytorium 
swoich kolonii. Z podobn� wiar� poeta pisa� o Chinach, wierz�c w misj
 Europy, 
a z drugiej strony dostrzegaj�c, �e owe has�a s� tylko pretekstem do podbojów 
kolonialnych. W swoim przemówieniu Norwid konstruuje dialog mi
dzy Europ� 
a Grecj�, Europ� poszukuj�c� swoich korzeni i Grecj� odpowiadaj�cej wyzwaniu 
historii. I przemówienie koczy ostrze�eniem parafraz� pie	ni o 	mierci Marka 
Boztarisa27, nazwanego przez Byrona „wspó�czesnym Leonidasem”28.  
������������������������������������������������������������

25 Cyt. za: Y. HAMMILIAKIS. The Nation and its Ruins. Antiquity, Archeology and National 
Imagination in Greece. Oxford 2007 s. 57-58. Wed�ug fillehelenów Grecja mia�a uosobia� 
esencj
 cywilizacji Europy oczyszczon� ze wschodniego barbarzystwa (tam�e s. 63), Ham-
miliakis wskazuje w�a	nie na „wschodnie barbarzystwo”, czyli tradycj
 Bizancjum i wschod-
niego chrze	cijastwa jako dziedzictwo wci�� �ywe, a tak�e „milcz�c�” obecno	�  dziedzictwa 
imperium otomaskiego. Zob te�: M. JUNKIERT. Grecja i jej historia w twórczo�ci Cypriana 
Norwida. Pozna 2012 s. 167-169. 

26 Jak wida�, Norwid nie wnika� w te sprawy do	� g�
boko. Umkn�� mu fakt, i� w Grecji 
próbowano przedefiniowa� tradycj
 tak, by w��czy� do niej tak�e tradycj
 Ko	cio�a prawo-
s�awnego i Bizancjum. Te idee od�y�y w latach czterdziestych pod nazw� „Wielkiej Idei” – 
rozci�gni
cia granic pastwa greckiego na tereny Azji Mniejszej i powrotu do Konstantyno-
pola, zob. R. CLOGG. Historia Grecji nowo
ytnej. Przek�. W. G�ska. Warszawa 2006 s. 60-63. 

27 Pocz�tkowo traktowana jako oryginalny utwór Norwida, zob. „Ateneum” 5:1938 s. 425; 
„Wiadomo	ci” (Londyn) 387:1953 z 6 wrze	nia s. 6, w opisie uwaga, i� wiersz by� drukowany 
w „Gromach i Py�kach” (wyd. 1944) w	ród utworów oryginalnych. Pe�ny opis t�umaczenia 
wraz z przytoczeniem francuskiego t�umaczenia poda� J.W. Gomulicki w: C. NORWID. Dzie�a 
zebrane. Oprac. J.W. Gomulicki. T. II. Warszawa 1966 s. 1023-1027. 
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W oryginale greckim i t�umaczeniu francuskim pie	 nosi tytu� La mort de 
Marc Botzaris (�mier� Marka Botzarisa), a Norwid nada� swój tytu� Testament. 
Wed�ug nowo-greckiej ludowej pie�ni. Zmiana tytu�u jest zastanawiaj�ca, ponie-
wa� „testament” wi��e si
 z poj
ciem woli, decyzji, a nie tylko biernym 
op�akiwaniem i �a�ob�. Sam tytu�, nadany przez Norwida, odsy�a do przysz�o	ci 
– mo�na t
 parafraz
 czyta� jako zadanie dla potomnych. Nim jednak przej-
dziemy do wyszukania kolejnych 	ladów zabiegów Norwida na tek	cie, nale�y 
podkre	li�, i� wspomniana pie	 pochodzi ze zbioru ksi
cia de Marcellusa, który 
w latach 1815-1820 by� sekretarzem ambasady francuskiej w Istambule29. Po raz 
pierwszy ta wersja (jako �e istnieje co najmniej kilkna	cie wersji o 	mierci boha-
tera wojny o niepodleg�o	�) zosta�a wydana w roku 1851 w zbiorze Chants du 
peuple en Grèce30 (w wersji greckiej i francuskiej). Przedruk w gazecie, z któ-
rego korzysta� Norwid, pochodzi� z wydania t�umaczenia francuskiego wydanego 
w r. 186131. Porównanie wszystkich trzech wersji pozwala stwierdzi�, jakich 
zmian poza tytu�em dokona� autor Za kulisami. Przede wszystkim trzy obja	nie-
nia, które w wersji gazetowej pozostaj� w nawiasach, potraktowa� jak dope�nie-
nia np. wyst
puj�ce w oryginale obja	nienia w przypisach, a w wersji gazety – 
w nawiasach przypis przy imieniu Scondras – „gouverneur turc de Scodra ou 
Scadri dans la haute Albanie” przet�umaczy� jako „Turecki Scodrasu guberna-
tor”, podobnie w wersji francuskiej � Lampros Beikos (capitaine de Souliotes) 
zosta�o przet�umaczone jako: „Bejkos-Lampros, kapitana Sulijotów”, a w ostat-
nim, trzecim przypadku we francuskiej wersji czytamy: „Nous part iron ce soir 
pour Karpenissi (canton montagneux de l’Etolie)” prze�o�ono jako: „Ruszymy 
wieczorem w parów Etolski”32 . Jak mo�na zauwa�y�, obja	nienia dotycz�ce 
�����������������������������������������������������������

28 Chodzi o bohatera greckiej wojny o niepodleg�o	�, który zgin�� w bitwie z wojskami 
tureckimi podczas obl
�enia Missolungi w sierpniu 1823 r. Marco Botzaris nale�a� do pante-
onu bohaterów zbiorowej wyobra�ni XIX w., tak pisa� w obja	nieniach wydawca tej pie	ni: 
„Marcos Botzaris, le saint, le martyr, le héros de chants guerriers de Souli”, za: Chants du 
peuple en Grèce par M de Marcellus ancien ministre plénipotentaire auteur de „Souvenires de 
l’Orient”. T. II. Paris 1851 s. 109-110; http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6523989r.r=chants+ 
du+peuple+en+grece+comte+marcellus+1851.langEN [dost
p: 30.06.2014 r.]. 

29 Marie-Louis-Jean André Charles Demartin du Tyrac comte de Marcellus (1795-1865), 
francuski pisarz i dyplomata, autor Grand dictionnaire universel du XIX siécle Paris b.d. s. 1137. 

30 Chants du peuple en Grèce. T. 2 s. 111-116. 
31 Chants populaires de la Grèce moderne rêunis, classés et traduits par le C-te de Mar-

cellus. Paris 1860 s. 79-80; http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6522109n.r=comte+marcellus-
+.langEN [dost
p: 30.06.2014 r.]. Tutaj pie	 zosta�a opatrzona przypisami obja	niaj�cymi 
to�samo	� wymienionych osób. Przedruk wersji, z której t�umaczy� Norwid, zob. PWsz VII, 
652-653.  

32 Wed�ug J.W. Gomulickiego Norwid swoj� „swobodn� peryfraz
” wzorowa� na znanych 
mu przek�adach pie	ni serbskich i nowogreckich zob. PWsz VII, 1026. Nale�y doda�, �e w 
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osób doprecyzowuj� ich znaczenie, funkcje, natomiast informacj
 o przestrzeni 
geograficznej Norwid przetwarza w peryfraz
, znika z tekstu nazwa miasta grec-
kiego Karpenisi, a pozostaje okre	lenie obszaru gór. Dzi
ki temu tekst przek�adu 
staje si
 podnios�y, a jednocze	nie na pierwszy plan wysuwaj� si
 osoby dzia�a-
j�ce w historii, a nie opowie	� czy anegdota. Ostatnim s�owom Botzarisa Norwid 
nada� wyj�tkowe znaczenie poprzez komentarz, którym zakoczy� wyst�pienie: 
„Te to w�a	nie »czytanie«, zalecane s�owami wielkiego patrioty jako testament, 
mia�em na wzgl
dzie […]” (PWsz VII, 102). W Norwidowym t�umaczeniu ostat-
nie s�owa Botzarisa brzmia�y: 

 
[…] a ty do �ony tylko pisz, 
Do nieszcz
	liwej �ony mojej w Ankonie � 
We francuskim kraju – niech si
 i ona nie k�opocze, 
Niech o niczym nie my	li, prócz o synku… 
Prócz o synku, i aby si
 wyuczy� bystro czyta�! (PWsz VII, 102). 

 
Na ile uda�o si
 sprawdzi�, jest to jedyna wersja takiego opisu 	mierci boha-

tera33. W oryginalnej wersji s�owa Botzarisa: ������� ’� ��< �$<��+� {"$, ��< 
#$��$�� �$<��+�/ �\"� ’<�' {=�� ’� �|< ����+'�<, ��+�<� � � ��< \�&'</ ¡} 
{’��� �<<"'�< �¢ \�'#£ ���{{��� <} �¢ {��¤”34 mo�na przet�umaczy�: „Napisz 
do mojej �ony, biednej �ony, która jest w kraju Zachodu [pod poj
ciem Francji 
kry�a si
 po prostu Europa Zachodnia, cywilizacja �aciska], w mie	cie Ankonie, 
by my	la�a o dziecku, by je kszta�ci�a” [t�um. Z.D.]. Zapewne w oryginale chodzi 
po prostu o edukacj
. W przek�adzie ksi
cia Marcellusa tak brzmi� ostatnie 
s�owa Botzarisa: „Écrivez à ma femme, à ma femme si malheureuse, qui est dans 
la terre des Francs, à Ancône, qu’elle ne pense qu’à l’enfant, et lui fasse ap-
prendre à lire” (za: PWsz VII, 653).  

Norwid za po	rednictwem francuskiego przek�adu nak�ada na swoje metafo-
ryczne rozumienie – „czytania dziejów”, czyli rozumienia historii i „ci�g�o	ci 
i nast
pstwa rzeczy ludzkiej”. Prosta wypowied� zosta�a podniesiona do pozio-
mu metafory. Czy wybór tej pie	ni, podobnie jak i paraleli greckiej, by� przypad-
kowy? Zapewne nie. Grecja – jak wiadomo – by�a bardzo popularn� paralel� 

�����������������������������������������������������������
wersji ksi��kowej, ju� przeze mnie przywo�anej, tych przypisów by�o wi
cej, m.in. ostatni 
odnosi� si
 do przekazanych przez tradycj
 ostatnich s�ów Botzarisa.  

33 W 1861 r. wydawca w zakoczeniu doda� przypis: „Voici ses dernières paroles, telles 
qu’elles furent recueillies, qand il tomba vainqueur au milieu de la bataille de Carpénissi. 
„Frères, j’ai fait pour ma pays ce que je devais, je meurs content. Je suspends mes enfants 
à votre cou, et je les confie à l’amitié de la nation. Demeurez fidèles à votre patrie comme de 
fidèles serviteurs de Dieu. Quittez-moi, et courez achever l’œuvre que j’ai commencée” (s. 80). 

34 Za: Chants du peuple en Grèce. T. II s. 112. 
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Polski. Wykorzysta� j� tak�e i Norwid chocia�by w Tyrteju35. Testament Marka 
Botzarisa mo�na czyta� jako ukryt� ocen
 zmaga powstania styczniowego. Oto 
grecki bohater otoczony przez wroga, walcz�cy z garstk� �o�nierzy, umiera na 
polu walki, przekazuj�c pos�anie swojemu synowi, czyli nast
pnemu pokoleniu. 
Botzaris walczy, mimo i� wie, �e przegra. Gdzie	 w tle wybrzmiewaj� echa 
tradycji Termopili.  

A co oznacza czytanie w dziejach? Czytanie jest czynno	ci� intelektualn�, za-
k�ada wysi�ek zrozumienia tego, co si
 czyta, a tym tekstem mo�e by� zarówno 
wspó�czesno	�, jak i historia. Wysi�ek intelektualny wyra�a si
 w czynno	ci 
czytania i tak�e pisania. Owo czytanie zalecane przez Norwida ma by� 	wia-
dom� obecno	ci�, albo innymi s�owy � przytomno	ci�. 

Dla Norwida zapewne powstanie styczniowe by�o jedn� z wielu przegranych, 
z której wynika�o jasne przes�ane dla kolejnych pokole. W jego przemowie 
powraca my	l o „pó�nych wnukach”, ale nie w znaczeniu pó�nych czytelników 
zapoznanej poezji, ile raczej jako zobowi�zanie wobec tych, którzy dopiero si
 
narodz�. Mowa wyg�oszona w rocznic
 wybuchu powstania nie stawia poety 
w roli „odrzuconego proroka”. Norwid wyg�asza j� jako przedstawiciel starszej 
generacji, 	wiadomy znaczenia i wagi obchodów rocznicowych, które niew�tpli-
wie wi��� si
 sposobem przechowywania pami
ci w sposób czynny i pozatek-
stowy. Zdaje sobie spraw
, �e przetrwanie jakiego	 spo�eczestwa jest warunko-
wane jego aktywno	ci�, stopniem zaanga�owania w budowanie �ycia publicz-
nego i samo	wiadomo	ci�. 
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Na nast
pnych stronicach reprodukowane s� karty z Chants du peuple en Grèce 
par M de Marcellus ancien ministre plénipotentaire auteur de „Souvenires de 
l’Orient”. T. 1. Paris 1851 oraz Chants populaires de la Grèce moderne rêunis, 
classés et traduits par le C-te de Marcellus. Paris 1860. 
Na podstawie wersji cyfrowych: 
– http://hdl.handle.net/2027/loc.ark:/13960/t09w1qw27) 
– http://hdl.handle.net/2027/loc.ark:/13960/t6d23632s 
ze zbiorów HathiTrust Digital Library. Public Domain http://www.hathitrust.org  
– Orygina� z Library of Congress. 
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STUDIA NORWIDIANA 

33:2015 

PIOTR CHLEBOWSKI 

„TO JEST NAJG�UPSZA, 
NAJHANIEBNIEJSZA 
HISTORIA POD S�O�CEM!” 

UWAGI WST�PNE 

Sprawa zamachu Antoniego Berezowskiego stanowi w dokumentacji Norwi-
da jedynie epizod, który – jak dot�d – nie doczeka� si
 w miar
 dog�
bnego omó-
wienia: i ze wzgl
du na korekcj
 danych i faktów, które tu i ówdzie pojawiaj� si
 
w komentarzach do pism poety, i ze wzgl
du na sam fakt historyczny, który 
poruszy� polskimi ko�ami emigracyjnymi w Pary�u, i ze wzgl
du na kontekst 
i reperkusje polityczne, które ta sprawa wywo�a�a w Europie oraz w Polsce. 

Je	li chodzi o dokumentacj
 ca�ej sprawy, to w Norwidowych papierach 
zachowa� si
 list poety skierowany do W�adys�awa Zamoyskiego (nied�ugo po 
zamachu) oraz Nota, wystosowana przez autora Promethidiona – i tu kwestia 
adresata nie jest ju� tak oczywista – chyba publicznie na r
ce Karola Ruprechta, 
b
d�cego wówczas bibliotekarzem Szko�y Polskiej na Batignolles i wspó�pra-
cownikiem konserwatywnego obozu, skupionego wokó� Hôtelu Lambert. Oba 
dokumenty, a zatem i list, i nota zosta�y napisane tu� po niefortunnym zamachu, 
czyli zaraz po 6 czerwca (do problemu datacji wymienionych pism przyjdzie 
jeszcze wróci� w toku wywodu). 

Oba teksty w specyficzny sposób – charakterystyczny zreszt� dla Norwida – 
odnosz� si
 do ca�ego zdarzenia. W Nocie jest mowa wprost o nieudanym strzale 
Berezowskiego, ale nie sam fakt przyci�ga autorsk� uwag
: brak tu zatem – 
wbrew wielu interpretatorom – jednoznacznej oceny zdarzenia, co wida� wyra�-
nie poprzez wydobycie przez Norwida napi
cia mi
dzy j
zykiem publicznym 
a j
zykiem prywatnym oraz interpolowanie w t
 przestrze kwestii – w zale�-
no	ci od kontekstu – czy Berezowskiego nale�y uzna� za Polaka, czy za pod-
danego Aleksandra II. Jeszcze chyba istotniejsz� spraw� by�y opór i niezgoda – 
a tego dotyczy tak�e list skierowany do Zamoyskiego – na wydawanie przez ko�a 
emigracyjne rozlicznych adresów, pot
piaj�cych i dystansuj�cych si
 wobec 
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czynu m�odego zapaleca. Dodajmy protestów kierowanych nie tylko do w�adz 
francuskich, ale tak�e – na szcz
	cie w przypadkach nielicznych – do rosyj-
skiego zaborcy. 

Znamienny dla Norwidowskiej wra�liwo	ci aksjologicznej i zarazem okre	la-
nia zasad economia diplomatica mo�e by� pocz�tek Noty, skupiony wyra�nie na 
kwestiach pobocznych: 

 
Wielmo�nemu Karolowi Ruprechotowi dzi
kuj
, i� by� �askaw wniosek mój dotycz�cy 

Damy rannej w Lasku Buloskim uzna� i takowego u�y�. Rzecz ta, stara�em si
, a b y  p o -
p a r t a  b y � a  p r z e z  N a j h i s t o r y c z n i e j  p o w a � a n e  d a m y  POLSKIE, a sz�o mi o to 
z przyczyny, i� kto przez wiele lat wyrzeka przed Europ�, �e barbarzyskie przestawanie 
Rz�du Petersburskiego nie powa�a nawet i kobiety w Polsce, ten zaiste �e nie mo�e by� 
arcydra�liwym w tej mierze i do	� czujnym pod tym�e wzgl
dem dla obcych i dla tych, 
u których go	ci (PWsz VII, 163). 

 
Motyw „skaleczonej damy” stanowi rodzaj kompozycyjnej ramy dla pierw-

szej cz
	ci wypowiedzi, pojawia si
 bowiem u jej pocz�tku i powraca w jej partii 
finalnej (cz
	� druga Noty, wyra�nie wydzielona, zatytu�owana przez poet
 
„KONSYDERACJE OGÓLNE” – dotyczy oceny adresów emigracyjnych): 

 
[…] P. Berezowski jest taki sam Rosjanin jak ten, co strzeli� do Aleksandra II-o w Peters-

burgu, i ten, co sztyletowa� ambasad
 rusk� w Pary�u. I jest przest
pc�-stanu we Francji, 
albowiem kula jego 	wisn
�a oko�o piersi Naczelnika Pastwa i skaleczy�a wolne oblicze 
obywatelki (PWsz VII, 164). 

 
Biograficzny komentarz Gomulickiego, odwo�uj�cy si
 do wspomnianych 

wy�ej tekstów Norwida, mo�e aktualnie zadziwia�, ale przypuszczalnie kontekst 
sytuacyjny (okres komunizmu i cenzury, by� mo�e tak�e autocenzury) decydo-
wa� o wydobyciu i wyostrzeniu tych elementów, które Norwid celowo i z rozmy-
s�em przys�ania� i t�umi�: 

 
W zwi�zku z dokonanym 6 czerwca zamachem Antoniego Berezowskiego, który w Lasku 

Buloskim strzeli� z rewolweru do przeje�d�aj�cego tamt
dy, w towarzystwie Napoleona III, 
cara Aleksandra II – co radykalnie odmieni�o nastawienie spo�eczestwa francuskiego w sto-
sunku do Polaków, wywo�uj�c nawet demonstracje prorosyjskie w Pary�u – Norwid ostro 
protestuje przeciwko tego rodzaju „patriotycznym” akcjom „m	cicieli-egoistów”, protest za	 
swój zamyka nie tylko w li	cie prywatnym do gen. W�. Zamoyskiego (PWsz IX, 294-295), ale 
i w osobistej Nocie (PWsz VII, 163-165), z�o�onej na r
ce Karola Ruprechta (PWsz XI, 107). 
 

We wskazanym przez Gomulickiego tomie 7 Pism wszystkich w komentarzu 
do Noty u	ci	la on szczegó�y zamachu, podkre	laj�c – za Norwidem – �e Bere-
zowski strzeli� 
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[...] nie trafiaj�c zreszt� cara, ale lekko rani�c znajduj�c� si
 w pobli�u kobiet
 i odnosz�c 
ci
�kie obra�enia, rewolwer bowiem rozerwa� mu si
 w r
ku (PWsz VII, 665). 

 
Ale przy okazji – jak przys�owiowa mantra – powraca kwestia aksjologicznej 

postawy autora Quidama: oto bowiem Gomulicki z jednej strony mówi o „pot
-
pieniu”, a z drugiej – o braku akceptacji emigracyjnego „adresu”: 

 
Norwid – podobnie zreszt� jak wszystkie, zarówno konserwatywne, jak post
powe, 

ugrupowania emigracyjne – pot
pi� nieprzemy	lany czyn zamachowca (który odwróci� od 
Polaków dotychczasow� sympati
 Francuzów, a nawet wywo�a� sporadyczne demonstracje 
prorosyjskie), nie podpisa� jednak adresu wys�anego cesarzowi Napoleonowi III z inicjatywy 
Hotelu Lambert (m.in. gen. W�adys�awa Zamoyskiego), uwa�aj�c, i� czyn Berezowskiego nie 
kompromituje bynajmniej Emigracji, zamachowiec bowiem by� z jednej strony prawos�aw-
nym, a z drugiej poddanym cara Aleksandra (PWsz VII, 665). 

 
Z kolei autorki Kalendarza 
ycia i twórczo�ci Cypriana Norwida nie podej-

muj� kwestii Norwidowej oceny „czynu zamachowca”, unikaj�c zarazem wery-
fikacji s�dów Gomulickiego. Powtarzaj� jednak z uporem spraw
 damy, która 
przez przypadek mia�a ucierpie� w trakcie zdarzenia: 

 
6 czerwca, czwartek 
Pary�. Zamach Antoniego Berezowskiego na cara Aleksandra II 
Berezowski strzela� do powozu, w którym jecha� Aleksander II i Napoleon III. Pierwsza kula 
rani�a jak�	 kobiet
 z ludu, druga rozerwa�a d�o zamachowcy1.  
 

Pod dat� 8 czerwca natomiast zwracaj� – s�usznie – uwag
 na krytyk
 Nor-
wida wobec proponowanej przez obóz Hôtel Lambert (g�ównie W�adys�awa 
Zamoyskiego) formy adresu: 

 
Norwid protestowa� wobec formy adresu; uwa�a�, �e emigracja nie powinna bra� na siebie 

odpowiedzialno	ci za czyn Berezowskiego2. 
 

S� przynajmniej dwa zasadnicze powody, sk�aniaj�ce do bli�szego przyjrze-
nia si
 sprawie Berezowskiego w badaniach nad Norwidem. Dotycz� one za-
równo rewizji faktów i s�dów przywo�ywanych i formu�owanych przez badaczy, 
jak i b�
dnych ocen oraz nieprawdziwych faktów u Norwida: korekcja tych dru-
gich w kocu te� prowadzi do korekty i weryfikacji u tych pierwszych, czyli 

������������������������������������������������������������
1 Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA, przy wspó�udziale M. PLUTY. Kalendarz 
ycia i twór-

czo�ci Cypriana Norwida. T. II: 1861-1883. Pozna 2007 s. 304. 
2 Tam�e s. 304. 
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do zgodnego z historyczn� prawd� obja	niania elementów biografii autora Vade-
-mecum. 

Co za tym? Po pierwsze: wbrew twierdzeniom Gomulickiego zamach nie 
wywo�a� antypolskich nastrojów w Pary�u, co wi
cej: okaza� si
 – mimo swego 
incydentalnego charakteru (w kocu przecie� car Aleksander II wówczas nie 
zgin��) – brzemienny w konsekwencje natury geopolitycznej, a przy tym ko-
rzystny dla Polaków i sprawy polskiej. Po drugie: w tekstach Norwida dotycz�-
cych zamachu nie ma otwartej i bezpo	redniej deklaracji pot
piaj�cej Berezow-
skiego. Poeta stara si
 kierowa� dyskusj
 na zupe�nie inne tory. Dlatego te� 
z nadmiarem eksponuje fakt rzekomego zranienia przypadkowej „damy”. W tej 
sprawie – o czy 	wiadczy tekst interesuj�cej nas Noty – napisa� zreszt� osobny 
„adres” poparty przez jakie	 	rodowisko „dam polskich” i przekaza� go tak�e na 
r
ce Karola Ruprechta (tekst ten niestety nie dochowa� si
 do naszych czasów; 
zapewne przepad� bezpowrotnie w czasie drugiej wojny wraz ze zbiorami bati-
gnolskimi). I potrzebne jest wreszcie inne zwi�zane z punktem drugim corrigen-
dum. A zatem po trzecie: w�tek „rannej damy”, podejmowany zreszt� przez 
badaczy, przy bli�szym wejrzeniu w ca�� spraw
 Berezowskiego niewiele ma 
wspólnego z rzeczywist� prawd�: oto bowiem �adna z kobiet w trakcie ca�ego 
zaj	cia nie ucierpia�a na skutek postrza�u lub szamotaniny. �adna z dam – cho� 
starano si
 podawa� nawet jej personalia � nie bra�a bezpo	redniego udzia�u w zda-
rzeniach rozgrywaj�cych si
 w Lasku Buloskim w Pary�u 6 czerwca 1867 r. 

Ali	ci, aby w pe�ni rozpozna� sens korektur w wymienionych obszarach, spró-
bujmy przyjrze� si
 bli�ej sprawie Berezowskiego, przywo�uj�c stosown� doku-
mentacj
, przede wszystkim prasow�, oraz nieliczne, zapomniane ju� dzi	 publi-
kacje przedwojenne, my	l
 tu g�ównie o dwu artyku�ach Marii Z�otorzyckiej, 
które ukaza�y si
 w czasopi	mie „Niepodleg�o	�”. Zawieraj� one najpe�niejszy 
zestaw informacji, wydobyty z dokumentacji, która – stanowi�c cz
	� zbiorów 
batigniolskich i rapperswilskich bezpowrotnie przepad�a zniszczona przez Niem-
ców w 1944 r.3  

POWSTANIEC I EMIGRANT 

Antoni Berezowski urodzi� si
 9 maja 1847 r., w po�o�onej w powiecie 
�ytomierskim nad S�ucz� miejscowo	ci Awraty – pochodzi� z wo�yskiej 
zubo�a�ej szlachty grekokatolickiej, a nie jak sugerowa� Norwid: prawos�awnej, 
������������������������������������������������������������

3 M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski i jego zamach na Aleksandra II. „Niepodleg�o	�” 
T. IX:1934 z. 1 s. 321-350 oraz M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski – na galerach w Nowej 
Kaledonii. T. XI :1935 z. 1 s. 1-38. 
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czyli „cz�onkiem Ko	cio�a, którego obra�ony [czyli car – P.Ch.] jest Najwy�-
szym Kap�anem” (PWsz VII, 163)4. Matka Kamila z Hryniewiczów pochodzi�a 
z po�o�onych nieopodal Awratynia Kutyszcz. Antoni mia� trójk
 rodzestwa: 
Stanis�awa, Cezarego i Karolin
 (potem Kusociska). W 1852 r. Kamila zmar�a, 
a w nied�ugim czasie gospodarstwo zosta�o sprzedane za d�ugi. Berezowski 
zostawi� dzieci u babki Józefy Hryniewiczowej w Kutyszczach, a sam naj�� si
 
jako nauczyciel muzyki w �ytomierzu. Dzieci wychowywa�y si
 w bardzo 
skromnych warunkach, cho� zarazem babka Józefa stara�a si
 przekazywa� im 
patriotyczne warto	ci. �ywym kultem otacza�a przede wszystkim swojego syna, 
Antoniego Hryniewicza, który walczy� w Powstaniu Listopadowym i wyemigro-
wa� do Francji5. 

W 1862 r. w Kutyszczach zjawi� si
 ojciec, który chcia� ochroni� obu synów 
przed s�usznie przewidywanym wybuchem rewolty powstaczej na Wo�yniu. 
Ucieczka w g��b Podola nie uda�a si
6. Zarówno Stanis�aw, jak i Antoni wzi
li 
udzia� w Powstaniu Styczniowym. Stanis�awa s�dzono z tego powodu w 1864 r. 
w �ytomierzu – dosta� 4 lata robót na Syberii. Z kolei ojciec ch�opców w nie-
wyja	nionych okoliczno	ciach w 1865 r. znalaz� si
 w Galicji, sk�d tamtejsze 
w�adze wyda�y go Rosjanom. Gdy Antoni próbowa� w Lasku Buloskim strzela� 
do Aleksandra II, jego ojciec odsiadywa� wyrok w wi
zieniu �ytomierskim. Losy 
ojca i brata Berezowskiego po roku 1867 nie s� znane. 

Jako 16-latek Antoni po wybuchu Powstania Styczniowego trafi� z w�asno-
r
cznie wykut� lanc� pod Lubar na uroczysko Pustocha, gdzie p�k Edmund 
Ró�ycki formowa� Pu�k Jazdy Wo�yskiej7. Jego zapa� i energia, a nadto nie-
k�amany i autentyczny patriotyzm sprawi�y, �e m�odziutki Berezowski zaskarbi� 
sobie uznanie i przyja� starszych �o�nierzy: trafi� do 2 plutonu 2 szwadronu 
kawalerii. Przeszed� wraz z ca�ym pu�kiem niezbyt d�ugi, ale za to do	� inten-
sywny szlak bojowy: 16 maja 1863 r. bra� udzia� w potyczce pod Miropolem, 
������������������������������������������������������������

4 [E. ARAGO]. Affaire Berezowski. Cour d’assises de la Seine. Audience du 15 Juillet 
1867. Plaidoire et réplique de Me EmmanuelArago. Paris 1867 s. 2. Zob te� i por. podobny 
druk: N.N. Audience du 15 Juillet 1867. Affaire Berezowski. Attentant contre la personne de 
S. M. L’Empereur de Russie. Réquisitoire et réplique de M. le Procureur Général de Marnas. 
Paris 1867 ss. 18.  

5 Dane dotycz�ce rodziny Berezowskiego na podstawie: K. WITKOWSKI. �yciorys Anto-
niego Berezowskiego. 1878 s. 3, zaginiony r
kopis, niegdy	 w zbiorach batignolskich nr kat. 
2360 (podano za: M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski i jego zamach... s. 321) oraz relacja 
z procesu Berezowskiego w: „Dziennik Poznaski” 1867 nr 152 (przedruk w: „Wo�ynskiej 
Gubiernskiej Wiadomosti”) oraz „Sowremiennaja Letopis” (Moskwa) 1867 nr 22. 

6 Stan s�u�by Antoniego Berezowskiego, zaginiony r
kopis, niegdy	 zbiory batignolskie 
nr kat. 2658 (podano za: M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski i jego zamach... s. 322). 

7 E. ARAGO. Affaire Berezowski. Paris 1867 s. 2. 
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nast
pnie w rajdzie pu�ku na Podole w okolice Ulanowa i Chmielnika, w rajdzie 
do powiatu starokonstantynowskiego, 25 maja w potyczce pod �askami, dzie 
pó�niej w bitwie pod Ma�� Salich�, gdzie polski oddzia� rozbi� do szcz
tu 
piechot
 i kozack� sotni
; 27 maja bra� udzia� w marszu pu�ku nad granic
 au-
striack�, gdzie mia� si
 on po��czy� z oddzia�ami narodowymi sformowanymi w 
Galicji. Pu�k Ró�yckiego sta� na granicy po stronie austriackiej a� do 24 marca 
1864 r. Wcze	niejsze próby przebicia si
 w stron
 Wo�ynia nie powiod�y si
, 
granica bowiem by�a silnie obsadzona oddzia�ami rosyjskimi. Od lutego 1864 r. 
w�adze austriackie zacz
�y grozi� powstacom represjami i wydaleniem na 
stron
 carsk�: pu�k w czerwcu uleg� rozformowaniu, a �o�nierze, w	ród nich 
tak�e Antoni Berezowski, udali si
 na emigracj
. 

Z Austrii Berezowski trafi� do Leodium w Belgii, gdzie przyucza� si
 do za-
wodu rusznikarza, ale pod naciskiem tamtejszej rosyjskiej ambasady wraz z in-
nymi Polakami zosta� po rocznym pobycie wydalony. Skierowa� si
 wówczas do 
Pary�a, gdzie po pewnym czasie znalaz� zatrudnienie jako mechanik-sk�adacz w 
zak�adach maszyn parowych braci Gouin. W 1866 r. za w�asne oszcz
dno	ci 
podj�� nauk
 francuskiego w zak�adzie naukowym Jaufreta: prowadzi� wówczas 
skromne, cho� uporz�dkowane �ycie, bez towarzystwa i rozrywek8. Berezowski 
by� z natury cz�owiekiem nieufnym i zamkni
tym w sobie; na ogó� wolne chwile 
przep
dza� na lekturze nielicznych ksi��ek, które uda�o si
 mu naby� za 
zaoszcz
dzone skromne dochody. Jak podaje Maria Z�otorzycka – za pó�niej-
szym adwokatem by�ego powstaca: 

 
Z zami�owaniem bibliofila gromadzi� ksi��ki w swym ubogim pokoiku przy ulicy Merca-

det 210. W czasie rewizji po zamachu policja znalaz�a tam przesz�o 30 tomów z literatury, 
historii i filozofii. Drzwi pokoiku pokryte by�y sentencjami z ulubionych ksi��ek. 

W niedziel
 bieg� do czytelni dzienników, czyta� gazety z Polski, z Moskwy, z Peters-
burga, „p�acz�c i trz
s�c si
 z gniewu”9. 

 
W krótkim te� czasie – jak zeznawali w procesie jego znajomi i przyjaciele z 

wojska – popad� w rodzaj przygn
bienia, a nawet melancholii, któr� pog�
bia�a 
fatalna sytuacja spo�eczno-polityczna na ziemiach rosyjskiego zaboru oraz jego 
nienajlepsza sytuacja egzystencjalna w Pary�u. Ju� po zamachu tak pisa� – pe�en 
zniech
cenia i goryczy – do swego przyjaciela Karola Witkowskiego: 

 

������������������������������������������������������������
8 Zob. zeznania dyrektora szko�y Jaufreta w czasie procesu: „Czas” 1867 nr 167. K. WIT-

KOWSKI. �yciorys oraz „Dziennik Poznaski” 1867 nr 135, 137 (relacje korespondenta 
z opiniami kolegów Berezowskiego). 

9 M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski i jego zamach... s. 325. 



 _______________  „TO JEST NAJG�UPSZA, NAJHANIEBNIEJSZA HISTORIA POD S�O�CEM” 

 

�
225

Uwa�am po namy	le, �e godniej by�oby dotrzyma� naszej obietnicy ni� emigrowa� do 
Francji i… dawa� okazj
 Francji, aby mog�a p�aci� sous’ami d�ugi krwi, zaci�gni
te przez ni� 
wobec Polski w bitwach we W�oszech, w Hiszpanii pod Samosierr� i gdzie indziej, pod 
piramidami, na San Domingo, gdzie pi
� do sze	ciu tysi
cy Polaków zgin
�o od kul zatrutych 
lub chorób, id�cych od wielkich b�ot, pod Austerliz, pod Moskw�, pod Lipskiem… Nie 
dotrzymali	my naszych przysi�g, to si
 sta�o, to si
 nie odwróci, lecz trzeba, nale�y poprawi� 
si
, nale�y si
 pom	ci�10. 

6 CZERWCA 1867 – LASEK BULO�SKI11 

Przypuszczalnie punktem zwrotnym w biografii Berezowskiego by�a wiado-
mo	� o nieudanej próbie zamachu na cara, dokonanej przez Dymitra Korako-
zowa 4 kwietnia 1866 r. oraz informacja podana w kocu kwietnia 1867 r. w 
paryskiej prasie o przyje�dzie Aleksandra II do stolicy Francji z okazji Wystawy 
Powszechnej. Ju� 30 kwietnia Berezowski porzuci� dotychczasow� prac
 w fa-
bryce12: kilka tygodni sp
dzonych samotnie na rozmy	laniach doprowadzi�o go 
wreszcie do decyzji o zamachu. 25 maja – a zatem kilka dni przez przyjazdem 
imperatora – dawny powstaniec wyjecha� do miasteczka Moy, po�o�onego w 
departamencie l’Oise, gdzie zacz�� u swego znajomego starania o posad
 	lusa-
rza. Ale ostatniego dnia maja powróci� do Pary�a: przyby� na Gare du Nord dwie 
godziny przed przyjazdem Aleksandra II. Car by� – przynajmniej przez oficjalne 
w�adze francuskie – przyjmowany z wielkimi honorami. Rz�dowa prasa stara�a 
si
 akcentowa� wyrazy przyja�ni i sympatii wobec Rosji i Rosjan, co jak wida� 
cho�by z poni�szej relacji korespondenta „Dziennika Poznaskiego”, przybiera�o 
jawnie propagandowe formy: 
 
Pary
 2 czerwca. Gdyby M o n i t o r, pierwsze wra�enie przyjazdu cara Aleksandra do 
stolicy Francji, by� si
 ograniczy� na opisywaniu u r z 
 d o w e g o  przyj
cia i widzia� w nim 
nie sam� tylko wrodzon� Francuzom uprzejm� go	cinno	�, ale szczególn� nawet odznak�, 
któ�by temu zaprzeczy�? Ale trudno poj��, dlaczego sprawozdawca urz
dowego organu 
mówi o niezwyk�ym uniesieniu, z jakim l u d n o 	 �  Pary�a przyjmowa� mia�a ukoronowa-
������������������������������������������������������������

10 List A. Berezowskiego do K. Witkowskiego z 10 pa�dziernika 1867 r. (niegdy	 zbiory 
batignolskie), cyt. za: M. Z�otorzycka. Antoni Berezowski i jego zamach... s. 326. 

11 Na temat zamachu zob. S. Bóbr-Tylingo. Zamach Antoniego Berezowskiego 6 czerwca 
1867. „Rocznik Polskiego Towarzystwa na Obczy�nie” 1955-1956; A. CIUPI�SKI. Zamach 
Antoniego Berezowskiego na Aleksandra w Pary
u. „Mówi� Wieki” 5: 1982; R. GÓRSKI. 
Polscy zamachowcy. Droga do wolno�ci. Kraków 2008 s. 57-83; R. Róg. Polscy królobójcy. 
Warszawa – Kraków 1993 s. 162-164; E. RADZI�SKI. Aleksander II. Ostatni Wielki Car. War-
szawa 2005 s. 227-230, 404. 

12 Akt oskar�enia. „Niepodleg�o	�” (Zürich) [t.] 35: 1867. 
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nego go	cia, dla którego naród, co dla cierpie nieszcz
	liwej Polski niezzi
bione i nie-
skalane zachowa� wspó�czucie, wobec coraz 	wie�ych, na niej dokonywanych gwa�tów, 
z wyj�tkiem kilku piór zaprzedanych, uwielbienia i sympatii niedwuznacznie si
 wyrzeka. 
Niezale�na te� prasa nie wtóruje bynajmniej dytyrambom zbyt us�u�nego urz
dowego 
organu, w którego 	lady i pó�urz
dowe dzienniki wst
puj� ochoczo. Dzi	 nawet T e m p s, 
gorliwy rzecznik ligi pokojowej – a zjazd monarchów to przecie zapowiednia trwa�ego 
pokoju – powstaje przeciw k�amliwemu w M o n i t o r z e  sprawozdaniu. „Pary�anie, mówi 
Temps, nie wznosili okrzyków uniesienia na cze	� cara, nie sk�adali mu ho�dów, bo Pary-
�anie zbyt ceni� uprzejmo	�, i�by mieli radosny objawia� zapa� dla monarchy, który z Polsk�, 
nasz� przyjació�k�, post
puje sobie w sposób, wszystkim wiadomy, a który przez usta ksi
cia 
Gorczakowa wyda� ow� odpowied� na przedstawienia francuskiego ministra: taki wyraz 
uczu� Francji – jaka� to niezr
czno	�! Car Aleksander by�by dobrze to poj��, �e by�aby to 
tylko krwawa ironia, a my jeste	my zbyt wykszta�conym narodem i nie mo�em drwi� sobie 
z go	ci naszych. A wi
c nie przyjmowali	my cara okrzykami wesela, nie sk�adali	my mu 
�adnych a �adnych owacji”. W podobnym duchu przemawia i reszta organów niezale�nych. 
Tyle jest pewna, �e ju� na dworcu kolei usposobienie ludno	ci Pary�a, nie ubli�aj�cej 
bynajmniej ani prawu, ani wzgl
dem go	cinno	ci, nosi raczej cech
 ciekawo	ci ani�eli 
jakiejkolwiek sympatii. W zwyk�ych nawet na cze	� cesarza Napoleona okrzykach unikano 
wszelkiej dwuznaczno	ci. Nie wo�ano ju�: „Vive l’Empereur!”, ale „Vive Napoléon!”, a gdy 
przy zbli�aniu si
 cesarskiego orszaku do „Tuileriów” odzywa�y si
 wiwaty: „Vive 
l’Empereur!”, musia�y i tu g�osy te umilkn��, bo t�umi�o je g�o	ne zewsz�d wo�anie: „Quel 
Empéreur!”13. 

 
Ju� w trakcie procesu okaza�o si
, �e miast okrzyków kierowanych w stron
 

w�asnego w�adcy, wielu Francuzów wyra�a�o solidarno	� z Polakami, do	� cz
-
sto zatem s�ycha� by�o: „Vive la Pologne!”, co doprowadzi�o ju� po zamachu do 
licznych aresztowa w	ród samych Francuzów, których policja uzna�a za 
potencjalnych prowokatorów. Wizyta Aleksandra II – z punktu widzenia Napole-
ona III – mia�a wybitnie polityczny walor: w�adca Francji zabiega� nie tylko o 
po�yczk
 rosyjsk�, lecz tak�e w obliczu rosn�cych w si�
 Prus (Wilhelm I 
Hohenzollern podobnie jak car go	ci� wówczas w Pary�u) d��y� do zbli�enia 
z Rosj�, która od czasu przegranej wojny krymskiej odnosi�a si
 z ogromn� re-
zerw� wobec Francji i Anglii. Ulice Pary�a, stoj�ce murem za Polakami, jak 
w dniach powstaczej rewolty 1863/64, przeszkadza�y wyra�nie tym politycz-
nym planom Napoleona III: 
 

Od chwili przyjazdu manifestacje na rzecz Polski – pisze Z�otorzycka – powtarza�y si
 
wsz
dzie, gdzie pokaza� si
 Aleksander II. W dniu 2 czerwca publiczno	� oczekiwa�a przed 
Muzeum Cluny, by powita� go okrzykami na cze	� Polski. Po wyj	ciu t�um, w którym 
przewa�a�a m�odzie�, bieg� za powozem i manifestowa�. Gdy zdenerwowany car przyby� do 
Pa�acu Sprawiedliwo	ci, by przyj�� deputacj
 prawników, u wej	cia do sali na schodach 

������������������������������������������������������������
13 „Dziennik Poznaski” 1867 nr 129 z 6 czerwca s. 3. 
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zbiegli si
 adwokaci w togach z Karolem Floquetem i Gambett� na czele. Floquet, uk�o-
niwszy si
, wzniós� okrzyk: „Monsieur, Vive la Pologne!”, który zgromadzeni powtórzyli. 
Gdy towarzysz�cy carowi genera� Laboeuf, zrozpaczony, zawo�a� na pó� gro�nym, na pó� 
prosz�cym g�osem: „Ale�, moi panowie, co to ma znaczy� i dok�d ma to prowadzi�, kto 	mie 
pozwala� sobie na co	 podobnego?”, w odpowiedzi odezwa� si
 Floquet: „To ja, to ja wo�a-
�em: »Niech �yje Polska!« i mam do tego prawo”. Za nim inni to samo powtórzyli. Gdy car 
zatrzyma� si
 pod Sainte Chapelle w celu obejrzenia tego 	redniowiecznego zabytku, robot-
nicy, schodz�cy na obiad z pracy, urz�dzili now� manifestacj
, wo�aj�c: „Vive la Pologne! – 
kundysie”14. 

 
Oczywi	cie rzecz ca�� inaczej widzia�a prasa rosyjska oraz polska w obr
bie 

zaboru rosyjskiego. Dla porównania ni�ej jedna z relacji zamieszczona na �a-
mach „Kuriera Warszawskiego” w dziale „Wiadomo	ci zagraniczne”: 
 

Pary
, 1 czerwca – Dzienniki zamieszczaj� ju� opis przybycia N. CESARZA WSZECH ROSJI 
do Pary�a. Przyjazd mia� miejsce o godzinie 4 ¼, a t�umy publiczno	ci zape�nia�y tak ulice, 
przez które orszak mia� przeje�d�a�, jak i plac przed dworcem kolei �elaznej pó�nocnej. 
W samym dworcu urz�dzono trybuny amfiteatralne, a trzy pierwsze rz
dy �awek zachowano 
wy��cznie dla Dam. Przed przybyciem poci�gu zebrali si
 ju� tam znakomitsi Rosjanie 
z damami, zwierzchnicy w�adz francuskich, wszyscy ministrowie, Prefekt Sekwany, Mar-
sza�ek Canrobert, mnóstwo genera�ów francuskich i oficerów ruskich. Cesarz Napoleon przy-
by� na 10 minut przed nadej	ciem poci�gu, przybrany w wielki mundur i niebiesk� wst
g
 
	w. Andrzeja. Za nadjechaniem poci�gu, muzyka zagra�a hymn narodowy ruski. Obaj monar-
chowie u	cisn
li sobie d�o, po czym Cesarz Napoleon powita� wielkich ksi���t. Nast
pnie 
przez szereg zgromadzonych dam i osób JJ. CC. Mo	cie przeszli do przygotowanych kilku-
nastu powozów dworskich i udali si
 do Tuileriów, gdzie N. PAN powitany by� przez Cesa-
rzow
 i st�d pojecha� pó�niej do Elisée. Ulice by�y przepe�nione t�umem ciekawych15. 
 

W rzeczywisto	ci car Aleksander II znosi� w trakcie tej wizyty istne katusze 
w Pary�u: w Cluny, w Palais-Royal, w Operze – wsz
dzie wida� by�o sponta-
nicznie okazywane przez Francuzów dowody sympatii wobec Polski i Polaków 
i niezadowolenia, a nawet okazywanej wrogo	ci wobec przedstawicieli imperial-
nej Wszechrusi. Dosz�o nawet do tego, �e na jednym z bulwarów rzucano kamie-
niami w powóz przewo��cy cara. W	ród t�umu gapiów i uczestników licznych 

������������������������������������������������������������
14 M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski i jego zamach... s. 329. Obja	nienie: kundys 

(daw.) – kundel. Na temat tych reakcji opinii publicznej rozpisywa�a si
 wówczas prasa fran-
cuska, zob. np. przegl�d ówczesnej prasy na �amach „Le Temps”, pióra Henriego Brissona 
(1867 nr 2220 z 7 czerwca s. 1). O francuskich sympatiach dla Polaków i zarazem jawnym 
manifestowaniu niech
ci wobec cara pisze W�adys�aw Mickiewicz, zob. W. MICKIEWICZ. Pa-
mi�tniki. T. II. Kraków 1927 s. 347-348. Zob. tak�e korespondencj
 z Pary�a w „Gazecie 
Narodowej” 1867 nr 32. 

15 „Kurier Warszawski” 1867 nr 127 z 27 maja – 8 czerwca s. 3. 



PIOTR CHLEBOWSKI   _______________________________________________    
 

�
228

demonstracji kr��y� tak�e Antoni Berezowski, który 5 czerwca po po�udniu przy 
bulwarze Sebastopol w rusznikarni Bruneville’a kupi� za 9 franków pistolet oraz 
5 kul. Po po�udniu ten zestaw uzupe�ni�, nabywaj�c jeszcze strzelniczy proch. 
Oto fragment stenogramu z procesu, zamieszczonego w jednym z numerów 
krakowskiego „Czasu” (przes�uchanie oskar�onego – dalej jako Ob�a�owany – 
dokonane przez naczelnego prezesa s�du Berthelina, dalej jako Prezes): 

 
P: […] D. 3 czerwca uda�e	 si
 pan po wsparcie, które daje Francja, aby za te pieni�dze 

kupi� bro maj�c� spe�ni� zbrodni
. Uda�e	 si
 do teatru opery, aby dowiedzie� si
, czy Ce-
sarz rosyjski b
dzie tam nazajutrz? 

O: Tak jest; uda�em si
 nazajutrz do teatru opery, aby si
 przekona�, czy b
d
 móg� 
przybli�y� si
 do Cara. 

P: Wieczorem 4-go by�e	 na rogu ulicy Le Peletier, kiedy Cesarz rosyjski wychodzi� 
z opery. 

O: Prawda; bieg�em nawet za pojazdem, wo�aj�c: „Niech �yje Cesarz!”. Chcia�em bo-
wiem widzie� naraz obu cesarzów, aby dobrze ich rozró�ni�. 

P: D. 5 czerwca uda�e	 si
 do ru	nikarza Bruneville’a, �eby kupi� pistolet. Dlaczego ��da-
�e	 podwójnego? 

O: Gdy� chcia�em naraz wpakowa� Carowi obie kule w piersi. 
P: Ten pistolet kosztowa� 8 franków? 
O: (u	miechaj�c si
) Nie, 9 fr., lecz to nic nie znaczy. 
P: Zap�aci�e	 ru	nikarzowi z tych pieni
dzy, które otrzyma�e	 w prefekturze policji. Kupi-

�e	 tak�e prochu, a zarazem kupi�e	 numer Monitora wieczornego. 
O: Kupi�em kapsli i kule, lecz te by�y bardzo ma�e. 
P: To pokazuje, �e umiesz si
 pan obchodzi� z broni�. 
O: Kupi�em prochu za 1 franka, a potem Monitora, aby si
 dowiedzie� o godzinie, w któ-

rej si
 odbywa� b
dzie 6-go przegl�d wojsk16. 
 
Jeszcze wieczorem 5 czerwca Berezowski nabi� kupiony pistolet: poniewa� 

kule by�y zbyt lu�ne, ula� dwa sto�ki, które nast
pnie wcisn�� pr
tem �elaznym, 
co by�o przyczyn� niepowodzenia ca�ej akcji. 6 czerwca o godzinie 6 rano zama-
chowiec wyszed� z domu przy Batignolle, by po chwili zje	� 	niadanie w ka-
wiarni przy ulicy Mercadet, a nast
pnie uda� si
 pieszo w stron
 wodospadu 
w Lasku Buloskim. Gdy car nie pojawi� si
 w pobli�u, Berezowski skierowa� 
si
 na przystanek kolejki, sk�d chcia� dosta� si
 poci�giem w inne miejsce Las-
ku, gdzie w najlepsze trwa�a wojskowa rewia. Po drodze o godzinie 8 wst�pi� do 
jednej z winiarni, prowadzonej przez jednego z Polaków: tu wypi� niewielki 
kieliszek pio�unówki, za który odda� w zastaw swoje palto. W kieszeni tego palta 
policja znalaz�a potem ksi��k
 Kazimierza Wo�owskiego Études sur la Pologne 
(Paris 1863), z zawini
tym rogiem na s. 80, gdzie znajdowa�a si
 przysi
ga 

������������������������������������������������������������
16 „Czas” (Kraków) 1867 nr 164 z 20 lipca s. 3. 
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Kiliskiego ze s�owami: „Obowi�zuj
 si
 przyk�ada� wszelkimi si�ami do zwy-
ci
stwa powstania i pom	ci� si
 na wrogu nieszcz
	�, których jeden z nas 
móg�by pa	� ofiar�”17.  

Gdy Berezowski pojawi� si
 w Longchamp, rewia trwa�a ju� w najlepsze. Po 
pokazie, przy du�ym zamieszaniu i licznym t�umie, stara� si
 zbli�y� do rosyj-
skiego imperatora: stan�� na jednym ze wzniesie nieopodal wodospadu i obser-
wowa� ruchy monarchów. W kocu orszak z powozami monarszymi ruszy�: 
w pierwszym jecha� król pruski, a w drugim Napoleon III oraz Aleksander II 
wraz z synami. Jak tylko Berezowski zobaczy�, �e na wysoko	ci wodospadu 
orszak skr
ci� w prawo, w ulic
 de la Vièrge, przeci�� rozleg�� przestrze Lasku, 
s�abo wówczas zadrzewion�; oto stosowny fragment przes�uchania w trakcie 
procesu: 

 
P: Pojazd, w którym siedzieli Cesarz, Car, Carewicz i W. ks. W�odzimierz wje�d�a� st
p�; 

t�um by� 	ci	niony. Cesarz spostrzeg�szy to, kaza� zwróci� w ale
 de la Vièrge. Natychmiast, 
dostrzeg�szy t
 zmian
 kierunku, opu	ci�e	 miejsce, gdzie sta�e	, i przebieg�szy cwa�em lasek, 
stan��e	 na rozdro�u, gdzie si
 schodz� alee, jedna Dziewicy, druga zbiorników wody. 

O: Przyznaj
. 
P: Tam by�o ma�o ludzi; wszelako nie dosta�e	 si
 w pierwszy szereg. W�a	nie w chwili, 

kiedy koniec pojazdu cesarskiego ruszy� k�usem, wystrzeli�e	 z obu luf pistoletu. W kogo 
mierzy�e	? 

O: W Cara!18 
 
Ju� tydzie wcze	niej krakowski „Czas” zdawa� szczegó�ow� relacj
, po-

wo�uj�c si
 na swoich i francuskich korespondentów. W numerze z 13 czerwca 
czytamy m.in.:  
 

Po przegl�dzie dowiedzia� si
, �e orszak cesarski przeje�d�a� b
dzie ko�o kaskady, stan�� 
wi
c na przodzie przed t�umem na rogu dwu ulic. Przez chwil
 orszak si
 zawaha�, któr� 

������������������������������������������������������������
17 Cyt. za: M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski i jego zamach... s. 30-31. Oto pe�ny tekst 

przysi
gi Kiliskiego, umieszczony we wspomnianej ksi��ce Kazimierza Wo�owskiego: „Je 
jure à Dieu, à l'univers, à la nation, au comandant, suprême de notre force armée, Kosciuszko, 
d'être tojours le défenseur fidèle de ma patrie, de voler à toute heure à son secours, d'obéir aux 
ordres supérieurs, de ne faire aucun tort à mes concitoyens dans la prochaine révolution, et de 
ne pas permettre que les autres leur en fassent; de garder religieusement le secret de la con-
juration, et de ne la dénoncer jamais au pouvoir. Je m'engage en outre à faire participer tous 
mes amis à la présente association; à préparer tous les moyens possibles pour faire réussir 
l'insurrection, à venger sur l'ennemi les malheurs dont un des nôtres pourrait tomber victime; 
en cas de trahison de ma part, je consens à subir la peine la plus infamante. Ainsi, Dieu me soit 
en aide, et le martyre de son fils” (C. WOLOWSKI. Études sur la Pologne. Paris 1863 s. 80). 

18 „Czas” (Kraków) 1867 nr 164 z 20 lipca s. 3. 
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wybra� drog
, gdy� jedn� z nich zajmowa� pu�k dragonów. Gdy ruszono, Berezowski ujrza� 
si
 w�a	nie po tej stronie, któr� orszak obra�; w chwili gdy powóz, w którym Cesarz Napo-
leon, Car Aleksander i dwaj W. Ksi��
ta siedzieli, ko�o niego przeje�d�a�, wysun�� si
 
z t�umu, trzymaj�c pistolet obu r
kami z prze�o�onymi do cyngla palcami obu r�k. 

P. Raimbeaux s�u�bowy koniuszy, widz�c cz�owieka z r
k� podniesion� biegn�cego ku 
powozowi, mniema�, i� rzuci� chce do powozu pro	b
, nie przewiduj�c bynajmniej, �e chodzi 
o zbrodniczy zamach. Spi�� konia, który uczyni� rzut w kierunku sprawcy zamachu, i w chwi-
li, gdy g�owa konia dotkn
�a Berezowskiego, ten wypali� z obu lufek. 

Do	� g�o	ny strza� rozleg� si
 wtedy. Ko p. Raimbeaux ugodzony w g�ow
 wspi�� si
, 
wstrz�s� gwa�townie, a krew z niego trysn
�a do powozu. Ko ten zdech� w nocy. 

Tu przerywamy opowiadanie wynikaj�ce ze 	ledztwa, aby skre	li� scen
 w chwili strza�u 
wewn�trz powozu. 

Cesarz Napoleon, spotrzeg�szy m�odego W. ksi
cia W�odzimierza obryzganego krwi�, 
pochyli� si
 �ywo ku niemu, mówi�c do: 

– Ksi��
, krew masz na sobie, czy	 nie ranny? 
– Nie – lecz W. C. Mo	�? 
Rzeczywi	cie mundur cesarski by� krwi� obluzgany jak Cara i Carewicza. 
Wszyscy jad�cy spostrzegli wówczas, �e krew rozprys�a w ca�ym powozie; lecz �e nikt 

nie jest ranny. Wszystko to sta�o si
 w kilku sekundach. Orszak cesarski ruszy� dalej, gdy 
Cesarz o	wiadczy� t�umom, �e nikt z jad�cych w powozie nie jest ranny. Lecz otoczono p. 
Rainbeaux, który zmuszony by� zsi�	� z konia i rzucono si
 na sprawc
, który �adnego nie 
stawia� oporu19. 

 
I jeszcze fragment z zeznaniami 33-letniego koniuszego Firmina Emila Rain-

beaux: 
 
Firmin Emil Rainbeaux, 33-letni koniuszy cesarski: d. 6 czerwca b
d�c na s�u�bie przy 

Cesarzu, mia�em zaszczyt eskortowa� powóz, którym jechali N. Pan i Cesarz Rosyjski. By-
�em u drzwiczek z lewej strony; w alei Longchamps powozy zosta�y zatrzymane i wtedy 
Cesarz da� rozkaz zwrócenia w prawo. Powozy cesarskie wjecha�y w t
 ale
 i wtedy kilka 
kroków od kaskady dostrzeg�em w	ród oko�o 10 osób cz�owieka, który zdawa� si
 robi� ruch 
gro��cy; wiedziony jakby instynktem, rzuci�em si
 z koniem. W tej chwili us�ysza�em wy-
strza� i ujrza�em, �e ko mój ugodzony by� w �eb. Natychmiast po wystrzale kolega mój Bau-
douin kaza� wo�nicy p
dzi� cwa�em; lecz Cesarz z zimn� krwi� wstrzyma� go i kaza� jecha� 
st
po. Kilka kropli krwi mojego konia opryska�y suknie N. Pana. 

Prezes: Pan by�e	 przy Cesarzu Francuzów, po lewej stronie powozu? 
Rainbeaux: Tak panie prezesie. 
P: W jakiej wysoko	ci przed wystrza�em znajdowa� si
 �eb konia pana? 
R: W wysoko	ci tylnych kó� pojazdu. 
P: W tej chwili g�owa konia nie zas�ania�a cesarzów? 
R: Nie, panie. 
P: Rzuci�e	 si
 pan z koniem? 
R: Tak jest, w chwili, gdym ujrza�, jak oskar�ony wzniós� obie r
ce. 

������������������������������������������������������������
19 „Czas” (Kraków”) 1867 nr 134 z 13 czerwca s. 3. 
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P: Gdzie by�a grupa, w której by� Berezowski? 
R: O pi
� lub sze	� kroków. Ludzie ci nadbiegli. Poniewa� mój ko mocno si
 krwawi� 

i zaczyna� s�abn��, Cesarz kaza� mi si
 zatrzyma�; zsiad�em z konia i dostrzeg�em, �e by� 
ugodzony w �eb mi
dzy okiem a nozdrzami. 

P: A zatem bez tego konia kula by�aby ugodzi�a jednego z monarchów? 
R: Prawdopodobnie, gdy� wnosz�c, z jakiego miejsca pad� strza�, �eb konia mego znajdo-

wa� si
 w takiej pozycji, �e kula powinna by�a i	� na wysoko	ci piersi Cesarza Jmci. Powta-
rzam: natychmiast mój kolega kaza� ruszy� mocnym k�usem, lecz Cesarz rzek�: „Nie, jed� 
z wolna”, i zaraz pyta�, czy kto zraniony. 

Prezes: Panie Rainbeaux, s�d winszuje Panu. Instynktowo zwróci�e	 si
 przeciw niebez-
pieczestwu; ocali�e	 �ycie go	cia cesarskiego20. 

 
Drugi nabój rozerwa� luf
 pistoletu i poharata� d�o Berezowskiego, który 

mdlej�c, upad� na ziemi
, gdzie przytrzymywa� go jaki	 sier�ant i kamienicznik 
Bonneau. Zgromadzeni uznali w pierwszej chwili, �e kto	 targn�� si
 na �ycie 
Napoleona III, i rzucili si
 w stron
 zamachowca. Ten zapewne nie uszed�by 
z �yciem, wydany na pastw
 wzburzonego ludu, ale przytomni oficerowie gwar-
dii odgrodzili go od reszty t�umu, a nast
pnie wrzucili do doro�ki i wywie�li do 
prefektury policji21. 

Niemal natychmiast przyst�piono do przes�uchania niedosz�ego zabójcy. 
Z polecenia cesarza do prefektury uda� si
 w tym celu minister sprawiedliwo	ci 
Eugène Rouher. Ju� w trakcie procesu, gdy francuska opinia publiczna dowie-
dzia�a si
, �e dopu	ci� on do przes�uchania Berezowskiego tak�e hr. Paw�a Szu-
wa�owa, b
d�cego namiestnikiem kancelarii rosyjskiego cara i zwierzchnikiem 
III Departamentu22, zdecydowanie krytykowano dzia�ania organów policyjnych 
������������������������������������������������������������

20 „Czas (Kraków)” 1867 nr 166 z 23 lipca s. 3. Sprawa koniuszego mia�a te� swój 
niedosz�y polski w�tek. Notuje go W�adys�aw Mickiewicz: „Ksi��
 Stanis�aw Poniatowski, 
z linii od dawna zamieszka�ej we Francji, og�osi� w wiele lat potem w »Gaulois« artyku� 
z powodu tego wypadku [zamachu Berezowskiego]. By� on g�ow� tej ga�
zi rodziny Ponia-
towskich i, na wiadomo	� o og�oszeniu cesarstwa, po	pieszy� do Francji, zosta� senatorem, syn 
za	 jego koniuszym Jego Cesarskiej Mo	ci. Ów koniuszy by� wyznaczony na ten dzie na 
rewi
 do Lasku Buloskiego, aby towarzyszy� karecie cesarskiej. Dziwny pomys� mia� Napo-
leon III, powierzaj�c dnia tego t
 funkcj
 Poniatowskiemu. Na nieszcz
	cie, przyniesiono 
ksi
ciu par
 nowych butów, zbyt ciasnych. Nie chc�c w�o�y� na t
 uroczysto	� starych butów, 
wola� zawiadomi�, �e czuje si
 niezdrów, i wyznaczono na jego miejsce niejakiego Rembauda. 
Ksi��
 Poniatowski mówi, �e gdyby nie tak niefortunny zbieg okoliczno	ci, ocali�by on �ycie 
Aleksandra II, i cesarz musia�by mu zwróci� olbrzymie dobra ostatniego króla polskiego. 
Spadkobierca imienia królewskiego nie wiedzia�, �e Stanis�aw Poniatowski pozostawi� jedynie 
znaczne d�ugi” (Pami�tnik. T. II. Kraków 1927 s. 353). 

21 Zeznania oficerów gwardii paryskiej: Lubera i de Preslesa oraz wachmistrza Józefa 
Guerche’a. „Czas (Kraków)” 1867 nr 166 z 23 lipca s. 3. 

22 W przes�uchaniu uczestniczy� tak�e przedstawiciel Prus, radca Schultze. 
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Francji: obecno	� urz
dników obcych pastw w trakcie wykonywania czynno	ci 
	ledczych by�a powa�nym wykroczeniem i z�amaniem przepisów prawnych. Do 
tego Szuwa�ow postanowi� zabawi� si
 w 	ledczego i – znów za przyzwoleniem 
francuskiego ministra – wprost i bezpo	rednio przes�uchiwa� Berezowskiego, 
zadaj�c mu przy tym pytania po rosyjsku23. 

Berezowski nie zaprzecza�, �e chcia� zabi� cara. Wyjawi� te� wszystkie oko-
liczno	ci oraz swoje przygotowania do zamachu. Szuwa�owowi o	wiadczy�, �e 
w ten sposób chcia� dochowa� �o�nierskiej przysi
gi i �e mi
dzy Rosj� a Polsk� 
nadal toczy si
 wojna, która da�a mu prawo, a nawet na�o�y�a na obowi�zek 
zabicia najwa�niejszego przeciwnika. W trakcie procesu na pytanie: jakim pra-
wem targn�� si
 na �ycie monarchy? Berezowski ze wzburzeniem odpowiedzia�: 

 
Mia�em rzeczywi	cie zg�adzi� tego, który mi zg�adzi� ojczyzn
, mordowa� kobiety i dzie-

ci, i jednym poci�gni
ciem pióra sprowadzi� tyle nieszcz
	� i zrobi� tyle, �e nawet wypowie-
dzie� tego nie umiem. Czy� nie mia�em prawa zabi� go! […] Moje sumienie da�o mi t
 misj
, 
czerpa�em j� w sercu sko�atanym nieszcz
	ciami mojej ojczyzny. […] Zostawiaj�c Cara przy 
�yciu, by�bym zgotowa� mu piek�o po 	mierci. Gdy tymczasem, gdyby by� zgin�� z mojej 
r
ki, by�by odpokutowa� grzechy i winy swoje, by�by na tamtym 	wiecie szcz
	liwszym24. 

 
Od pocz�tku, od pierwszego przes�uchania Berezowski d��y� do tego, aby jego 

post
powania nie kwalifikowano jako zbrodni pospolitej. St�d te� podkre	la� 
zarówno wobec przes�uchuj�cego go ministra francuskiego, jak i pó�niej pro-
kuratora, �e odmówi zezna, je	li b
d� oni okre	lali jego czyn jako zbrodni
25. 

 
Prokurator opowiada� tymi dniami jednemu z Polaków – relacjonowa� korespondent „Ga-

zety Narodowej” – �e kiedy przy zapytaniach o	mieli� si
 by� u�y� s�owa zbrodnia, Berezow-
ski odpowiedzia� mu natychmiast: »Panie, ja nie pope�ni�em �adnej zbrodni. Je	li jeszcze raz 
o	mielisz si
 u�y� to s�owo, natenczas ci zar
czam, �e ani na jedno zapytanie ci nie odpo-
wiem. «By�em przekonany, doda� prokurator, �e Berezowski gotów dotrzyma� przyrzeczenia, 
dlatego musz
 si
 wystrzega�, by wyrazu zbrodnia nie u�ywa�, ten m�ody cz�owiek mi impo-
nuje«26. 

������������������������������������������������������������
23 Ju� w trakcie procesu obrona b
dzie podnosi�a i akcentowa�a te fakty, wskazuj�c z 

jednej strony presj
, któr� Rosja wywiera�a na oskar�onym, a z drugiej – na pogwa�cenie 
przepisów ze strony administracji francuskiej. 

24 „Czas” 1867 nr 164 z 20 lipca s. 3. 
25 „La Patrie” (Paris) 1867 nr z 7 czerwca. 
26 1867 nr 154. 
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PROCES 

W pierwszej chwili po zamachu francuskie spo�eczestwo zacz
�o zwraca� 
si
 przeciwko Polakom, którzy – wedle wielu opinii – nadu�yli go	cinno	ci, 
wystawiaj�c stosunki mi
dzynarodowe na wielk� i zupe�nie niepotrzebn� prób
. 
W pierwszych dniach nieustannie spekulowano na temat politycznych skutków 
zamachu, mno�y�y si
 przy tym liczne jego wersje i zwi�zane z nim anegdoty; 
nierzadko niestworzone historie uznawano za rzeczywiste fakty. Sama prasa, 
b
d�ca przecie� �ród�em wielu tych niedorzeczno	ci, pisa�a na ten temat bardzo 
du�o i nie bez medialnej satysfakcji. W jednym z numerów krakowskiego 
„Czasu” czytamy: 

 
Do Londynu nadesz�o z Pary�a doniesienie, jak si
 okaza�o zmy	lone, �e kula Berezow-

skiego ugodzi�a Cesarza Napoleona, lecz bezsilnie. La Patrie zaprzecza� tej bajce. Do 
Gaz[ety] kolo�skiej pisano znów inn� bajk
 o przygotowanym zamachu w teatrze, lecz wcze-
	nie przez policj
 odkrytym; s�owem, nie tylko samemu Carowi mia�a zagra�a� 	mier�, lecz 
oraz i Napoleonowi III. Podobne pog�oski rozchodz� si
 b�d� umy	lnie, b�d� jako prosta 
plotka27. 

 
Na marginesie: sprawa mo�liwego zamachu na �ycie Napoleona III by�a od 

pocz�tku brana pod uwag
, jednak bardzo szybko 	ledczy – wobec postawy 
Berezowskiego w trakcie przes�uchania – zarzucili t
 teori
, podsycan� na ogó� 
przez urz
dników i s�u�by rosyjskie, które za wszelk� cen
 chcia�y wykaza�, �e 
za nieudan� prób� zabójstwa cara stoi jaka	 konspiracyjno-polityczna organiza-
cja. Prokurator w trakcie procesu stara� si
 podkre	la�, �e nawet je	li Polak nie 
mia� zamiaru godzi� w �ycie cesarza, to potencjalnie osoba monarchy znalaz�a 
si
 w strefie bezpo	redniego zagro�enia, co chyba by�o poza wszelk� dyskusj�. 
Znamienne przy tym: zapytany w trakcie procesu Berezowski odpowiada�, �e 
„kula polska nie mo�e trafi� Cesarza Francuzów”28, co do	� �atwo kontrowano – 
pomijaj�c naiwno	� tego typu enuncjacji – faktem przypadkowego zranienia 
konia, które z oczywistych powodów nie by�o przecie� zamiarem strzelaj�cego. 

Wracaj�c do zasadniczego w�tku: do zmy	lonych, zapewne na u�ytek propa-
gandowy, nale�y zaliczy� s�ynne s�owa Napoleona III, które mia�y by� wypowie-
dziane w chwil
 po tym, jak pad�y strza�y: 

 
Cesarz Napoleon […] w chwili strza�u – podawa� jeden z korespondentów – rzek� do 

siedz�cego Cara z zupe�n� zimn� krwi�: „Je	li to W�och, to na mnie; je�eli Polak, to na Cie-

������������������������������������������������������������
27 „Czas” 1867 nr 14 z 22 czerwca s. 3. 
28 „Czas” 1867 nr 164 z 20 lipca s. 3. 
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bie N. Panie” (Si c’est un Italien, c’est pour moi, si c’est un Polonais, c’est pour Vous.). 
Berezowski ranny upad� w tej chwili i rzucono si
 na niego: „Nie róbcie mu nic z�ego, zawo-
�a� Napoleon, do	� on ukarany” (Ne lui faites pas de mal, il est assez puni)29. 

 
Podobnie rzecz si
 mia�a z rann� dam�. T
 spraw
 wyeksponowa� w swojej 

Nocie Norwid; poeta napisa� nawet na ten temat osobne pismo otwarte (jego 
tekst niestety nie dotrwa� do naszych czasów). Ca�a sprawa okaza�a si
 jednak 
zupe�n� plotk�, by� mo�e skrojon� pod jaki	 bli�ej nieznany propagandowy 
chwyt; a mo�e jej �ród�em by�a po prostu paryska ulica. Do	� powiedzie�, �e 
w pierwszych dniach po zdarzeniu mo�na by�o przeczyta� na ten temat w wielu 
dziennikach francuskich i europejskich. Do	� symptomatyczne przy tym: w�tek 
zranionej kobiety pojawia si
 obok innych wyra�nie wymy	lonych zdarze: 

 
Inne prywatne depesze telegraficzne mówi�, �e Berezowski da� ognia z drzewa, a sko-

czywszy ze, zawo�a�: „Vive la Pologne!”. Przechwyci� go mia� pu�kownik Lallemand. Zra-
nieni s� lekko jedna kobieta i dwaj sier�anci. Pistolet mia� by� dwururny30. 

 
W dniu nast
pnym korespondent „Czasu” uwierzytelnia� dopiero co pozy-

skane informacje: 
 
Kobieta, która w chwili zamachu by�a zranion�, jest �on� notariusza Labourée w Depar-

tamencie Tarne; zranienie jej na skroni nie jest niebezpieczne; a mniej jeszcze znaczne zra-
nienie dwóch ludzi, których rozerwane drzazgi pistoletu zadrasn
�y31. 

 
A tak na ten temat wspomina�a francuska „La Presse”:  
 
La femme qui’a a été blessée hier à la tête par la halle de l’assassin a été pensée 

immédiatement par les médecius des ambulances établies sur le champ de la revue, et trans-
portée chez elle par les soins des officiers de la maison de l’Empereur32. 

 
W nied�ugim czasie w�tek rzekomo ranionej damy znik� zupe�nie z doniesie 

i depesz prasowych: nie podejmowano go w trakcie procesu, cho� jak wida� ze 
stenogramów rozpowszechnionych w dziennikach francuskich i zagranicznych 
(w tym równie� polskich) ca�e zaj	cie analizowano do	� szczegó�owo, wzywaj�c 
przy tym na 	wiadków wszystkich, którzy bezpo	rednio byli uczestnikami zaj-
	cia. Wa�na jest tu równie� logika przebiegu zdarzenia. Pistolet Berezowskiego 

������������������������������������������������������������
29 Tam�e. 
30 „Czas” 1867 nr 132 z 13 czerwca s. 3. 
31 „Czas” 1867 nr 135 z 14 czerwca s. 3. 
32 „La Presse” 1867 nr z 8 czerwca s. 2. 
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by� nabity dwoma kulami. Jedna kula zrani�a (potem okaza�o si
 	miertelnie) 
konia, druga – samego Berezowskiego, rozrywaj�c pistolet w jego r
ce. A fakty 
te, w 	wietle zezna i 	ledztwa – tak dog�
bnie relacjonowane w prasie, s� tu 
poza wszelk� dyskusj�. A zatem: nie by�o trzeciej kuli i nie by�o tak�e kolejnej 
rany postrza�owej (w tym wypadku wymy	lonej damy). 

Niemal natychmiast wokó� zamachu rozpocz
�a si
 polityczna gra i swoiste 
przeci�ganie liny na linii Pary� – Petersburg. Oficjalnie Aleksander II dystanso-
wa� si
 wobec ca�ego zaj	cia, lecz zarazem – o czym 	wiadczy obecno	� w trak-
cie pierwszego przes�uchania hr. Szuwa�owa – trzyma� r
k
 na pulsie. Francuska 
strona z kolei, chc�c zatrze� niemi�e wra�enie zaistnia�ej sytuacji, stawiaj�cej 
w du�ym k�opocie gospodarza wizyty, czyli pastwo i samego cesarza Napoleo-
na III, stara�a si
 mocno eksponowa� opanowanie i sprawno	� w�adcy. Widz�c, 
�e Rosjanie chc� za wszelk� cen
 udowodni�, �e Berezowski nie dzia�a� sam, 
a zamach by� wynikiem spisku jakiej	 tajnej polskiej organizacji, w�adze francu-
skie stara�y si
 – rozpoznaj�c uprzednio charakter i psychik
 Polaka – aby rzecz 
ca�a by�a w miar
 jawna i otwarta33. St�d w ówczesnej prasie tak wiele znaj-
dziemy materia�ów oraz informacji na temat zamachu, ��cznie z wiernymi rela-
cjami dotycz�cymi przebiegu 	ledztwa, kolejnych przes�ucha oskar�onego, 
zezna 	wiadków. Nacisk ze strony urz
dników carskich by� podwójny, nie-
ustannie i na ka�dym kroku zwracali uwag
 na wspania�omy	lno	� cara, który 
w drodze do Pary�a podpisa� stosowne dokumenty dotycz�ce amnestii, obejmu-
j�cej uczestników ostatniego powstania, w tym w�a	nie Berezowskiego, co mia�o 
wykazywa� z�� wol
 Polaków, wr
cz chorobliw� niech
� do Rosjan i Rosji. 
Stanowisko w�adz rosyjskich okre	la�a wyra�nie prasa, ukazuj�ca si
 na terenie 
zaboru. Przyk�adem mo�e by� „Kurier Warszawski”, gdzie w jednym z numerów 
redakcja – cytuj�c doniesienia jednej z rosyjskich gazet – wskazywa�a na przy-
czyny zamachu: 

 
N
dznik, jak si
 okaza�o, jest polakiem [sic!], rodem z guberni wo�yskiej, który wy-

emigrowa� przed dwoma laty. Do	� tych niewielu wiadomo	ci, �eby zrozumie�, jaka sfera 
mog�a go pobudzi� do potwornej zbrodni. Jest to owoc emigracji, która przyj
�a sobie za 
zadanie rozdmuchiwa� w Europie nienawi	� do Rosji i nieraz zalewa�a swymi stronnictwami 
granice Królestwa, gdzie – niestety! – znajdowali oni zbyt licznych zwolenników. Mo�e na-
������������������������������������������������������������

33 Raporty carskiego szpiega, dzia�aj�cego w Pary�u jako Albert Potocki w	ród polskiej 
emigracji, 	wiadcz� o tym, �e albo Rosjanie uwa�ali, �e faktycznie – cho� to ma�o prawdo-
podobne – Berezowski by� elementem wi
kszego spisku na �ycie cara, albo tak to propagan-
dowo mia�o wygl�da�. Nied�ugo po procesie, 20 lipca 1867 r. pisa� on: „Wszystko wskazuje na 
to, �e Berezowski mia� bez w�tpienia wspólników i jedynie �atwowierno	� policji francuskiej 
sprawi�a, �e zgubiono ni� spisku” [A. POTOCKI (JULIAN ALEKSANDER BA�ASZEWICZ). Raporty 
szpiega. Wybór, oprac. i studium wst
pne R. Gerber. T. II. Warszawa 1973 s. 126]. 
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wet powiedz�, �e polak [sic!] Berezowski nie ma nic wspólnego ze swymi rodakami, którzy 
zalegli miasta europejskie i poch�oni
ci s� przez jedn� my	l – szkodzenia narodowi ruskiemu 
i jego rz�dowi; nie b
dziemy utrzymywali, �e wszyscy ci polacy [sic!] s� solidarni z jego 
zbrodniczym zamiarem; przypu	�my nawet, �e Berezowski nie ma pomi
dzy nimi �adnego 
rozg�osu; lecz jednocze	nie by�oby niedorzeczno	ci� zaprzecza� wp�ywowi na niego rozk�a-
daj�cej atmosfery, po	ród której nieraz ju� powstawa�y najbardziej zbrodnicze knowania 
i zamachy przeciwko Rosji34. 

W t
 propagandowo-informacyjn� walk
, b
d�c� cz
	ci� szerszej i powa�niej-
szej rozgrywki politycznej o rozmiarach globalnych na linii: Francja – Rosja – 
Prusy (warto doda�, �e prócz króla pruskiego, go	ciem cesarza by� tak�e premier 
i zarazem minister spraw zagranicznych Otto von Bismarck, niezwykle wówczas 
aktywny politycznie w Pary�u) w��czy�a si
 intensywnie polska emigracja. 
W chwili przyjazdu Aleksandra II Polacy w Pary�u trzymali si
 na uboczu, uzna-
j�c swój ewentualny protestacyjny udzia� za szkodliwy i zupe�nie niepotrzebny, 
st�d propolskie manifestacje na ulicach stolicy Francji by�y wówczas przede 
wszystkim dzie�em samych Francuzów. Moment zamachu zmieni� jednak dia-
metralnie ca�� sytuacj
. Przez chwil
 francuskie protesty ucich�y, co wi
cej: 
wida� by�o oznaki niech
ci wobec polskiej diaspory, a zarazem co bardziej znani 
jej przedstawiciele – w obawie przed konsekwencjami spo�ecznymi i polityczny-
mi (g�ównie chodzi�o o przychylno	� w�adz francuskich i francuskiej opinii pu-
blicznej) – zacz
li odcina� si
 i pot
pia� niemal na 	lepo i bez opami
tania 
Berezowskiego. Ju� 8 czerwca ukaza�y si
 w paryskiej prasie listy profesorów 
szko�y batignolskiej oraz gen. W�adys�awa Zamoyskiego – co jednoznacznie 
okre	la�o negatywn� postaw
 obozu konserwatywnego, zwi�zanego z Hôtel Lam-
bert, wobec czynu zamachowca. Zw�aszcza list Zamoyskiego wydawa� si
 ostry 
i jednoznacznie nieprzychylny Berezowskiemu, bez cho�by próby wnikania 
w przyczyny zaistnia�ej sytuacji. Genera� zwraca� si
 m.in. do redakcji „La Presse” 

 
Paris, 7 juin. 
Monsieur, 
L’attentat annoncé hier par le Moniteur a cause, on le croira facilement, une vive emotion 

parmi mes compatriots. Plusieurs d’entre eux m’ont témoigné le désir de me voir, en l’ab-
sence du prince Czartoryski, proclamer sans d’élai la douleur et la profonde indignation que 
cet attentat nous inspire. Permettez, monsieur, qu’à cet effet, j’aie recours à votre obligeance. 

Le passé de la Pologne constate, et c’est une de nos glories, qu’un crime de cette nature ne 
s’est jamais produit dans notre pays, malgré les convulsions, politiques dont il a été souvent 
le théâtre. Je n’hésite pas à affirmer qu’aujourd’hui pareillement, l’acte insensé d’un home 
qu’on dit être Polonais rencontrera dans toute la Pologne la plus unanime reprobation. 

Quoi qu’il en soit, un Polonais digne de ce nom ne désespére jamais de la Providence Nous 
attendons tout de sa justice et de sa miséricorde. C’est dire assez que nous voulons demeurer 

������������������������������������������������������������
34 „Kurier Warszawski” 1867 nr 131 z 31 maja / 12 czerwca s. 1. 
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inveriablement fidèles aux devoirs de la foi chrétienne, à nos plus glorieuses traditions, à ce 
que nous commandent les plus chers interest de la Pologne, et nommément aux obligations que 
nous impose l’hospitalité qui nous est si généreusement accordée par la France. 

Veuillez, monsieur le rédacteur, agréer d’avance mes remerciements pour la publicité que 
vous voudrez bien donner à ces lignes, et croire à mes sentiments les plus distingués.  

Général ZAMOYSKI35 
   
Opinia Norwida – zawarta w Nocie – �e Berezowski dla cara „jest taki sam 
Rosjanin, jak ten, co strzeli� do Aleksandra II-o w Petersburgu”, nawi�zuj�ca do 
pierwszej próby zamachu na �ycie cara podj
tej przez rewolucjonist
 Dymitra 
Karakozowa rok wcze	niej w Petersburgu – wpisuje si
 niestety w chór licznych 
opinii, które – jak podawa� wcze	niej cytowany „Kurier Warszawski” – stara�y 
si
 dystansowa� wobec „szaleczego” czynu cz�owieka, który jest – i tu znów 
cytat do	� dziwnie brzmi�cy u Norwida – „cz�onkiem Ko	cio�a, którego obra�ony 
jest Najwy�szym Kap�anem” (PWsz VII, 163). 

Druga cz
	� Norwidowskiej Noty podkre	la z kolei dystans poety wobec licz-
nych adresów i not pot
piaj�cych czyn Berezowskiego. Wzbudzone przy tym 
napi
cie semantyczne mi
dzy czasownikami � „s�u�y�” i „pomaga�” okre	la 
i przygotowuje istotny grunt pod jasny i zarazem bardzo ostry s�d poety na temat 
polskiej emigracji. Zarysowany dobitnie aksjologiczny porz�dek zostaje jeszcze 
uintensywniony dzi
ki zestawieniu imiennego wykazu autorów i sygnatariuszy 
listów oraz not „pot
pieczych” (Ga�
zowski, hrabia Sarius Zamoyski, Ru-
precht) z nast
puj�cym stwierdzeniem: 

 
Otó� ci wszyscy Panowie w�a	nie, �e nigdy nie pomagaj� i nie s� nawet do	� czujni 

i 	wiadomi, aby pomaga�, gdy tymczasem w � a 	 n i e  � e  p o m a g a n i e  j e s t  n o r m a l n �  
s p r a w �  – oni tylko  s � u � y �  s� w stanie. 

Oni � niwecz�  n o r m a l n o 	 �  p o j 
 �  i  � y c i a  (PWsz VII, 164). 
 
Bezkompromisowo	ci ca�ej tej wypowiedzi dodaje fakt, �e w	ród wymienio-

nych z nazwiska owych „sygnatariuszy”, którzy co 24 godziny – jak powiada� 
dalej Norwid – „ka�d� my	l i ka�de poj
cie” czyni� przedmiotem debat i reflek-
sji, jest tak�e Karol Ruprecht, na którego r
ce poeta sk�ada� w�a	nie t
 not
 i któ-
remu, zachowuj�c wszelkie rygory retorycznej topiki, dzi
kowa� za inny przed-
�o�ony wniosek, dotycz�cy nieszcz
snej „Damy rannej w Lasku Buloskim” 
(PWsz VII, 163). 

������������������������������������������������������������
35 La Presse 1867 nr z 8 czerwca s. 2. Podobne listy wys�ali te� W�adys�aw Plater i Marian 

Langiewicz.  
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Ostry w tonie s�d Norwida, porównuj�cego polityków i dzia�aczy emigracyj-
nych do tych, którzy „S�U�� do zalepiania dziur w szybach wybijanych przez 
m 	 c i c i e l i - e g o i s t ó w ” (PWsz VI, 183) by� bezpo	redni� reakcj� na przygoto-
wywany w tym czasie (Nota zosta�a wys�ana jako list 12 czerwca – to data 
stempla pocztowego) przez 	rodowiska zwi�zane z obozem Czartoryskich adres, 
który – oczywi	cie bez podpisu autora Vade-mecum, ale z podpisami pono� 
innych 300 wybitnych przedstawicieli polskiej diaspory w Pary�u36 – by� szeroko 
komentowany i omawiany na �amach prasy oraz w salonach zarówno polskich, 
jak i francuskich. Redakcja krakowskiego „Czasu” ju� w numerze z 22 czerwca 
publikowa�a tekst owej noty:  

 
N. Panie! Z histori� ojczyzny naszej w r
ku pot
piamy g�o	no w imieniu naszym i Polski 

akt zbrodniczy i szalony. 
W tej chwili nie mówimy ani o prawach, ani o cierpieniach naszych; jeden fakt dla nas 

góruje obecnie nad wszystkim. Zbrodnia zamierzon� zosta�a, Polak jest jej sprawc�. Protestu-
jemy N. Panie! ca�a Polska protestuje wobec WCMo	ci przeciw zamachowi i jego sprawcy. 
Czyny takie nie s� czynami polskimi. Dziewi
� wieków wielko	ci, wiek m
czestwa dowo-
dz� tego dostatecznie. 

N. Panie! Dzi
kujemy Bogu, �e nie dozwoli�, aby nieszcz
	liwy b
d�cy ziomkiem na-
szym, ugodzi� w oczach WCMo	ci i przy jego boku monarch
, który si
 powierzy� go	cinno-
	ci Francji. 

Dzi
kujemy Bogu, lecz zgroz� przej
ci jeste	my na my	l, �e �ycie WCMo	ci mog�o by� 
zagro�one, �e kula ta mog�a ci
 dosi
gn�� N. Panie, który nas obdarzasz dobrodziejstwami, 
Ciebie, wybraca Francji, który nam tak wspania�omy	lnie u�ycza go	cinno	ci od blisko lat 
czterdziestu. 

W	ród wszystkich podnosz�cych si
 g�osów oburzenia nasz winien by� najg�
bszy, 
najenergiczniejszy, gdy� przemawiamy w imi
 moralno	ci chrze	cijaskiej, w imi
 ludzko	ci, 
w imi
 naszego honoru narodowego, tego honoru, który dla naszej ojczyzny w nieszcz
-
	ciach, jakie przebywa, z ufno	ci� nasz� w Bogu, ostatni� jest nasz� si��, ostatni� nasz� 
pociech�. 

 
Tu nast
puje lista podpisów:  
 

Barzykowski, cz�onek Rz�du Narodowego w r. 1831. T. Morawski, cz�onek Rz�du Naro-
dowego w r. 1831, wiceprezes towarzystwa historycznego i literackiego polskiego w Pary�u; 
jenera� Zamoyski, A. Giller, K. Ruprecht, Ed. Siwi�ski, cz�onkowie Rz�du Narodowego 
w r. 186337. 

������������������������������������������������������������
36 Mo�liwe, �e takiego dokumentu z podpisami a� tak wielkiej liczby emigrantów nigdy 

nie by�o, a wszystko zosta�o przez obóz Czartoryskich wymy	lone na potrzeby propagandowe. 
Rzecz ca�a jest trudna do weryfikacji z uwagi na to, �e dokumentacja na ten temat przepad�a 
w czasie wojny wraz z ca�ym zespo�em zbiorów batigniolskich i rapperswilskich. 

37 „Czas” 1867 nr 141 z 22 czerwca s. 2. 
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A dalej jeszcze wyja	nienie: 
 

Akt powy�szy opatrzony jest 300 podpisami, których liczba ci�gle jeszcze wzrasta na arkuszach 
dodatkowych z�o�onych w Bibliotece Polskiej i w szkole batigniolskiej. Nie mog�c dla braku 
miejsca zamieszcza� wszystkich podpisów, ograniczyli	my si
 na przytoczeniu powy�szych38. 

 
Dokument wywo�a� burz
 w	ród emigracji nie tylko o radykalnych, ale rów-

nie� o umiarkowanych nastawieniach, przez pras
 polsk�, nie tylko zreszt� 
w Pary�u, przetoczy�a si
 fala krytyki. Do sprawy bardzo krytycznie podchodzi�y 
tak�e francuskie 	rodowiska intelektualne. Na domiar z�ego w momencie, gdy 
„adres” zosta� opublikowany, francuska opinia publiczna po chwilowej niech
ci 
wobec zamachowca, zacz
�a okazywa� mu sympati
, a nawet uznanie. Bere-
zowski ujmowa� wszystkich swoj� bezkompromisowo	ci� i szczero	ci�, tak�e 
m�odym wiekiem i niezwyk�� �arliwo	ci� patriotyczn� z ducha romantyczn�; 
du�e znaczenie mia�a tak�e jego powstacza przesz�o	�, decyduj�ca o politycz-
nym, a nie pospolitym charakterze jego czynu39.  

������������������������������������������������������������
38 Tam�e. Ta ostatnia uwaga jest do	� ciekawa wobec faktu, �e nie uda�o si
 znale�� 

materialnego 	ladu owych 300 sygnatur; zob. i por. M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski i 
jego zamach... s 334. Cytowany tu adres powstawa� na kilku posiedzeniach w ci�gu tygodnia, 
mi
dzy 7 a 14 czerwca. 

39 Przyk�adem mo�e by� przychylny Rosji dziennik „La Liberté”, który w tym czasie 
zamieszcza� nader �yczliwe opinie o Berezowskim. Oto jedna z takich wiadomo	ci przekazana 
i t�umaczona na polski przez „Dziennik Poznaski” (1867 nr 162 z 18 lipca s. 3): „Antoni 
Berezowski, szczup�y, ma�ego wzrostu, czo�o wysokie, w�osy ciemny blond. Twarz pe�na, gru-
be wargi, oczy ciemne przedstawiaj� wyraz spokojno	ci, �agodno	ci, a niekiedy melancholii. 
Jego u	miech ma co	 przyjemnego i ujmuj�cego; ma pi
kne bia�e z
by, na brodzie m�odzie-
czy zarost. Na pensji pana Jauffret odznacza� si
 �agodno	ci�, nigdy nie skar�y� si
 na wy-
rz�dzaj�cych mu psoty, lubiano go powszechnie i nazywano dziewic�. Nic nie wy	ledzono, co 
by jego moralno	ci uw�acza�o w ca�ym ci�gu �ycia. Nawet pan Marnas, prokurator, przyzna� to 
w prywatnej rozmowie. Od chwili uwi
zienia go nikt z jego familii nie przyby�, lecz Polacy 
emigranci nieprzestannie zajmuj� si
 nim, radzi, by go pocieszy�. Opowiadano nam jedno 
zdarzenie, które jego charakter w pi
knym maluje 	wietle. Po upadku ostatniego powstania 
Berezowski z innymi towarzyszami zd��ali do Francji przez Austri
. Zatrzymali si
 w Wied-
niu: towarzysze poszli zwiedza� miasto, on zosta� w domu. Powróciwszy, zastali go p�acz�-
cego. Pytaj�cym o powód p�aczu odpowiedzia�: »P�acz
 nad wami, �e macie ochot
 i odwag
 
ciekawo	ci w chwili, kiedy nas zwyci
�ono i pozbawiono ojczyzny«. Zarumienili si
 towa-
rzysze, przyznali do winy i serdecznie u	ciskali Berezowskiego”. Z kolei krakowski „Czas” 
donosi� – nie bez wspó�czucia: „Rany Berezowskiego nie s� ma�o znacz�ce. W Conciergerie, 
gdzie pilnie jest strze�ony w jednej z cel dla ci
�kich przest
pców przeznaczonych, w tej sa-
mej, gdzie Orsini i marsza�ek Ney byli zamkni
ci, a nad któr� znajduje si
 kaplica, w celi, 
w której przed pój	ciem na rusztowanie królowa Maria Antonina jaki	 czas przep
dzi�a, musia� 
mu chirurg amputowa� wielki palec. Dwa dalsze przeguby s� z�amane i zdruzgotane i trzeba 
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Dlatego te� 	rodowisko Hôtel Lambert, pot
piaj�c Berezowskiego i odcinaj�c 
si
 w sposób zdecydowany od ca�ego zdarzenia – bez t�umaczenia jego przyczyn 
– sytuowa�o si
 w do	� dziwnym po�o�eniu40. Norwid co prawda podchodzi� do 
ca�ej sprawy w kategoriach etycznych i pragmatycznych, dystansuj�c si
 od 
gestów nadmiernej podleg�o	ci, jednak zarazem jego oceny oraz kalkulacje, 
pozbawione czynnika politycznego, bliskie by�y naiwnym kalkulacjom obozu 
Czartoryskich. Sprawa Berezowskiego mog�a zosta� przecie� wykorzystana do 
podtrzymania korzystnego z punktu widzenia Polski napi
cia na linii: Pary� – 
Petersburg, w tym czasie przynajmniej cz
	� 	rodowisk emigracyjnych (szcze-
gólnie w pierwszych dniach po zamachu) robi�a wszystko, aby – mimo zaistnia-
�ej sytuacji – doprowadzi� do… zbli�enia Francji z Rosj�. 

Na szcz
	cie w nied�ugim czasie zacz
�y powoli przewa�a� opinie o 	cis�ym 
zwi�zku zamachu Berezowskiego ze spraw� polsk�. Francuski „L’Epoque” 
zamie	ci� ju� 18 czerwca list Stefana Buszczyskiego, ukazuj�cy bestialstwo i 
zbrodnie, których dopuszcza� si
 rosyjski okupant na ziemiach dawnej 
Rzeczpospolitej. „Dziennik Poznaski” ju� tydzie wcze	niej opublikowa� na 
pierwszej stronie artyku� pod znamiennym tytu�em: „Sprawa polska i paryski 
zamach”41. Obok s�ów pot
piaj�cych szaleczy czyn zamachowca, sz�y s�owa 
wyja	nienia, a poniek�d i usprawiedliwienia przyczyn zdarzenia. W pewnym 
sensie publiczna opinia zacz
�a uznawa� racje wy�sze Berezowskiego, a przy 
tym rzecz ca�a nabra�a znacznego rezonansu mi
dzynarodowego. Redagowany 
przez Mazziniego „Popolo d’Italia” zaprotestowa� wobec polskich „adresów”, 
bior�c w obron
 zamachowca: „Pobyt cara w Pary�u by� obelg� ludzko	ci, pro-
test jest rzucaniem si
 ludzi, skutych �acuchami”42. 

W kocu odezwa� si
 lewicowy Komitet Reprezentacyjny, organ wykonaw-
czy Zjednoczenia Emigracji Polskiej, wprost wyst
puj�c przeciw tym, którzy 

�����������������������������������������������������������
b
dzie mo�e, aby unikn�� gangreny, uci�� mu palec wskazuj�cy i 	redni” (1867 nr 135 z 14 
czerwca s. 3). 

40 W 	rodowisku zwi�zanym z Czartoryskimi uznano, �e sprawa Berezowskiego mo�e 
sta� si
 polityczn� kl
sk� polskiej emigracji, oznaczaj�c� wy��cznie – jak pisa� Henryk Wy-
ziski do W�adys�awa Czartoryskiego – „w kraju nowe prze	ladowania rozjuszonej Moskwy; 
tutaj – dyskredyt rzucony na emigracj
 i na pewien czas sparali�owanie […] usi�owa” (list H. 
Wyziskiego do W. Czartoryskiego z 11 czerwca 1867. Biblioteka Czartoryskich, rkp 7251 IV). 

41 „Dziennik Poznaski” 1867 nr 133 z 12 czerwca s. 1. 
42  Organ zw�aszcza ostro wyst
powa� przeciw protestom Langiewicza oraz Platera. 

Informacja oraz cytat za: M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski i jego zamach... s. 336. 
Autorka posi�kowa�a si
 tekstem, który znajdowa� si
 w zbiorach rapperswilskich (nr kat. 
933/1), które przepad�y w trakcie drugiej wojny 	wiatowej. By�a to kopia zachowana w 
papierach W. Platera: „Al. Signori Comte Plater e generale Langiewicz”. 
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sk�adali oficjalne wyrazy pot
pienia, kierowane zarówno do w�adz francuskich, 
jak na �amach prasy:  

 
Adresa, w imieniu kraju i emigracji wystosowane w kwestii zamachu Berezowskiego na 

�ycie cara, uw�aczaj� uczuciom godno	ci i obowi�zkom Polaków wzgl
dem ojczyzny, s� 
powodem licznych domaga si
 o zaprotestowanie przez Komitet przeciw nieupowa�nionym 
od niego, a w imieniu ogó�u przemawiaj�cym wyst�pieniom. W chwili, gdy los Berezow-
skiego stanowczo ma by� rozstrzygany, musimy powstrzyma� si
 z publicznym wypowiedze-
niem naszego o tych adresach zdania. Ostatecznie i uroczyste o	wiadczenie, nieskr
powane 
�adnymi wzgl
dami, komitet odk�ada na pó�niej43.  

 
A „Gmina” wydawana w Londynie przez Józefa Tokarzewicza formu�owa� 

wprost wyrzut w stron
 Hôtel Lambert: „Berezowski jest Polakiem, jest roda-
kiem z Rusi, jest wspó�tu�aczem naszym – tego nikt, nawet jenera� Zamoyski, nie 
zdo�a zaprzeczy�, tote� jedyne jego z now� Polsk�, z nami pokrewiestwo”44. 
Je	li chodzi o pras
 francusk�, to na ogó� przyjmowa�a ona stanowisko polskich 
kó� lewicowych, cho� i tu da� si
 zauwa�y� oczywisty podzia�: dzienniki i pisma 
rz�dowe lub prorz�dowe jak „La Press”, bli�sze by�y stanowisku konserwaty-
stów polskich, za	 opozycyjne, jak np. „Le Siècle”, stawa�y po stronie organów 
i ugrupowa radykalniejszych. Trzeba przyzna�, �e francuska prasa – nawet ta 
rz�dowa – unika�a jawnie prorosyjskich sympatii, szczególnie w okresie pó�niej-
szym (dwa tygodnie po zamachu). Do wyj�tków, potwierdzaj�cych t
 regu�
, 
nale�y zaliczy� stanowisko „Le Pays” – organu francuskich kapitalistów; tym 
bowiem zale�a�o na handlu z Rosj�. Znamienne przy tym, �e win� obarczano tu 
g�ównie tych, którzy brali udzia� w manifestacjach antyrosyjskich i antycarskich, 
a zatem samych Francuzów. Polacy mieszkaj�cy w Pary�u na ogó� dystansowali 
si
 – by nie wywo�ywa� niepotrzebnych prowokacji – od samej wizyty Aleksan-
dra II w Pary�u. Dlatego te� oburzony t� postaw� pisma adwokat Floquet wy-
zwa� na pojedynek redaktora naczelnego „Le Pays”45. 

�ledztwo w sprawie zamachu posuwa�o si
 bardzo szybko. Nie by�o, mimo 
rangi ca�ego zaj	cia, zbyt skomplikowane. Pocz�tkowo Berezowski nie chcia� 
posi�kowa� si
 adwokatem, jednak�e za namow� cz�onków Komitetu Reprezen-
tacyjnego zdecydowa� si
 na wykorzystanie obrony: przekona�a go mo�liwo	� 
przedstawienia na wokandzie sytuacji politycznej i stosunku Rosji do Polski. 
Berezowskiego mia� reprezentowa� Juliusz Favre, najs�ynniejszy adwokat Fran-
cji, ale gdy zachorowa�, wybór – przy wielkiej liczbie ch
tnych – pad� na nie 
������������������������������������������������������������

43 „Gmina” (Londyn) 1867 nr 8 z 15 czerwca. 
44 „G�os Wolny” (Londyn) 1867 nr 142. 
45 Na marginesie: redaktor „Le Pays” okaza� si
 zwyci
zc� pojedynku, Floquet otrzyma� 

dwie rany w r
k
. 
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mniej znanego Emanuela Arago46. Bardzo ciekawe elementy opisywanego tu 
ci�gu zdarze przynosi jeden z raportów carskiego szpiega Juliana Aleksandra 
Ba�aszewicza. Tekst zosta� napisany 12 sierpnia 1867 r., a zatem niemal miesi�c 
po rozprawie; czytamy tam m.in.: 

 
Obrona Berezowskiego przygotowana zosta�a w Hotelu Lambert i przekazana Aragonowi. 

Na podarek dla niego Branicki przes�a� 500 fr. Czartoryski i Zamoyski 200 fr. Mimo wysi�-
ków zebrano tutaj dzi	 zaledwie 70 franków. Pod pretekstem zbierania pieni
dzy na podaru-
nek dla Aragona cz�onkowie Komitetu G�ównego planuj� kradzie� i po�owa zebranych pie-
ni
dzy zostanie roztrwoniona na rozpustne uciechy w knajpach paryskich47. 

 
Je	li nawet owe „rozpustne uciechy” nie s� w pe�ni informacj� rzeteln� – 

cho� kto wie? – to nie sposób przej	� oboj
tnie na pozosta�ymi. Przede wszyst-
kim nad tym, �e obóz Hôtel Lambert finansowa� ca�e przedsi
wzi
cie, którego 
inicjatywa wysz�a z Komitetu Reprezentacyjnego, a zatem cia�a politycznie wro-
giego Czartoryskim. Decyzja o finansowaniu adwokata, 	wiadczy�aby albo 
o zmianie stanowiska obozu konserwatywnego, albo o politycznej grze polskiej 
emigracji rozpisanej do	� sprytnie na ró�ne g�osy? Z jednej zatem strony mie-
liby	my akcj
 „adresow�”, a z drugiej – ju� zakulisowo – cich� akcj
 wspiera-
j�c� i „finansow�”. Strategia obrony wymy	lona w Hôtel Lambert 	wiadczy�aby 
o zasadniczym znaczeniu tego o	rodka politycznego w realizacji ca�ego przed-
si
wzi
cia, którego cel – jak si
 wydaje – by� podwójny: uratowa� Berezow-
skiego (przynajmniej od stryczka) oraz nag�o	ni� spraw
 polsk�. Je	li obóz 
Czartoryskich takie cele sobie wyznaczy�, to trzeba przyzna�, �e uda�o mu si
 
w pe�ni je osi�gn��, do tego z zachowaniem pe�nej anonimowo	ci – przys�oni
tej 
g�o	n� propagand� „demokratów”48. 
������������������������������������������������������������

46 Wed�ug relacji Teodora Tomasza Je�a wybór adwokata Berezowski formalnie „zda� na 
Ruszczewskiego”, a ten z kolei nieformalnemu cia�u doradczemu, które w sprawie Berezow-
skiego obradowa�o w mieszkaniu �wi
torzeckiego, g�ównie by�y to osoby skupione wokó� za-
rz�du Zjednoczenia Emigracji Polskiej. Pocz�tkowo brano pod uwag
 rekomendowanego 
przez Hotel Lambert P.A. Berryera, który ws�awi� si
 obron� wielu genera�ów Napoleona I,a 
nadto nawet Ludwika Napoleona i samego Lammenais’go. O t
 „posad
” starali si
 dwaj s�yn-
ni prawnicy � Juliusz Favre oraz Grévy. „Wybrali	my Emanuela Arago – pisze T. Mi�kowski – 
raz dlatego, �e pochodzi� z rodziny od dziadów pradziadów sprzyjaj�cej Polsce, po wtóre 
dlatego, �e go rz�d cesarski za republikanizm prze	ladowa�” [T.T. JE� (Z. MI�KOWSKI). Od 
kolebki przez 
ycie. Wspomnienia. Do druku przygotowa� A. Lewak, wst
pem poprzedzi� 
A. Brückner. T. III. Kraków 1937 s. 418]. 

47 A. POTOCKI (JULIAN ALEKSANDER BA�ASZEWICZ). Raporty szpiega s. 127. Na temat 
sk�adki dla obrocy zob. Zjednoczenie Emigracji Polskiej (1866-1870). Wroc�aw 1972 s. 110. 

48 O tym, �e obóz konserwatywny by� mocno – cho� zakulisowo – zaanga�owany w pro-
ces 	wiadczy równie� fakt finansowania druku mowy obroczej Arago: Affaire Berezowski. 
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Z zapisków Teodora Tomasza Je�a mo�na natomiast wywnioskowa�, �e pol-
ska gmina w Pary�u prowadzi�a w sprawie Berezowskiego zakulisow� gr
 ze 
stron� francusk�, w czym zapewne tak�e musia� celowa� Hôtel Lambert: niefor-
malny kontakt w ca�ej sprawie odbywa� si
 na linii � przedstawiciele obozu 
konserwatywnego (lub szerszy kr�g wtajemniczonych) a przedstawiciele w�adz 
francuskich, przede wszystkim zwi�zanych z s�downictwem. Pojawi�y si
 nawet 
sugestie – przy zgodzie obu stron (by� mo�e z akceptacj� strony rosyjskiej?) – 
aby nie stawia� w czasie rozprawy kwestii okoliczno	ci �agodz�cych, co 
umo�liwi�oby Napoleonowi III skorzystanie z aktu �aski, czyli zamiany kary 
	mierci na wyrok do�ywocia. Taki wariant móg� te� by� rozpatrywany w Peters-
burgu: zas�dzon� kar
 	mierci na usiln� pro	b
 cara móg�by zmieni� monarcha 
Francji. Aleksander II zyskiwa� w ten sposób – podobnie jak w�adca Francji – 
uznanie w oczach opinii publicznej. 

 

�����������������������������������������������������������
Paris 1867. W tej strategicznej grze pomi
dzy obozem konserwatywnym a demokratycznym 
mie	ci�y si
 tak�e protesty tego drugiego z wymienionych wobec Hotelu Lambert. Zewn
trz-
nie manifestowany antagonizm mia� odwróci� uwag
 zarówno w�adz francuskich, jak i tajnych 
oraz „widnych” s�u�b rosyjskich. Do	� znamienne, �e dzie przed procesem, gdy przed-
stawiciele obu ugrupowa politycznych ustalali strategi
 obrony, Komitet Reprezentacyjny 
wys�a� list do Emanuela Arago, w którym pisali o tych, którzy z�o�yli „adresy” do Napoleona 
III. Dziwne, �e tu� przed procesem, i dziwne, �e ponad miesi�c po ca�ej akcji adresowej. 
I dziwnym te� zbiegiem okoliczno	ci tekst ten trafi� do prasy, opublikowa�o go w Zurichu 
pismo „Niepodleg�o	�” (1867 nr 34). Czytamy tam: „Wyst
puj�cy nie mieli �adnego prawa 
przemawia� w imieniu ogó�u i nie stan
li na stanowisku moralnych jego przedstawicieli. Bo 
aby da� wolny bieg nami
tnemu pot
pieniu wobec jednego czynu Berezowskiego, umiej� 
zapomnie� o prawach i cierpieniach Polski, a jej zaborców stawiaj� na równi z wolno obrany-
mi monarchami. Aby jednak wyst�pienia podobne nawet chwilowo za opini
 Polski poczy-
tywane nie by�y, poczuwamy si
 do obowi�zku uroczystego o	wiadczenia w imieniu repre-
zentowanej przez nas emigracji, �e, jakkolwiek czyn Berezowskiego uwa�amy za nieprzydatny 
Polsce, nie mo�emy mu jednak odmówi� charakteru gor�cej mi�o	ci do ojczyzny. Nie wahamy 
si
 przyj�� tego czynu – jako manifestacji, nieodpowiedniej wprawdzie, ale zawsze jako mani-
festacji krwawo przez Moskw
 obra�onego uczucia sprawiedliwo	ci w masach polskiego naro-
du. Nie jeste	my buntownikami, ale stoimy przy naszych narodowych prawach i nie potrze-
bujemy u�ywa� 	rodków, nieodpowiadaj�cych wysoko	ci sprawy naszej. Pójdzie ona dalej 
jasnym swych dziejów torem i jedynie w wewn
trznej i or
�nej walce szuka� b
dziemy zba-
wienia i sprawiedliwej pomsty odwiecznych krzywd narodu. Pomni jednak krzywd tych i praw 
naszych – pomni zasad i powinno	ci chrze	cijaskiej, upewniamy was, Szanowny Obywatelu, 
�e niezawi	le od s�du, jaki wydany zostanie o czynie Berezowskiego, ogó� emigracji ze spo-
kojem w duszy, z r
k� na sercu, naprzód ju� stan�� obok Ciebie, Szanowny Obywatelu, jako 
jego obrocy […]”. Interesuj�cy i zastanawiaj�cy jest tak�e ton tego listu – przyjmuj�cy cha-
rakter otwartej deklaracji, a nie listu pisanego do adwokata. Jakby z góry kto	 zak�ada�, reda-
guj�c pismo, �e b
dzie ono upublicznione. 
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Drog� pó�oficjaln� dochodzi�y nas oficjalne pó�skazówki, pó�nakazy, wymagaj�ce nasta-
wienia przez obron
 wyra�nie ��dania przyznania pods�dnemu okoliczno	ci �agodz�cych. 
Domaganie si
 dla niego uniewinnienia by�oby absurdem. Przyznanie okoliczno	ci �ago-
dz�cych usprawiedliwia�o zamach. Takiego ze strony przysi
g�ych orzeczenia nie �yczono 
sobie w sferach wysokich dlatego, i�by carowi ubli�a�o. Szczególnie jakoby tego sobie Naj-
ja	niejsza Pani nie �yczy�a, w jej bowiem imieniu jaka	 z otoczenia cesarskiego osobisto	� 
t�umaczy�a �wi
torzeckiemu, �e wskazanie Berezowskiego na 	mier� potrzebnem jest do 
dania Aleksandrowi II sposobno	ci poproszenia Napoleona III o u�askawienie go. 

– W ten tylko sposób – wyk�ada�a osobisto	� owa – Berezowski u�askawionym by� mo�e; 
inaczej czeka go deportacja na Kajenn
, je�eli nie ci
�kie i do�ywotnie wi
zienie49. 

 
Rozwi�zanie takie zosta�o jednak odrzucone ju� w trakcie obrad osób zwi�za-

nych z Komitetem Reprezentacyjnym. Przeciw tej strategii mocno opowiadali 
si
, bior�cy udzia� w tych spotkaniach, sympatyzuj�cy ze spraw� polsk� Fran-
cuzi, jak: Carnot czy Lafayette (syn lub wnuk s�ynnego Marie Josepha) oraz 
tak�e w sposób po	redni – przypuszczalnie poprzez 	rodowiska zwi�zane z Hôtel 
Lambert � Montalembert oraz ksi��
 Napoleon Józef Bonaparte, notabene kuzyn 
cesarza Napoleona III. Wszyscy podkre	lali, �e uzale�nianie si
 od wspania�o-
my	lno	ci Aleksandra II mo�e by� bardzo niekorzystne lub nawet niebezpieczne 
i dla Berezowskiego, i dla sprawy polskiej. W kocu te� zdecydowanie ten 
pomys� odrzuci� sam obwiniony, który za po	rednictwem Ruszczewskiego (stale 
odwiedzaj�cego go w wi
zieniu) „o	wiadczy�, �e woli 	mier� ni� �ycie z �aski 
carskiej”50. 

������������������������������������������������������������
49 T.T. JE� (Z. MI�KOWSKI). Od kolebki... s. 418. 
50 Tam�e s. 419. Na temat przygotowa do procesu wspomina� tak�e W�adys�aw Mickie-

wicz. W Pami�tnikach czytamy m.in.: „[...] w domu Ga�
zowskiego wiele rozprawiano o spo-
sobie obrony Berezowskiego. Chodzi�o o to, czy adwokat Berezowskiego ma przede wszyst-
kim oddali� wszelkie podejrzenia od rz�du francuskiego, czy te� skierowa� wysi�ki ku temu, 
aby wzruszy� s
dziów i zagra� do	� mocno na strunie patriotyzmu w celu zag�uszenia pod-
szeptów niskiej przezorno	ci. Armand Lévy radzi� uciec si
 do drugiego rodzaju taktyki. A po-
niewa� dzia�o si
 to za panowania Napoleona III, chcia� za podstaw
 obrony wzi�� kodycyl do 
testamentu Napoleona I: »Zapisujemy 10 tysi
cy franków podoficerowi Cautillon, który 
ucierpia� z powodu wytoczonego mu nies�usznie procesu, jakoby zamierza� zabi� lorda Wel-
lingtona. Cautillon mia� równe prawo do zamordowania tego oligarchy, jak on do zes�ania 
mnie na skalist� wysp
 	wi
tej Heleny, abym tu zgin��. Wellington, który zaproponowa� ten 
zamach, stara� si
 go usprawiedliwi� interesem Wielkiej Brytanii, Cautillon, gdyby naprawd
 
zabi� Wellingtona, obroni�by si
 i zosta�by usprawiedliwiony z tych samych powodów: 
w interesie Francji le�a�o pozbycie si
 genera�a, który zreszt� pogwa�ci� kapitulacj
 Pary�a 
i przez to by� winien krwi m
czenników Neya, Labdoyere’a i innych, a tak�e zbrodni ogra-
bienia muzeów wbrew traktatom«. A czy� Aleksander II nie by� odpowiedzialny za wszystkie 
zbrodnie Murawjewa i pogwa�cenia praw boskich i ludzkich, do czego zach
ca� na Litwie 
i w Polsce?” (W. MICKIEWICZ. Pami�tniki s. 350-351). 
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Ju� 2 lipca prokuratura z�o�y�a akt oskar�enia, przedk�adaj�c go Trybuna�owi 
Sekwany. Ten z kolei na posiedzeniu 4 lipca na podstawie zebranych dowodów 
(w postaci zezna oskar�onego i 	wiadków zaj	cia) postawi� Berezowskiego w 
stan oskar�enia z artyku�u 2 oraz 302 kodeksu karnego, co grozi�o kar� 	mierci51. 
15 lipca 1867 r. – pi
� tygodni po zamachu – odby� si
 przed s�dem przysi
g�ych 
Trybuna�u Sekwany proces; jeden z najkrótszych w historii s�downictwa francu-
skiego: ca�o	� zamkn
�a si
 bowiem w trakcie jednego posiedzenia, mi
dzy go-
dzin� 11 a 17. Trudno by�o si
 ch
tnym dosta� na rozpraw
, mimo wcze	niej 
reglamentowanych biletów wej	ciowych nie wszyscy ich posiadacze zdo�ali 
wej	� na sal
, wype�nion� dyplomatami i ró�nymi dostojnikami pastwowymi52. 
Rozprawie przewodniczy� s
dzia Berthelin, a oskar�a� Chabanacy de Marnas. 
Berezowski wyczerpuj�co odpowiada� na pytania dotycz�ce motywów jego 
post
powania oraz przebiegu ca�ego zdarzenia. Szczero	� oraz otwarto	� jego 
patriotycznych intencji znów budzi�a wspó�czucie i sympati
 sali. Przede wszyst-
kim zwracano baczn� uwag
 na mo�liwo	� wspó�uczestnictwa innych osób 
w zamachu, ale podobnie jak w policyjnym 	ledztwie nie wykryto �adnego 
spisku, który sta�by za desperackim czynem Polaka53. Po Berezowskim zezna-
wali jeszcze: koniuszy Raimbaux, dwaj kapitanowie gwardii, wachmistrz gwar-
dii paryskiej Morawski z Moy, kamienicznik Bonneau oraz rusznikarz w roli 
rzeczoznawcy, który stara� si
 – zgodnie z lini� oskar�enia – udowodni�, �e gdy-
by przeznaczona dla cara kula nie trafi�a w konia zapewne ugodzi�aby samego 
Napoleona III. Obrona powo�a�a na 	wiadków prze�o�onych Berezowskiego 
z oddzia�u powstaczego (pu�kownika Ruszczewskiego, kapitana Frankowskiego 
i rotmistrza Sierzputowskiego) oraz majstra i kilku robotników z warsztatów 
braci Gouin – wszyscy wystawiali mu pozytywne 	wiadectwo. 
������������������������������������������������������������

51Akt oskar�enia oraz relacja ze 	ledztwa za: „Czas” 1867 nr 157. 
52 Podobno t�umów takich nie widziano we francuskich s�dach od 9 lat, czyli od procesu 

Orsiniego, który zreszt� odbywa� si
 w tym samym gmachu. Po raz pierwszy od 9 lat nie 
wpuszczono na sal
 kobiet, ale tak�e robotników, którzy od kilku tygodni odgra�ali si
, �e je	li 
Berezowski zostanie skazany na 	mier�, wywo�aj� rozruchy. Bilety otrzyma�o ponad 30 ad-
wokatów, ponad 20 dziennikarzy, znanych osobisto	ci 	wiata nauki, artystów, wojskowi, wy-
socy urz
dnicy pastwowi Francji, w	ród s�uchaczy byli tak�e Polacy i Rosjanie oraz wielki 
t�um w kuluarach, oczekuj�cy na orzeczenie s�du (M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski i jego 
zamach... s. 341). 

53 Rosjanie starali si
 na wszelkie sposoby udowodni�, �e istnieje zwi�zek mi
dzy parysk� 
prób� zamachu a rewolucjonistami, b
d�cymi wówczas na Syberii, którzy byli wspó�odpo-
wiedzialni za zamach Karakozowa w 1866 r. Nie znalaz�y te� potwierdzenia enuncjacje wska-
zuj�ce, �e o zamachu mia� dowiedzie� si
 agent pruski, który – za wiedz� samego Bismarcka 
(przebywaj�cego wówczas w Pary�u) – nie zawiadomi� o tym policji (zob. J. KUCHARZEWSKI. 
Od bia�ego caratu do czerwonego. T. III: Lata prze�omu. Romanow, Pugaczow czy Pastel. 
Warszawa 1999 s. 611).  
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Rosyjska ambasada nie pozostawa�a bierna wobec rozgrywaj�cych si
 wyda-
rze. Gdy w trakcie procesu nadesz�a anonimowa depesza z informacj� – bez 
w�tpienia dzie�o rosyjskich tajnych s�u�b – o tym, �e Berezowski ma w Pary�u 
wuja, znanego z patriotycznej zapalczywo	ci (uczestnika Powstania Listopado-
wego) i �e ten fakt ukry� on przed prokuratur�, aby os�oni� swego wspólnika 
„spisku”, w sali s�ycha� by�o wyraz poruszenia i oburzenia, silniejszego i zdecy-
dowanego w obliczu wyja	nie Berezowskiego, który jednoznacznie zaprzeczy� 
tym insynuacjom, tym bardziej niedorzecznym, i� wuj Hryniewicz od jakiego	 
czasu ju� nie �y�. Wówczas to adwokat, zwracaj�c si
 do s
dziego, zapyta� 
efektownie, kto nades�a� anonimow� depesz
: na to pytanie odpowied� otrzyma� 
z sali, po zebranych poszed� bowiem wyra�ny pomruk: „moskiewska ambasada”. 

Kocowe przemówienie adwokata Emanuela Arago – które W�adys�aw 
Mickiewicz nazwa� „banalnym”54 – mia�o na celu pokazanie politycznych i zara-
zem osobistych przyczyn, które popchn
�y Berezowskiego do desperackiego 
czynu. Poruszenie zebranych, a potem opinii publicznej, wywo�a�y przytaczane 
przez obroc
 dane i fakty oparte na urz
dowych �ród�ach rosyjskich – uderza�y 
one w system polityczny ca�ego moskiewskiego imperium, jego niszczycielsk� 
i bezwzgl
dn� si�
. 

 
Smutne […] dzieje Polski – stwierdza� Arago – rozpocz
�y si
 od 1773 roku, kiedy Wo-

�y dosta� si
 pod panowanie Katarzyny. Przepowiednie Marii Teresy smutnych nast
pstw 
rozbioru Polski zi	ci�y si
 w zupe�no	ci. […] Powstanie polskie z r. 1863 wywo�ane by�o 
okropnym uciskiem Rosji, którego ostatecznym, a decyduj�cym wyrazem by� haniebny po-
bór, a raczej rze� nocna w Warszawie. […] Przy pierwszym przes�uchaniu obwiniony, zra-
�ony i zatrwo�ony obecno	ci� urz
dnika rosyjskiego przy 	ledztwie, nie objawi� z dosta-
teczn� swobod� wzgl
dów rodzinnych, jakie powodowa� nim mog�y. Dla usuni
cia zemsty 
od rodziny swojej sam w�o�y� w usta w�asnego ojca przeklestwa na siebie za zamiar udania 
si
 do powstania. Nie wiedzia� z pewno	ci�, ale przeczuwa�, �e rodzina jego dozna�a srogo	ci 
rz�du rosyjskiego, co potwierdza otrzymany w przeddzie s�du dziennik rosyjski, donosz�cy, 
i� ojciec obwinionego od lat kilku w wi
zieniu, a brat na Syberii. […] obwiniony, je	li nie 
s�dzi�, �e rodzina jego ucierpia�a osobi	cie, mniema� zawsze, i� ci
�ko dotkni
ta zosta�a 
ogólnym stanem ojczyzny. […] 

Po znanym poborze w Warszawie, tak doskonale scharakteryzowanym w depeszy p. Drouyn 
de Lhuys [odczytanym w trakcie rozprawy – P.Ch.], nast�pi�y czasy Murawiewa, który z woli 
cara sam z ca�� czered� podrz
dnych przywódców zosta� panem �ycia i mienia Polaków. 
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54 W. MICKIEWICZ. Pami�tniki s. 351. Nie mo�na wykluczy�, �e ta surowa ocena koco-

wej mowy Arago by�a motywowana tym, �e mowa ta powsta�a w kr
gu Czartoryskich, przy 
wydatnym udziale Henryka Wyziskiego, wspó�pracownika agencji prasowej Correspondance 
du Nord-Est, za�o�onej przez W�adys�awa Czartoryskiego (list Wyziskiego do W�adys�awa 
Czartoryskiego z 31 lipca 1867 – ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich rkp. 7251 IV).  
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Obroca Berezowskiego si
gn�� po wydany zbiór postanowie Murawiewa 
i przytoczy� kilka z nich: 

 
Okólnik do naczelników wojennych w guberniach Murawiowowi podw�adnych z dnia 

8 maja 1863 roku poleca im natychmiastowe uwi
zienie wszystkich osób „mniej lub wi
cej” 
do powstania wmieszanych, os�dzenie wed�ug praw wojennych i wykonanie wyroku. 

Dekret carski do wojennego gubernatora kijowskiego (na s. 211 i 213 cytowanego zbioru 
podany) poleca podzia� wi
�niów na 5 kategorii. Przest
pcy 1 kategorii, je�eli wina ich jawn� 
jest, bez s�du maj� by� natychmiast 	mierci� ukarani przez naczelników wojennych lub 
dowódców, którym pierwsi tej w�adzy udziel�. W razie potrzeby 	ledztwa i s�du ci� naczel-
nicy i dowódcy wyrok takowego zatwierdzaj� i wykonuj�. Apelacja do wojennego guberna-
tora dozwolona tylko w razie uznania przez dowódców okoliczno	ci, zmniejszaj�cych win
. 

Okólnik Murawiewa z dnia 25 lipca 1863 roku nakazuje oddawanie pod s�d i karanie 
	mierci� w ci�gu 24 godzin uj
tych powstaców, zw�aszcza je	li s� z liczby w�a	cicieli ziem-
skich lub ksi
�y katolickich. 

Okólniki te nie by�y czcz� pogró�k�, bo wed�ug �róde� rosyjskich stracono w ci�gu 1863 
roku 245 osób. Nie tylko zabijano, lecz masami wywo�ono ludno	� tak, i� pisma rosyjskie 
	wiadcz�, �e w ci�gu r. 1863 wywieziono 31 573 osoby, w tej liczbie kobiety i dzieci. 

Jak w tych razach post
powano, 	wiadczy wyj
te z Wiestnika Wileskiego, a powtórzone 
w Monitorze opisanie losu okolicy szlacheckiej Ibiany w gubernii kowieskiej. Okolica ta, 
wed�ug urz
dowej relacji, na rozkaz naczelnika kraju zburzona, mieszkacy jej cz
	ci� 	mier-
ci� ukarani, inni za	 w g��b Rosji uprowadzeni, a grunta ich starowiercom rozdane. Nadto 
w par
 miesi
cy potem na miejscu dawnej okolicy powieszono trzech powstaców. 

Wobec podobnych czynów, czy� mówi� jeszcze o kontrybucjach, strofach, ukazie uw�asz-
czenia itp.? 

Mówicie, panowie – ci�gn�� obroca – �e Berezowski pogwa�ci� go	cinno	� francusk�, 
ale rozró�nia� nale�y dwojak� go	cinno	�: moraln� i materialn�. Wy�ej wykazane post
po-
wanie rz�du rosyjskiego w Polsce oburza�o w najwy�szym stopniu moralne uczucia Francji, 
a jednak car u�ywa� jej go	cinno	ci w jednym z miast francuskich i jak�e t
 go	cinno	� 
uszanowa�? Oto z Nicei datowa� ukaz, mianuj�cy Murawiewa »hrabi�« w nagrod
 za jego 
czyny, które naj	wi
tsze uczucia Francji obra�a�y. 

Podczas gdy Polska do g�
bi religijna, pod wp�ywem opisanych wypadków, zwraca si
 do 
Boga, zamykaj� jej ko	cio�y, wywo�� ksi
�y. Arcybiskupa, 5 biskupów i wielk� moc ksi
�y 
wywieziono do Rosji. Berezowski zna� doskonale t
 stron
 ucisku rosyjskiego, a gdy mi 
o niej opowiada�, nie zawsze wierzy� mu chcia�em; lecz szukaj�c prawdy, znalaz�em j�. 

Jak dobrowolnym by�o nawracanie si
 na prawos�awie tylu katolików, przekonuj� dosta-
tecznie s�owa carskie wyrzeczone w Wilnie dnia 15 czerwca do renegatów: „Pami
tajcie, �e 
w �aden sposób nie pozwol
 powróci� do katolicyzmu tym, co go raz opu	cili”. 

Kodeks rosyjski usprawiedliwia zupe�nie zgroz
 Polaków na wspomnienie, �e popi, ka-
p�ani wiary, której car papie�em, zast�pi� mog� ksi
�y katolickich. 

Art. 1424 II rozdzia�u Zbioru praw powiada, �e nie donosz�cy w�adzy o zbrodniach 
politycznych karani b
d�, jakby sprawcami tych�e byli. Artyku� nast
pny ka�e donosi� nie 
tylko w razie posiadania dowodów, ale w razie pog�osek lub podejrze. Art. 1426 nakazuje 
spowiednikom wskazywa� osoby podejrzane rz�dowi, które maj� by� natychmiast areszto-
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wane. Art. 1427 ka�e spowiednikowi komunikowa� s�dowi wszystkie wyznania na spowiedzi 
poczynione. Art. 1428 nie wy��cza �on, dzieci, rodziców i s�ug od obowi�zku donosicieli. 

Takie artyku�y prawa czy� nie maluj� dostatecznie stanu narodu i ko	cio�a. […] 
Znacie teraz w cz
	ci, powiada obroca, przyczyn
 bole	ci m�odego Berezowskiego. 

W ci�gu ca�ego maja by� on w stanie rozdra�nienia, podró� jego do Mony by�a niby 
instynktownym ruchem woli jego dla usuni
cia si
 z Pary�a przed przybyciem cara. 
Nieszcz
	cie chcia�o, �e pracy nie znalaz� i wróci� musia� do Pary�a w sam dzie przyjazdu 
carskiego. Ujrza� tego cara, którego nigdy nie widzia�, a o którym nauczaj�, jak o Bogu, 
w wyk�adanym w Rosji „katechizmie czci cesarza”, i� wszystko przez niego i dla niego si
 
dzieje. 

Car dla Berezowskiego – to uosobienie wszystkich nieszcz
	� ojczyzny, któr� tak kocha�. 
Nie by� on te� wcale spokojnym w chwili wykonania zamachu. Wybra� t
 w�a	nie, gdzie 
�o�nierze, b
bny i tr�by przypomina�y mu ojczyzn
. �o�nierze w Pary�u przypomnieli mu 
�o�nierzy w Polsce, w chwili, któr� tak cudnie przedstawi� znakomity malarz Fleury, w chwi-
li, kiedy t�umowi starców i kobiet z dzie�mi b�agaj�cemu na kl
czkach o przywrócenie 
ojczyzny, odpowiada zwrócony do zbrojnych �o�daków z�owrogi g�os: „pal!”. 

Wiecie, czyj to g�os!… 
W tej chwili Berezowski widzi przeje�d�aj�cego w poje�dzie cara… 
Panowie przysi
gli, koczy obroca, jeste	cie ludzie uczciwi i wolni, pojmiecie, co jest 

najwy�szym w duszy cz�owieka: uczucie „sprawiedliwo	ci, ojczyzny i wiary”. Je�eli pot
pi-
cie oskar�onego uczynicie to przeciw Bogu”55. 

 
Emocjonalna i pe�na retorycznych chwytów mowa Arago okaza�a si
 bardzo 

skutecznym narz
dziem obrony. Jak stwierdza Maria Z�otorzycka: „oto niepo-
strze�enie »m�ody Berezowski« jakby znik� z tej sali, a wynurzy�a si
 Polska 
w ca�ym swym majestacie praw do niepodleg�ego �ycia, miejsce oskar�onego 
Berezowskiego zaj�� Aleksander II. Z jednej strony »car pod moraln� postaci� 
swych czasów, z drugiej strony ch�opczyna, na którego �yciu plamki znale�� nie 
by�o mo�na«”56.  

������������������������������������������������������������
55 Proces Berezowskiego III. „Dziennik Poznaski” 1867 nr 164 z 20 lipca s. 2-3. 
56 M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski i jego zamach... s. 346. Mow
 kocow� obrony 

uznawano wówczas za du�y sukces prawniczy i propagandowy; np. T.T. JE� (Z. MI�KOWSKI) 
pisa�: „Mimo �e w mowie tej retoryki ma�o by�o, kilka razy w publiczno	ci czu� si
 dawa�o 
ust
pów niektórych podkre	lenie. Przypatrywa�em si
 uwa�nie przysi
g�ym, widzia�em po 
policzkach kilku 	ród nich tocz�ce si
 �zy. Gdy obroca skoczy�, zakazane klaskanie zast�pi� 
g�uchy, ale wyra�ny pomruk uznania” (Od kolebki... s. 422). Ale nie zabrak�o te� g�osów kry-
tycznych. W�adys�aw Mickiewicz uwa�a� np. �e obrona Arago „by�a banalna”, co wi
cej: 
skazany wi
kszo	ci� jednego tylko g�osu Berezowski móg� by� uniewinniony (zob. W. MIC-
KIEWICZ. Pami�tniki s. 351). Mickiewicz wskazywa� tak�e, �e Armand Levy „proponowa�, by 
si
 zwróci� do Adolfa Cremieux, którego wzruszaj�ca mowa mia�a wielki wp�yw na s
dziów” 
(tam�e). Wybrano Emanuela Arago, który „odrzuci� my	l oparcia si
 o testament Napoleona I 
i zwróci� si
 osobi	cie przeciw Aleksandrowi II” (tam�e). 
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Adwokat z�o�y� do tego egzemplarz gazety, 	wiadcz�cy niezbicie, �e rodzina 
Berezowskiego – o czym ten zupe�nie nie mia� poj
cia – pad�a ofiar� prze	lado-
wa i represji. Jednak�e powo�any przez stron
 skar��c� jako bieg�y znakomity 
prawnik Dupin zrówna� polityczny czyn Berezowskiego z pospolitym przest
p-
stwem i za��da� w zwi�zku z tym najwy�szego wymiaru kary, czyli kary 	mierci. 
Trybuna� przychyli� si
 do prokuratorskich wniosków, domagaj�c si
 od przysi
-
g�ych najwy�szego wymiaru kary, bez uwzgl
dnienia okoliczno	ci �agodz�cych. 
W kocu zapad� wyrok. S�d przysi
g�ych co prawda uzna� oczywist� win
 
oskar�onego, ale zarazem uwzgl
dni� okoliczno	ci �agodz�ce. Antoni Berezow-
ski zosta� ostatecznie skazany do�ywotnio na ci
�kie roboty w Nowej Kaledonii 
– francuskiej kolonii karnej na Oceanie Spokojnym. 

Polska emigracja s�usznie uzna�a wyrok za sukces. I to sukces potrójny. 
Z jednej strony uda�o si
 przecie� uratowa� g�ow
 Berezowskiego, z drugiej – 
sprawa polska dzi
ki procesowi na nowo pojawi�a si
 w centrum zainteresowa-
nia ówczesnego 	wiata, jak nigdy wcze	niej uda�o si
 pokaza� tak dobitnie 
zbrodnie rosyjskiego samodzier�awia na bezprawnie zaj
tych terenach Polski. 
Proces w ogromnym stopniu doprowadzi� do upowszechnienia wiedzy o tragicz-
nej sytuacji na tym terenie po Powstaniu Styczniowym57. Po trzecie wreszcie: nie 
dosz�o, przynajmniej na tym etapie, do spodziewanego zbli�enia mi
dzy Rosj� 
a Francj�. Je	li nawet sam zamach nie stan�� bezpo	rednio na drodze sojuszowi 
obu mocarstw, to w du�ym stopniu przyczyni� si
 do zamro�enia tych politycz-
nych planów. Przede wszystkim uruchomi� antyrosyjskie nastroje we francuskiej 
opinii publicznej, z którymi powa�nie musia� si
 liczy� Napoleon III. Porozu-
mienie Francji i Rosji, zapewne wymierzone przeciw Prusom, mog�oby szkodzi� 
sprawie polskiej, cho� nie zapominajmy, �e ostatecznie konflikt mi
dzy obu za-
borcami, który doprowadzi� do wybuchu I wojny 	wiatowej, sta� si
 fundamen-
tem niepodleg�o	ci Polski. Jednak�e w perspektywie prze�omu lat 60. i 70. 
wej	cie kolonialnej Francji we wspóln� przestrze politycznych projektów z im-
perialn� Rosj� musia�oby wywo�a� skutki katastrofalne dla polskich kó� emi-
gracyjnychi emigracji jako takiej: jednym z warunków ewentualnego porozumie-
nia by�a zgoda cesarza na uznanie politycznego status quo zaboru rosyjskiego58. 
Dlatego te� nie dziwi ostra, zdecydowana reakcja rosyjskiej prasy na wie	� 

������������������������������������������������������������
57 Sprawozdania i relacje z procesu ukazywa�y si
 we wszystkich dziennikach w ca�ej 

Europie. Warto przy tej okazji podkre	li�, �e sprawozdanie zosta�o og�oszone takze we Francji 
przez Lebruna w wydawnictwie „Causes Célebres” w 1868 r. 

58 W 	rodowisku Hôtel Lambert uznano, �e ca�a sprawa Berezowskiego „zawiera w sobie 
nie tylko afront dla Moskali, ale tak�e porz�dn� lekcj
 dla [francuskiego] rz�du” (List H. Wy-
ziskiego do W�adys�awa Czartoryskiego z 17 lipca 1867 r. Biblioteka Czartoryskich rkp. 
7251 IV). 
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o „�agodnym” wyroku oraz wywlekaniu na forach s�dowych i publicznych sy-
tuacji w Rosji i ziemiach jej podleg�ych. W kontek	cie krytyki francuskiego 
wymiaru sprawiedliwo	ci oraz opinii publicznej oczywiste wyda�y si
 niemal 
natychmiastowe retorsje w dziennikach i tygodnikach nad Sekwan�. Na przyk�ad 
na �amach „Le Figaro” mo�na by�o przeczyta�: 

 
I czegó� chc� te kozaki? Póki� czerni� oni b
d� nasze uczucia, nasze zwyczaje, nasze 

instytucje? Nie tyle Newa w styczniu unosi lodów, ile ich dzienniki od miesi�ca na nas 
wyrzuci�y obelg. A dlaczego? Oto najpierw dlatego, �e obywatele, umiej�cy szanowa� prawo 
i ufa� w sprawiedliwo	�, nie rozp�atali na miejscu Berezowskiego, jak fanatycy lub dzikie 
zwierz
ta. Dalej, dlatego, �e lito	� ogarn
�a serca dwunastu spokojnych obywateli, ludzi-
serca i poczciwych d��e, na widok tego bladego i smutnego dzieci
cia, które na wspomnie-
nie ojczyzny, ujarzmionej, a nie upokorzonej, wydanej na m
czestwo, a nie pomszczonej, 
oszala�o. I dlatego te� jeszcze, �e natchnione s�owa francuskiego adwokata wywo�a�y krwawe 
widmo Polski i powtórzy�y ze zgroz� przeciw katom, z rozczuleniem dla ofiar, owe sceny, 
z których si
 sk�ada period cierpie i 	wietno	ci jej dziejów. Nareszcie dlatego, �e mimo 
wszystko czynów dokonanych dotrwa�o u nas do dzi	 dnia bratnie wspó�czucie dla tej 
bohaterskiej Polski, prze	ladowanej, z�upionej, roz�wiartowanej, zd�awionej, podanej nawet 
na szyderstwo, a której, aby ani jednej bole	ci nie brak�o tej wielkiej chrze	ciance, nie 
oszcz
dzono nawet zniewagi amnestii szyderczej. Starcy w rozpaczy, z�orzecz�cy �yciu, 
kobiety w �a�obie, matki bez dzieci, dzieci bez ojców, wygnacy bez nadziei, patrioci bez 
ojczyzny, kraj zniszczony, wszystka ludno	� pohabiona, ca�e pokolenie rozproszone lub 
zmarnowane; rózgi i kije na przemian, rozstrzelania i stryczek, a krzyk trwogi jednostek 
zag�uszany wielkim j
kiem narodu przel
k�ego, kiedy pogl�da na siebie, a nie poznaje si
: 
otó� tego my nie zapominamy i nie przebaczamy… […] Pojmujemy, �e demokratyczna 
instytucja s�du przysi
g�ych niewielk� ma �ask
 w kraju, gdzie wola jednego cz�owieka, 
uchodz�ca za 	wi
t� i nieomyln�, narzuca si
 wszystkim, gdzie wszystko milczy, gdzie pan 
si
 odezwie, gdzie sprawiedliwo	� odbiera rozkazy i wype�nia jej, nie badaj�c ich wcale. Ale 
dzienniki petersburskie i moskiewskie wiedz� dobrze, �e tak nie jest u nas i �e niezale�no	�, 
której im nie dostaje, jest jedn� z naszych narodowych tradycji. […] Czyli� to jest powód do 
miotania przeciw ca�ej Francji i jej rz�dowi zniewagi i gro�by? Jak to! �e jeden z s�dów 
przysi
g�ych nie skaza� winnego pod gilotyn
, wi
c „dusze nasze s� ska�one”? Da�by to Bóg, 
oby i car d��y� do tego, aby to zepsucie was ogarn
�o! Nasza publiczna moralno	� upada, jak 
mówicie? I wy to prawdopodobnie przyjdziecie j� podnie	� w niedalekiej przysz�o	ci? O! nie 
trud�cie si
: nasza moralno	� mniej potrzebuje pod�wigania, jak mury Sewastopola59. 

WYSPA  

Po og�oszeniu wyroku Berezowski znalaz� si
 w wi
zieniu La Roquette (tu 
spotka� si
 jeszcze ze swoim dawnym dowódc� pu�kownikiem Ruszczewskim). 9 
wrze	nia przewieziono go do Tulonu, który by� przystankiem dla skazaców 
������������������������������������������������������������

59 T�umaczenie za: „Dziennik Poznaski” 1867 nr 178 z 6 sierpnia s. 3. 
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wysy�anych na Pacyfik do Nowej Kaledonii: zamieni� szare ubranie na czerwony 
kaftan galernika i zielon� czapk
 – symbol do�ywotniego skazania, do tego skuto 
mu nogi �acuchem. Pocz�tkowo by� traktowany bardzo dobrze przez wi
zienn� 
s�u�b
: np. nie dopuszczano do niego kryminalistów. Gdy jednak zmuszono go 
do uczestnictwa we mszy 	wi
tej �aciskiego obrz�dku, a jak wiadomo Berezow-
ski by� unit�, dosz�o do napi
cia mi
dzy nim a �andarmami. Ali	ci niedosz�y 
zamachowiec wyg�osi� wówczas w ko	ciele p�omienne przemówienie, usprawie-
dliwiaj�ce zamach i pot
piaj�ce zarazem dzia�ania w�adz francuskich. 13 wrze	-
nia 1867 r. Berezowski wys�a� ostatni po�egnalny list z Europy, adresowany do 
pu�kownika Ruszczewskiego, z którym w tym okresie prowadzi� regularn� ko-
respondencj
. 2 listopada skazaniec opu	ci� na statku „Fleurus” wybrze�a Euro-
py: po 3 miesi�cach uci��liwej i niebezpiecznej �eglugi dobi� do Nowej Kale-
donii, do po�o�onej na wschód od Australii kolonii francuskiej, sk�adaj�cej si
 
z jednej du�ej i kilku grup mniejszych wysp, odkrytych przez ekspedycj
 Cooka 
w 1774 r. Francuska administracja przej
�a ten teren w 1853 r., a ponad 10 lat 
pó�niej pojawi� si
 tu pierwszy transport wi
�niów. 

Szybko 	rodowiska emigracyjne zorganizowa�y kwest
 na rzecz Berezow-
skiego, a do tego powo�ano specjalny Fundusz, który gromadzi� 	rodki na 
wspomo�enie doli skazaca: na czele organizacji stan�� pu�kownik Ruszczew-
ski60. W krótkim czasie zdo�ano wys�a� Berezowskiemu ponad sto tomów ksi�-
�ek, przybory do pisania i rysowania, mapy, tablice, tak�e odzie�. W trakcie, gdy 
przesy�ka ta w
drowa�a po oceanach, skazany postanowi� zorganizowa� ucieczk
 
do jednego z portów Australii; by�o to zreszt� nied�ugo po przybyciu do Nowej 
Kaledonii. Plan ostatecznie si
 nie powiód�, a Berezowskiego wtr�cono na 3 mie-
si�ce do karceru. Po epistolarnej interwencji Ruszczewskiego oraz Hortensji 
Cornu u gubernatora Nowej Kaledonii zwolniono go w lipcu i przeniesiono do 
pracy w kuchni wi
ziennej, za	 w�adze zak�adu karnego – mimo �e traktowa�y 
go wcze	niej nadzwyczaj dobrze – mia�y teraz dodatkowo trzyma� nad nim pie-
cz
. Wtedy te� odwiedzi� go in�. Wiktor Cichowski. Po jakim	 czasie Berezow-
������������������������������������������������������������

60 Nad pracami Funduszu czuwa�a 3-osobowa komisja w sk�adzie: Ruszczewski, �wi
to-
rzecki oraz Józef Ord
ga. Spore datki wp�yn
�y od komitetu polsko-francuskiego, któremu 
przewodniczy� Lafayette, od podobnego komitetu w Lyonie (prezes dr. Barrier), od adwo-
katów (m.in. od Arago, obrocy Berezowskiego). Pod koniec 1867 r. zdo�ano zgromadzi� 
sum
 niemal 1660 franków, przy czym od Francuzów 960 franków, natomiast od emigrantów 
oraz z Wielkiego Ksi
stwa Poznaskiego – niemal 700 fr. Suma ta wzros�a jeszcze w 1868 r. – 
m.in. przez dar hr. Kwileckiej – do 1966 fr. Cz
	� 	rodków przeznaczono na wyekwipowanie 
Berezowskiego do Nowej Kaledonii (ubrania, ksi��ki), 600 fr. z�o�ono w�adzom wi
ziennym 
w Tulonie, za to, co zosta�o, czyli 600 fr., nabyto 6 obligacji (ksi��ka Funduszu Berezow-
skiego, zbiory batignolskie, r
kopis zaginiony; za: M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski � na 
galerach... s. 2). 
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ski rozpocz�� prac
 w przyszpitalnym ogrodzie – by� te� odpowiedzialny za stan 
ogrodu gubernatora. Wybudowa� sobie nawet osobny domek, uprawia� niewielki 
kawa�ek ziemi i do tego wykopa� w�asn� studni
. Dawa�o to namiastk
 normal-
no	ci, ale ju� w nocy na powrót czu� si
 galernikiem, musia� bowiem wraca� do 
ogólnego baraku i sypia� z innymi skazacami. Zak�ad karny, odci
ty od 	wiata, 
mie	ci� si
 na niewielkiej wysepce Nou, usytuowanej w pobli�u portu Noumèa: 
teren obozu tworzy�y baraki, szpital, ko	ció� i cmentarz. Wprawdzie wi
�niów 
od�ywiano nie�le, ale za to obarczano bardzo ci
�k� prac�. Nierzadko chodzili 
oni boso i s�abo odziani z uwagi, �e ubrania do	� szybko niszczy�y si
 w tym 
upalnym klimacie (buty zu�ywa�y si
 przez kamieniste pod�o�e; dlatego wi
�-
niowie albo sami kupowali obuwie, albo radzili sobie, jak mogli, cho�by owija-
j�c stopy szmatami). Pisa� Berezowski w jednym z listów, które s�a� do Rusz-
czewskiego:  

 
Skazacy pozostaj� w lochach (caves), stoj�cych obok siebie po dwa w rz
dzie i pozbawio-

nych otworów, które otwiera�yby si
 na zewn�trz, a wobec tego, �e wewn�trz jeste	my 	ci	ni
ci, 
oddychamy powietrzem niezdrowem, odra�aj�cem. W ka�dym baraku wzd�u� 	cian na 
hamakach, zwieszonych u haków, wbitych do sufitu, mie	ci si
 25 ludzi, cz
sto je	li kto 
przyb
dzie z oddzia�u lub z transportu, przyby�ego z Francji, mie	ci si
 i wi
cej ludzi. Izba dzieli 
si
 na trzy cz
	ci – jedna po 	rodku do chodzenia, dwie inne zajmuj� hamaki, które w dzie 
zwisaj� zwini
te. Nad hamakami na 	cianie wyryte s� cyfry wi
�niów, których w ka�dym baraku 
jest 50. Dwa baraki stanowi� oddzia�. Drzwi zakratowane stale s� zamkni
te w czasie nocy. Okna 
zakratowane znajduj� si
 na wysoko	ci dwóch metrów z jednej strony baraku […]61. 

 
Raz wtedy zdarzy�o si
 Berezowskiemu pracowa� poza obozem w porcie w 

Noumei – na ogó� bowiem wi
ziowe nie kontaktowali si
 z mieszkacami wysp. 
Przez bardzo d�ugi czas (kilka lat) Polak nie otrzymywa� listów – czytano mu 
jedynie fragmenty nadchodz�cej korespondencji. Gdy w latach 1870-1871 nast�-
pi�y powa�ne zmiany polityczne we Francji (wojna z Prusami oraz Komuna 
Paryska), przyjaciele nieszcz
snego galernika zdwoili swoje wysi�ki, aby 
doprowadzi� do jego uwolnienia. Podobno – jak podawa� w Dzienniku Karol 
Ruprecht – cz�onek Rz�du Obrony Narodowej Adolf Cremieux w styczniu 1871 r. 
mia� rzekomo podpisa� amnesti
 Berezowskiego, ale w wyniku zamieszania 
politycznego nie zosta�a ona wykonana. By�a szansa na uwolnienie przez w�adze 
Komuny Paryskiej, ale – jak wiadomo – rewolucja do	� szybko upad�a, za	 
rz�dy, które nasta�y po niej, niezbyt przychylnie w ogóle odnosi�y si
 do Pola-
ków, których ogromna rzesza bra�a udzia� w rewolucji po stronie „czerwonych”. 

������������������������������������������������������������
61  List A. Berezowskiego z 31 stycznia 1876 r., cyt. za: M. Z�OTORZYCKA. Antoni 

Berezowski – na galerach... s. 13. 
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Polityczne wypadki w Pary�u w latach 1870-1871 doprowadzi�y do zawiesze-
nia dzia�alno	ci Funduszu Berezowskiego. W kocu opiek
 nad nim zacz�� 
sprawowa� od 1874 r. p�k Józef Ga�
zowski, by�y dyrektor wydzia�u wojny 
w okresie dyktatury Romualda Traugutta. W tym czasie Berezowski – narzekaj�c 
na liche warunki bytowe – rozpocz�� starania o przeniesienie do wi
zienia we 
Francji, co nie znalaz�o z kolei aprobaty w	ród jego „opiekunów”, którzy uwa-
�ali, �e na Nowej Kaledonii skazaniec cieszy si
 jako tak� swobod�, podczas gdy 
na kontynencie czeka�a go cela, kraty i 	cis�y nadzór wi
zienny. Przez jaki	 czas 
starano si
 zatem o zgod
 na przesiedlenie go bli�ej Europy, ale w�adze francu-
skie by�y nieugi
te. Uda�o si
 jedynie Ga�
zowskiemu zaprenumerowa� dla 
Berezowskiego „Tygodnik Ilustrowany”, który dociera� do karnej kolonii a� do 
I wojny 	wiatowej. W 1876 pisa� Ruszczewski do Ga�
zowskiego o beznadziej-
nej sytuacji, w jakiej znalaz� si
 Berezowski, wyczerpany „coraz bardziej przy 
dotychczasowych zaj
ciach, do których rzuca si
 z jednego w drugie, kierowany 
nieszcz
	liw� my	l�, o tymczasowo	ci tylko, uparcie marz�c o cudzie jakim	 co 
go uwolni lada dzie z Nowej Kaledonii”62. W po�owie 1876 r. Ga�
zowski 
otrzyma� kilka dramatycznych listów od Berezowskiego, który �ali� si
 na swoj� 
sytuacj
 – cz�owieka wyrzuconego poza krace 	wiata, oderwanego od ojczyzny, 
�yj�cego z pi
tnem zamachowca, z pi
tnem zabójstwa, którego ostatecznie prze-
cie� – mniejsza o szczegó�y – nie pope�ni� (kar
 	mierci zamieniono na do�ywo-
cie za usi�owanie zabójstwa): 

 
[…] zaj
cie, jakie chcia�bym mie� ja, cz�owiek, Polak, to by�oby, abym by� wolnym od 

wi
zów, którymi mnie skr
powali Francuzi (Francuzi!), mnie, Berezowskiego, skazanego na 
do�ywotnie ci
�kie roboty… powiedz, dlaczego zabroniono mi komunikowania si
 z Pola-
kami za po	rednictwem pana komisarza galer, powiedz, dlaczego nie mam tutaj swej woli, 
powiedz, dlaczego by�em wrzucony przez dozorców w Nowej Kaledonii w r. 1869 do wi
zie-
nia na osiem dni za to, �e zmoczy�em swoj� bielizn� o kilka minut wcze	niej przed innymi 
wi
�niami, a na cztery dni, �e pali�em fajk
 na rondzie, gdzie oddycha si
 �arem, �e si
 jest 
wci�� pod groz� uderze pa�k� trzcinow� lub bicia w nogi, zrób to w imi
 sprawiedliwo	ci. 
Na F l e r u s i e  s�ysza�em, jak mówili oficerowie, �e zosta�em skazany nie za to, �e strzeli�em, 
ale za to, �e strzeli�em i chybi�em – dla przyk�adu innym 	miertelnikom lub wzgl
dów 
politycznych”63. 

W akcj
 maj�c� uskuteczni� uwolnienie lub cho�by przeniesienie Berezow-
skiego w��czy� si
 prócz Ga�
zowskiego i Ruszczewskiego tak�e dawny jego 
obroca Arago. I znów bez pozytywnego rezultatu. W kocu skazany s�a� roz-
paczliwe listy nie tylko do prezesa Izby Deputowanych Gambetty, ale nawet do 

������������������������������������������������������������
62 List Ruszczewskiego do Ga�
zowskiego z 7 marca 1876 r.; cyt. za: M. Z�OTORZYCKA. 

Antoni Berezowski – na galerach... s. 19. 
63 Tam�e s. 20. 
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samego Wiktora Hugo. W akcie desperacji napisa� nawet do Aleksandra II, Ga�
-
zowski (b
d�c powiernikiem jego sprawy) zatrzyma� jednak pismo u siebie. To 
wszystko wskazuje na ci
�k� sytuacj
 psychologiczn� i �yciow�, w jakiej znaj-
dowa� si
 wtedy Berezowski. Widzia�, jak w 1872 r. przyby�a na Now� Kaledo-
ni
 kilkutysi
czna grupa uczestników Komuny, i widzia� te� jak rewolucjoni	ci – 
uznani za przest
pców przez pastwo francuskie – do	� szybko, bo w ci�gu kilku 
lat, otrzymywali u�askawienia i wracali na Stary Kontynent. A Polak ci�gle tkwi� 
na dalekim wygnaniu. Nastroje we Francji wci�� jednak nie sprzyja�y uwol-
nieniu lub cho�by przeniesieniu na osiedlenie. W�adze ba�y si
 teraz znacznie 
bardziej reakcji Rosji ni� tu� po zamachu64. 

 
Wobec ci�g�ych umizgów Francji – donosi� Ruszczewski Ga�
zowskiemu – do carskiego 

rz�du, posuwanych cz
stokro� do uw�aczaj�cego p�aszczenia si
, nawet nie godzi si
, a�eby 
rz�d francuski zrobi� co	, co by by�o z�agodzeniem wymierzonej na Berezowskim kary65. 

 
Wskutek stara Ga�
zowskiego w 1882 r. zmniejszono Berezowskiemu kar
 

do 20 lat zsy�ki. Na decyzj
 prezydenta Republiki wp�yw mia� zapewne i zamach 
na Aleksandra II z 1881 r., i 	mier� cara, i sytuacja polityczna: przede wszystkim 
och�odzenia stosunków na linii Pary� – Petersburg od czasu wojny turecko-
-rosyjskiej (1878 r.)66. W 1884 r. Berezowski pojawi� si
 w miejscowo	ci Boù-
rail, po�o�onej na wyspie Nowa Kaledonia – na trzy lata urywa si
 te� jego 
korespondencja z cz�onkami Fundacji. Nadal przebywa� jednak pod nadzorem. 
Nie móg� samowolnie opuszcza� wyspy. Ci�gle by� wi
�niem. W dwa lata pó�-
niej Ga�
zowski podejmuje ró�ne starania (chodzi�o g�ównie o zebranie stosow-
nych funduszy) przed planowanym powrotem skazaca do Europy: w roku na-
st
pnym mia� si
 bowiem planowo skoczy� jego wyrok. Dlatego te� prezes 
Fundacji z�o�y� stosowne pismo do ministra marynarki francuskiej z pro	b� 
o informacj
 na temat aktualnej sytuacji Berezowskiego. Odpowied� wywo�a�a 
szok i konsternacj
 w 	rodowisku emigracyjnym: minister stwierdzi� bowiem, �e 
uwolnienie jest mo�liwe dopiero w 1902, a zatem nie dwadzie	cia lat od chwili 
wej	cia pierwotnego wyroku w �ycie, ale dwadzie	cia lat od wydania dekretu, 
������������������������������������������������������������

64 O tych nastrojach wspomina W�adys�aw Mickiewicz; zob. W. MICKIEWICZ. Pami�tniki 
T. III s. 357. W innym miejscu Mickiewicz stwierdzi, �e od 1867 r. „pisma francuskie coraz 
rzadziej i coraz niech
tniej si
 do nas odzywa�y, pomimo nieustaj�cej czynno	ci biura hotelu 
Lambert” (Emigracja polska 1860-1890. Kraków 1908 s. 70-71). 

65 List H. Ruszczewskiego do Józefa Ga�
zowskiego; cyt. za: M. Z�OTORZYCKA. Antoni 
Berezowski – na galerach... s. 23. 

66 Rosja w tym okresie podj
�a bli�sz� wspó�prac
 polityczn� z Niemcami, za	 stopniowe 
ocieplenie stosunków z Francj� b
dzie post
powa�o od roku 1886, a zakoczy je porozumienie 
mi
dzy obu pastwami podpisane w r. 1890. 
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zamieniaj�cego kar
 do�ywocia na dwudziestoletnie wi
zienie. I znów na tej 
osobliwej decyzji ministra cieniem k�ad�a si
 wielka polityka i ponowne zbli�e-
nie Francjii Rosji, które nast�pi�o w�a	nie od roku 1886. Znamienne, �e w tam-
tym czasie wniosek o u�askawienie z�o�ony w Izbie Deputowanych przez Feliksa 
Pyatta – niegdy	 uczestnika Komuny – zosta� zupe�nie zignorowany przez urz
d-
ników 67 . Upór w�adz francuskich w sprawie Berezowskiego oraz tak wielki 
wyrok – co w warunkach europejskich w tamtym czasie by�o swoistym ewene-
mentem – ka�e przypuszcza�, �e ca�� spraw
 stale musieli monitorowa� Rosja-
nie. Oczywi	cie takiej hipotezy – przy braku stosownej dokumentacji – nie 
mo�na jednoznacznie potwierdzi�, lecz zarazem trudno sobie wyobrazi�, �e za 
kolejnymi decyzjami odmownymi i prawnymi interpretacjami, niekorzystnymi 
dla skazanego, sta�a wy��cznie polityczna atmosfera we Francji. Bez w�tpienia – 
i to od samego pocz�tku – nad spraw� Berezowskiego wisia�o fatum – zapewne 
fatum moskiewskich s�u�b specjalnych i dyplomatycznych. 

Berezowski dalej by� zale�ny od zak�adu karnego, pomimo �e wybudowa� 
dom i prowadzi� niewielkie gospodarstwo (w tym czasie jego korespondencja 
by�a ju� poza wi
zienn� cenzur�), które naby� dzi
ki pieni�dzom otrzymanym 
z zak�adu karnego oraz w�asnym oszcz
dno	ciom, na ogó� przesy�anym z Pary�a 
przez Fundacj
: 4 hektary ziemi, ��ka, 17 sztuk trzody chlewnej, 6 kóz, kury. Po 
ponad 20 lat od zamachu, tak korespondentowi „Le Figaro” zwierza� si
 wów-
czas 40-letni Berezowski, wyra�nie za�amany psychicznie: 

 
Du reste je suis résigné depuis longtemps à la situation qui m’est faite et l’on viendrait me 

dire aujourd’hui: »Vous pouvez partir«, que je ne profiterai peut-être pas de cette permission. 
Je suis acclimaté; la chaleur ne m’incommode pas et même Elle est indispensable à ma santé; 
une température plus froide me serait problemen! meurtrière. Aussi, je me suis fait à mon 
existence de colon; le maï, le manioc et le lait de mes vaches me mettent à l’abri des besoins 
matériels, de plus, je reçois par chaque courier des journaux de mon pays et de petites 
sommes d’argent qui me permettent de vivre dans une aisance relative. C’est Presque l’aurea 
medicritas du poète latin. Néanmoins, je désirerais savoir si c’est le gouvernement français ou 
le gouvernement russe qui s’oppose à ma liberation?68 

 
W 1891 r. znów od�y�y nadzieje Berezowskiego na spotkanie z bratem i sio-

str�, których uda�o si
 Ga�
zowskiemu odszuka� – skazaniec liczy� na to, �e 
dotr� oni  na Now� Kaledoni
. Jednak i te marzenia niemal natychmiast zderzy�y 
si
 z tward� rzeczywisto	ci�. Z trudno	ci� te� udawa�o si
 Berezowskiemu wy-
������������������������������������������������������������

67 Zob. „Wolne S�owo Polskie” 1887 nr 1. 
68 F. ORDINAIRE. A la Nouvelle-Calédonie: Interview [avec Berezowski]. „Le Figaro” 

1890 nr 30 z 26 lipca s. 2. Ca�y numer pisma by� po	wi
cony Nowej Kaledonii. Fragmenty 
ukaza�y si
 w polskim przek�adzie w czasopi	mie „Przed	wit” 1896 nr 10. 
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pe�nia� gospodarskie powinno	ci. Depeszuje wtedy, usilnie prosz�c o jak�	 po-
moc – gotowy nawet o�eni� si
, je	li by�oby mo�liwe wyszukanie przez jego 
plenipotentów jakiej	 kandydatki. W kocu, nie spotkawszy si
 z pozytywn� 
reakcj�, prosi o przys�anie mu jakiego	 ma��estwa do pomocy. Oczywi	cie jego 
pomys�y nigdy nie zosta�y zrealizowane. Zacz�� w kocu dziwacze�, oddaj�c si
 
manii wynalazczo	ci (sk�onno	ci i zdolno	ci ku naukom technicznym i matema-
tycznym przejawia� od wczesnych lat), co prowadzi�o do zaniedbania gospo-
darki. W jednym z listów do Ga�
zowskiego podkre	la�, �e osiwia� i zgarbi� si
: 
a mia� wówczas zaledwie 45 lat. W kocu przez osoby trzecie do Ga�
zowskiego 
zacz
�y nap�ywa� informacje o krytycznym po�o�eniu skazaca, cierpi�cego g�ód 
i niedostatek: od�ywiaj�cego si
 wtedy wy��cznie korzeniami i kukurydz�. �ycia 
nie u�atwia�y kl
ski i kataklizmy: powodzie, huragany, a w kocu te� plaga sza-
raczy. Jeden z reporterów francuskiego „Journal”, Jaques d’Hura, taki oto 
utrwali� obraz Berezowskiego w 1902 r.: 

 
Od czasu do czasu biedny cz�ek o ruchach dziwnych, prawie nagi, w stanie �a�osnym wle-

cze si
 przez ulice, z ogromnem pobudzeniem w wielkich oczach, a za nim ca�a gromada 
bachurów miasteczka. Szepty i g�o	ne 	miechy czyni� ze po	miewisko. Ale on krokiem 
oci
�a�ym sunie spokojnie, oboj
tny. Ten biedny cz�ek – to Berezowski, ostatni Polak-
-rewolucjonista o ge	cie historycznym. Mieszka tam w dolinie przy drodze, która wychodzi 
z Boùrail i prowadzi do Fermy wzorowej. […] Uderza swym wygl�dem – g�owa o w�osach 
d�ugich, dawno niestrzy�onych, które wymykaj� si
 spod czarnego, zniszczonego kapelusza, 
zje�ona broda, a przede wszystkim cera szara, jakby zakurzona. Kontrast nadzwyczajny 
pomi
dzy ubiorem zaniedbanym a przejrzysto	ci� otwartych �renic na spokojnej twarzy69. 

 
W innych cz
	ciach tej relacji Berezowski staje si
 niegro�nym dziwakiem, 

który zupe�nie straci� kontakt z rzeczywisto	ci�, �yj�c w swoim zamkni
tym 
	wiecie i zajmuj�c w�tpliwej jako	ci i warto	ci wynalazkami: na granicy ob�
du 
i niecodziennych przypad�o	ci. A kolejny wniosek o amnesti
, tym razem z�o-
�ony w 1906 r. przez Clemenceau i jego stronnictwo w parlamencie francuskim, 
znów nie uzyska� aprobaty, mimo �e termin koca kary skazaca min�� cztery 
lata wcze	niej. W 1909 r. Ga�
zowski zwróci� si
 do Francuskiej Ligi Obrony 
Praw Cz�owieka i Obywatela (za po	rednictwem dra Jab�oskiego z Poitiers), 
aby ta dopomog�a w relacji z rz�dem francuskim skutecznie doprowadzi� do u�a-
skawienia Berezowskiego. Franciszek de Pressensé, prezes Legii, otrzyma� wów-
czas od sekretarza generalnego prezydenta Republiki Francuskiej jako odpo-
wied� na te starania znamienne pismo:  

 
������������������������������������������������������������

69  „Journal” 1902 z 8 lutego. Cyt za: M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski – na 
galerach... s. 34-35. 
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Pan odniós� si
 do Pana Prezydenta w sprawie �aski dla Berezowskiego (Antoniego), 
zes�anego i u�askawionego w Nowej Kaledonii. 

Mam zaszczyt zawiadomi�, �e po rozejrzeniu si
 w aktach nie zdaje si
 mo�liwem Panu 
Prezydentowi udzielenie nowej �aski. Ten skazaniec, który by� obowi�zany tylko do osiedle-
nia si
, musia� by� internowany z powodu pomieszania zmys�ów i jest uwa�any za nieuleczal-
nego przez w�adze nadzorcze w Nowej Kaledonii70. 

 
Wydaje si
, �e w trakcie, gdy zbli�enie Rosji i Francji sta�o si
 – nied�ugo 

przed wybuchem 	wiatowej wojny – faktem politycznym, w�adzom nie by� na 
r
k
 powrót z zes�ania cz�owieka, który mierzy� z pistoletu w cara, chc�c – do 
czego sam si
 przyzna� – zabi� go. Nie mo�na wykluczy�, �e rosyjska ambasada 
znów trzyma�a r
k
 na pulsie historii. W pewnym sensie francuski rz�d okaza� 
si
 – z niewyja	nionych do dzi	 powodów – o wiele bardziej radykalny i zasad-
niczy w tej sprawie ni� car wobec uczestników Powstania Styczniowego: ostatni 
z nich zosta� bowiem wypuszczony z syberyjskiego zes�ania w 1894 r. Co dzia�o 
si
 z Berezowskim, któremu nie uda�o si
 w kocu wyrwa� z Nowej Kaledonii? 
Trudno dzi	 orzec, przy braku stosownej dokumentacji. By� mo�e do koca 
pozosta� na swoim skromnym gospodarstwie w Bouràil? Ale móg� te� trafi� – 
z uwagi na swój stan umys�u – do zak�adu dla ob��kanych na Ile-des-Pins, jak 
widzia� to w swojej powie	ci Jan Józef Szczepaski. Przypuszczalnie dope�ni� 
swego �ywota jesieni� 1916 r. 

 
– Przest
pca! Co nam zawini�? Nam, którzy jeste	my tacy potrzebni. Ukrad� co	? Zamor-

dowa� kogo	? A pastwo chyba do	� wycisn
�o z niego potu, �eby mu od�a�owa� teraz ten 
kawa�ek brussy… 

Leblond, pan si
 zapomina. – Komendant szuka� zgorszonym wzrokiem spojrzenia doktora. 
Perlez wróci� na �awk
. Siedzia�, zgarbiwszy ramiona. Rudy py� wirowa� wokó� jego zakurzo-

nych butów. Odg�osy sprzeczki zdawa�y si
 przemyka� nad jego g�ow�, porywane wiatrem. 
– Dziecinne gadanie, Leblond! – grzmia� komendant �andarmerii. – Przecie� nie znalaz� 

si
 tu przypadkiem. Wiemy wszyscy: by� buntownikiem, podniós� r
k
 na w�adz
. 
– Na jak� w�adz
? Co pan tu opowiada? W cywilizowanym 	wiecie za obalenie takiej 

w�adzy stawia si
 ludziom pomniki. W�adza! Co to jest? Gdyby	my ka�d� w�adz
 uwa�ali za 
nietykaln� 	wi
to	�, do dzi	 dnia �yliby	my w jaskiniach. W�adza jest tylko z�em koniecz-
nym. Kiedy przebierze miar
 konieczno	ci… 

– Do	�, Leblond! Niech si
 pan liczy ze s�owami. W kocu ja te� jestem przedstawicie-
lem w�adzy! 

– O, Bo�e! – j
kn�� Leblond. Cofn�� si
 o krok i nagle zacz�� si
 	mia�. Obiema d�omi 
przyciska� skacz�cy brzuch. 

– Do	� tego – powtórzy� komendant. 
Poczmistrz ucich�. �ci�gn�� gniewnie brwi. 
– Id
 – o	wiadczy�. – Nie chc
 tego widzie�. 

������������������������������������������������������������
70 Cyt. za: M. Z�OTORZYCKA. Antoni Berezowski – na galerach... s. 37. 
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Bez po�egnania ruszy� w stron
 zachwaszczonego pola poza chat�. Ko�o w
g�a odwróci� 
si
 jeszcze, podniós� w gór
 pi
	�, jakby im grozi�. 

– To jest najg�upsza, najhaniebniejsza historia pod s�ocem! – krzykn��71. 

P�DZEL W GROT 

Berezowski i sprawa zamachu na �ycie cara pojawia si
 u Norwida nie tylko 
za spraw� Noty oraz listu poety do Zamoyskiego. Pojawia si
 raz jeszcze w pi-
smach poety, cho� ten w�tek ma silny zwi�zek z parysk� Wystaw� Powszechn�: 
z jej powodu car zosta� zaproszony przez Napoleona III do Pary�a i w pewnym 
sensie popchn
�a ona, i to wprost, bezpo	rednio, do zamachu w Lasku Bulo-
skim by�ego powstaca. 

Otó� na wspomnianej Wystawie, w dziale austriackim, Jan Matejko pokaza� 
s�ynny obraz Rejtan – upadek Polski72. Par
 tygodni przed zamachem, bo w maju 
polskiemu malarzowi przyznano z�oty medal73; pozostawi� on w polu znamienit� 
przecie� konkurencj
. Wystarczy tylko wymieni� nazwiska polskich artystów, 
których prace mo�na by�o wówczas zobaczy� na Wystawie: Józef Simmler, Ar-
tur Grottger, Józef Brandt, Juliusz Kossak i Wojciech Gerson. Dzie�o Matejki od 
pocz�tku budzi�o i kontrowersje, jak i zainteresowanie74. Dla widzów spoza Pol-

������������������������������������������������������������
71 J.J. SZCZEPA�SKI. Wyspa. W: J.J. Szczepaski. Ikar. Wyspa. Wyd. 3. Warszawa 1982 

s. 498-499. 
72 Obraz wystawiony by� pod tytu�em Sejm warszawski w roku 1773. O przyj
ciu dzie�a na 

Wystaw
 decydowa�a specjalna komisja w Wiedniu, a nie jakie	 gremium w Pary�u. Austriacy 
ponosili te� koszty transportu (z Krakowa przez Wiede do Pary�a) oraz koszty ubezpieczenia 
p�ótna na spor� kwot
 30 tys. florenów. Zob. M. ZGÓRNIAK. Matejko w Pary
u. Opinie krytyków 
francuskich z lat 1865-1870. Kraków 1998 s. 155. Sprawa udzia�u obrazu Matejki w ramach 
Wystawy �wiatowej nie by�a do koca pewna – brano bowiem pod uwag
 du�y rozmiar do sto-
sunkowo sk�pej przestrzeni, jakimi dysponowa�y poszczególne pastwa. Zob. i por. Listy Matejki 
do 
ony Teodory 1863-1881. Wyd. M. Szuszkiewicz. Kraków 1927 s. 46-49 oraz S. SERAFI�SKA. 
Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne. Wyd. 2. Kraków 1958 s. 200, 202. 

73 Do tego od cesarza Austrii Franciszka Józefa I artysta otrzyma� order Ritterkreuz Franz 
Joseph Ordens. Histori
 wystawienia Rejtana na wystawie powszechnej w Pary�u oraz przy-
znania arty	cie medalu szeroko opisuje M. ZGÓRNIAK. Matejko w Pary
u... s. 166-180. 

74  O t�umach przed obrazem Matejki w Pary�u pisze jako M. Zygmunt Mi�kowski 
w „Dzienniku Literackim i Politycznym” 1867 nr 17 z 23 kwietnia s. 268. Krytycy francuscy 
przypisywali to historycznemu tematowi przedstawienia, tak�e sympatiom wobec sprawy 
polskiej nad Sekwan�: zob. np. M. CHAUMELIN. La Peinture à l’Exposition universelle de 
1867. W: M. CHAUMELIN. L’art contemporain. Wst�p. W. Bürger. Paris 1873 s. 26. Po-
wszechnie uznawano, �e dzie�o polskiego artysty jest g�ównym obrazem austriackiej wystawy, 
zob. np. E. CHESNEAU. Peinture, sculpture. Nations rivales dans l’art. Paris 1868 s. 144-145. 
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ski by�o ono do	� enigmatyczne, domaga�o si
 jakiego	 komentarza i dyskusji75. 
Ali	ci Stanis�aw Tarnowski, podziwiaj�c p�ótno Matejki w Pary�u na wystawie, 
takie oto us�ysza� wyja	nienie z ust przygodnych widzów: „ten, co le�y na ziemi, 
zgra� si
 w karty, jak wskazuj� rozsypane dukaty, i chce sobie w �eb strzeli�, a ci 
trzej nad nim perswaduj� mu, �e nie ma znowu czego tak bardzo rozpacza�”76. 
Przede wszystkim jednak ogromne p�ótno, eksponuj�ce historyczny alegoryzm, 
�ywe kolorystycznie oraz dzi
ki wykorzystaniu teatralno-ekspresyjnej gestyki 
i ogólnego uk�adu kompozycyjnego bardzo dynamiczne, wzbudza�o liczne kon-
trowersje niemal od samego pocz�tku. Zw�aszcza 	rodowiska konserwatywne – 
te same zreszt�, które par
 tygodni pó�niej b
d� pisa�y rozliczne „adresy” pot
-
piaj�ce Berezowskiego – wykaza�y sw� krytyczn� nadaktywno	�, co wi�za�o si
 
do pewnego stopnia z faktem, �e obraz przedstawia� ich antenatów jako biernych 
lub aktywnych uczestników rozbioru77. Zreszt� bardzo krytyczne opinie na temat 
p�ótna drukowano w prasie na wiele miesi
cy przed tym, jak pojawi�o si
 ono 
w Salon au Palais de Champs-Elysée78. Lucjan Siemieski – na �amach krakow-

������������������������������������������������������������
75 Obja	nienia takie pojawia�y si
 potem w postaci stosowanych recenzji oraz omówie, 

przy czym warto	� poznawcza tych obja	nie najcz
	ciej by�a w�tpliwa. Specjalne obja	nienie 
zamówi� np. jeden z pracowników wystawy, usi�uj�c sprzeda� obraz polskiego artysty: z kraju 
przys�ano mu kilkadziesi�t sztuk Obja�nienia autorstwa Szujskiego, ale… w j
zyku polskim, 
a do tego bez reprodukcji dzie�ai (R. ESNER. Regards Francis sur le peinture allemande à l’Ex-
position universelle de 1855. „Romantisme” 73: 1991 s. 103-112). 

76 S. TARNOWSKI. Matejko. Kraków 1897 s. 104. 
77 Znamienne, �e wiele polskich 	rodowisk w Pary�u zachwyca�o si
 wówczas dzie�em, 

którego autorem jest Tony Robert-Fleury Warszawa 8 kwietnia 1861, b
d�cym ilustracj� war-
szawskiej masakry z 8 kwietnia 1861. Obraz pojawi� si
 najpierw na Salonie, a potem na 
Wystawie �wiatowej, za	 wdzi
czni malarzowi Polacy ofiarowali mu medal – jednym z jego 
inicjatorów by� sam Norwid, który pisa� o tym w li	cie do Bronis�awa Zaleskiego nied�ugo po 
10 stycznia 1874 (PWsz X, 21). Obraz Fleury’ego ma po	redni zwi�zek ze spraw� Berezow-
skiego. Otó� obroca Arago powo�a� si
 na to przedstawienie, obrazuj�ce sytuacj
, w jakiej 
znalaz�a si
 Polska po Powstaniu Styczniowym. Na �amach „La Press” pisa� E. Bauer: „mas-
sacres de Varsovie, cette horrible scène dont nous avons tous vu le tableau” (Tribunaux. Cour 
d’ assises de la Seine. Fin de l’audience du 15 juillet. Présidence de M. Berhelin. Attentat 
commis sur la personie du Czar. „La Press” 1867 z 17 lipca s. 2). „Jeszcze dzie�o krakow-
skiego artysty – pisa� korespondent „Gazety Narodowej” – by�o w kraju, a ju� s�yszeli	my 
kilkana	cie g�osów domagaj�cych si
 niewysy�ania Upadku Polski na wystaw
” (1867 nr 186 
z 14 sierpnia). Byli i tacy, którzy uwa�ali, �e dzie�o Matejki nale�y wykupi� i nie pokazywa� 
publiczno	ci albo nawet zniszczy�, zob. np. W. ZAWADZKI. Walka z Rejtanem. „Problemy” 1954 
nr 2s. 111-112 oraz A. RYSZKIEWICZ. Branicki i Matejko. „Tygodnik Powszechny” 1973 nr 39.  

78 Zob. Exposition Universelle de 1867 à Paris. Catalogue Général Officiel. T. 1. Paris 
1867 poz. 49 s. 168; Publication Internationale autorisée par la Commission Impériale. 20e 
Livraison 11 Juillet 1867. T. 1 s. 318 [dotyczy przyznania Matejce pierwszej nagrody]. 
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skiego „Czasu” – wskazuj�c na alegoryczno-historyczne uwik�anie dzie�a Matej-
ki i jego warsztatow� niejednoznaczno	� w kocu wydobywa� istot
 rzeczy; 
i cho� spraw
 ujmowa� poprzez negacj
, celnie okre	la� o	 ca�ego sporu: 

 
Dla znaj�cych histori
 upadku Rzeczypospolitej obraz p. Matejki nie tylko, �e nie mówi 

wszystkiego, co jest wiadomym, lecz razi jeszcze pomieszaniem dat i osób – a dla nie	wiado-
mych historii wi
cej mówi ni� najnami
tniejszy publicysta 	mia�by powiedzie� – bo ca�ej 
jednej warstwie narodu zadaje zbrodni
 przekupstwa, sprzeda�y niepodleg�o	ci Ojczyzny! To 
jedno tylko najg�o	niej si
 odzywa z obrazu; g�ówna nawet posta� Reytana schodzi do dru-
giego rz
du i mniej interesuje od sakiewki, z której sypie si
 z�oto… 

To sprzeda� Polski – a nie jej Upadek79. 
 
Matejko, rzucaj�c 	wiadomie wyzwanie spo�eczestwu i pobudzaj�c je do 

my	lenia poprzez historyczny skandal, ods�ania� i zarazem diagnozowa� zaistnia�� 
sytuacj
, jednoznacznie wskazuj�c na arystokracj
. St�d z tej strony odezwa�y si
 
najbardziej dono	ne g�osy protestu; niektórzy uwa�ali nawet, „i� dzie�o nale�y zni-
szczy�”80. Roz�alony Matejko, jako odpowied� na wszystkie kierowane pod jego 
adresem zarzuty, namalowa� Wyrok na Matejk�. Nie brakowa�o przy tym i do	� 
zabawnych, ale nader znacz�cych anegdot. Zanotowa� je Ambro�y Grabowski: 

 
Artysta, gdy ukoczy� pomnikow� t
 prac
 [czyli Reytana], dozwoli� osobom znakomi-

tym ogl�da� je w swej pracowni, zanim na publiczn� wystaw
 na sal
 Towarzystwa Nauko-
wego Krakowskiego przeniesione b
dzie. W liczbie tych ciekawych znalaz� si
 te� hr. Adam 
Potocki, a spostrzeg�szy na wydatnym planie smutnej pami
ci Targowiczan Szcz
snego 
Potockiego i hetmana Branickiego, z widzenia ich nie by� zadowolony. �egnaj�c si
 z artyst�, 
sucho wyrzek�: D z i 
 k u j 
. Na co od artysty otrzyma� równie� such� odpowied�: P r z e -
p r a s z a m. Ksi
�na W�adys�awowa Sanguszkowa, wychodz�c z pracowni artysty, uprzejmie 

������������������������������������������������������������
79  Upadek Polski. Obraz historyczny J. Matejki [dzia�: Cz��� literacko-artystyczna]. 

„Czas” (Kraków) 1866 nr 281 z 11 grudnia s. 1. Podobnie krytycznie do dzie�a Matejki odnosi� 
si
 tak�e Józef Ignacy Kraszewski, zob. J.I. KRASZEWSKI. Z roku 1866. Rachunki przez B. Bo-
les�awit�. Cz. 2. Pozna 1867 s. 304-313. 

80  Przeciwny wystawianiu Rejtana by� np. marsza�ek francuskiego Narodowego 
Zgromadzenia Ustawodawczego Alexandre Walewski (zob. S. TARNOWSKI. Matejko s. 116). 
Nie brakowa�o te� – zw�aszcza w kr
gu francuskim – pozytywnych opinii na temat dzie�a 
Matejki, znamienne, �e nader cz
sto Upadek Polski ��czono nie tylko z aktualn� sytuacj� 
polityczn�, ale te� z nieudan� prób� Berezowskiego. Maxime Du Camp – jeden z krytyków – 
podkre	la�, �e twórczo	� Matejki (ale tak�e Kapliskiego i Rodakowskiego) 	wiadczy o tym, 
�e „jeszcze Polska nie zgin
�a” (Les Beaux-Arts à l’Exposition Universelle et aux Salons de 
1863, 1864, 1865, 1866 et 1867. Paris 1867 s. 305-306; pierwodruk: „Revue des Deux 
Mondes” 1867 z 1 lipca). Tekst pt. Les Beaux-Arts à l’Exposition Universelle les Écoles 
Étrangères et l’École Française Contemporaines ukaza� si
 w „Revue des Deux Mondes” 
XXXVII: 1867 T. 70 cz
	� z 1 lipca zw�aszcza s. 121-124). 
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podzi
kowa�a mu i rzek�a do: „W czasie tak powszechnej biedy, jaka panuje, trudno b
dzie, 
aby w kraju znalaz� si
 jaki amator, który by dzie�o to naby�, ale kupi� to powinni… Mos-
kale”. Na to rzek� Matejko: „Najw�a	ciwiej, mo	cia ksi
�no, bo kiedy dawniej kupili orygi-
na�y, to dla kompletu powinni naby� kopie”81. 

 
Krytyka francuska – co zrozumia�e – skupia�a si
 przede wszystkim na tech-

nicznych i kompozycyjnych uchybieniach. Zarzuty te zreszt� stale pojawia�y si
 
w przypadku Matejki, nawet ci krytycy, który byli pozytywnie nastawieni do 
jego twórczo	ci, jak Du Camp, zwracali uwag
 na wadliw� perspektyw
, brak 
przestrzeni i nat�ok postaci, ale tak�e na rodzaj niepotrzebnej teatralnej emfazy, 
charakteryzuj�cej gesty82. Pisano, �e g�ówna posta� przedstawienia – Rejtan – 
zosta� przedstawiony w postawie zbyt gwa�townej i nieokre	lonej, niemal jako 
kto	 op
tany lub pijany, co bardzo bliskie by�o opinii Norwida, który podkre	la� 
przecie� w jednym z listów do Stanis�awa Potockiego:  

 
Wszystko tam wyzute z idea�u! To parlament? – a to wielka karczma flamandzka, gdzie 

ha�abarduj� z kijami i pi
	ciami – �adnego, a �adnego senatorskiego gestu – �adnego m
�a 
togi – �adnej parlamentarnej fa�dy na ramieniu – Rejtan nie g l a d i a t o r  k o n a j � c y  ani 
m 
 c z e n n i k  ufny w zapiecz
towanie sprawy i czuj�cy pod palcami r
ki swojej sakramenta 
dziejów – nie. Rejtan tam jest w � s a t y  d e m o n i a k , który zawiesi	cie dokaza� swojegoi 
koniec. Ca�a my	l wypowiedziana nie budow� rzeczy, ale obces, owijanie kompozycji jak 
w jakim malekim obrazku flamandzkim. Pieni�dze z�ote znacz� to a to – koperty od listów 
to a owo – i tak dalej (PWsz IX, 350). 

 
Gdy ju� po procesie Berezowski przebywa� w wi
zieniu w Tulonie, czekaj�c 

na statek, który mia� za 13 dni odbi� od brzegów Starego Kontynentu i wywie�� 
go na Now� Kaledoni
, Norwid, nie zgadzaj�c si
 w li	cie pisanym do Broni-
s�awa Zaleskiego na wydawanie swoich dzie� literackich bez honorarium (cho-
dzi�o wówczas o Aktora), jeszcze raz przywo�a� Berezowskiego i 	wie�� spraw
 
zamachu, zestawiaj�c go z równie 	wie�ym sukcesem Matejki. Oba fakty i obie 
postacie ��czy� (po	rednio i bezpo	rednio) z parysk� Wystaw� Powszechn�, ale 

������������������������������������������������������������
81 Wspomnienia Ambro
ego Grabowskiego. Wyda� S. Estreicher z ilustracjami. T. 2. Kra-

ków 1909 s. 83. 
82 M. DU CAMP. Les Beaux-Arts... s. 309. Skojarzenie Rejtana z pijanym szlachcicem 

odnale�� mo�na w relacji Hipolita B�otnickiego, Dziennik 1867. Biblioteka Czartoryskich rkp 
6871, za: M. ZGÓRNIAK. Matejko w Pary
u... s. 180. Inne negatywne opinie krytyki fran-
cuskiej, zob. np. P. MANTZ. Les Beaux-Arts à l’Exposition universelle. „Gazette des Beaux-
Arts” 23: 1867 s. 141; M. CHAUMELIN. La Peinture à l’Exposition... s. 26. Na ogó� francuscy 
krytycy nie pojmowali koncepcji alegorii Matejkowskiej, cho� i tu zdarza�y si
 czasami 
wyj�tki: zob. C. CLÉMENT. Exposition universelle des beaux-arts. „Journal des Débats” 1867 
nr z 1 sierpnia s. 2. 
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te� – a mo�e przede wszystkim – z Rosj� i spraw� polsk�. Tekst listu do Broni-
s�awa Zaleskiego Norwid zapisa� na wolnym miejscu listu, który skierowa� do 
niego Zaleski (zwieraj�cego propozycj
 wydania Aktora bez honorarium). W po-
przek  znaczka i stempla (z listu Zaleskiego, z dat� 20 pa�dziernika 1867 r.) za-
pisa� jeszcze epigramat: 

 
       IMPROWIZACJA NA EKSPOZYCJI 
 
Gdyby ducha-pr�d, lub czar kuglarstwa, 
P
zel obraca� w grot, sztuk
 w czyn zmienia� kolejk�, 
Berezowski – by�by p o l i t y c z n y m - M a t e j k �, 
– A Matejko – B e r e z o w s k i m - m a l a r s t w a !... 
            Cyprian Norwid 
Pisa�em 1867 
 

Wiersz oparty jest na opozycji: p
dzel Matejki oraz grot Berezowskiego. W tym 
drugim przypadku by� mo�e wymieniony przedmiot jest ekwiwalentem u�ytej 
broni, czyli pistoletu, ale tak�e – jak notuje cho�by S�ownik warszawski (zob. 
T. 1, s. 915) – oznacza cios, uderzenie (w tym cios 	miertelny). Zbli�enie tak 
ró�nych artefaktów ma swoj� siln� motywacj
 sytuacyjno-historyczn�. Oba wy-
darzenia – rozgrywaj�ce si
 zreszt� niemal w tym samym czasie i w tym samym 
miejscu (Pary�) – wywo�a�y przecie� wielkie emocje i w sposób nadzwyczajny 
poruszy�y opini
 publiczn�, co ciekawe te� oba przys�u�y�y si
 propagandowo 
sprawie polskiej, wzbudzaj�c zainteresowanie szerokich mas opinii publicznej 
w Europie sytuacj� na ziemiach Królestwa. Bez w�tpienia tych analogii by�o 
jeszcze wi
cej: proces (jak pami
tamy) zgromadzi� t�umy, podobnie jak obraz 
Matejki, który w trakcie wystawy by� wr
cz szturmowany przez zwiedzaj�cych. 
A popularno	� Berezowskiego? Wystarczy tylko przypomnie� – gdy jeste	my ju� 
przy dzie�ach plastycznych – wielkie p�ótno L’Attentat de Berezowski contre le 
tsar Alexandre II namalowa� w 1867 r. s�ynny artysta Jean-Baptiste Carpeaux 
(obecnie obraz znajduje si
 w sta�ej ekspozycji paryskiego Musée d’Orsay; 
wcze	niej by� w�asno	ci� galerii malarstwa w Musée du Louvre). Znów w sensie 
medialnym obaj g�ówni bohaterowie wydarze: Matejko i Berezowski odnie	li 
sukces, cho� w tym zestawieniu musi pojawi� si
 pewien istotny zgrzyt, zreszt� 
kto wie, czy u�yty przez Norwida symboliczno-metaforyczny „grot” nie pe�ni takiej 
w�a	nie funkcji. Wi
cej jeszcze: czy ów grot nie uderza w istocie w Matejk
, bo 
chybi� przecie� carskiego majestatu i rosyjskiego samodzier�awia. A zatem: 
twórca Rejtana odniós� sukces w sposób podobny co Berezowski. Ocena ta ma 
swoj� wa�n� etyczn� motywacj
, wyra�on� wprost w przywo�ywanym ju� li	cie 
Norwida do Stanis�awa Potockiego: 
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Strona moralna nie zwrócona do masy narodu i do sumienia Rzeczypospolitej, ale do 
kilku osób, sportretowanych z przera�liw� dzielno	ci� p
zla i z naciskiem koloryzacji ich 
cia�a 	miertelnego. (PWsz IX, 350). 

 
Ironiczny tekst Norwida kre	li czy raczej zaciemnia s�dy oraz oceny dotycz�-

ce zarówno Matejki, jak i Berezowskiego. Tryb warunkowy – ci���cy nad tym 
epigramatem – odwraca przecie� aksjologiczny wektor wypowiedzi: Berezowski 
by�by, ale nie jest „politycznym-Matejk�”, podobnie jak Matejko by�by, ale nie 
jest „Berezowskim-malarstwa”. Z drugiej jednak strony, czy� Norwid nie 
wierzy� w to, �e p
dzel ma moc grotu, a sztuka potrafi przemieni� si
 w czyn: 
dawa� przecie� temu wyraz nieustannie, cho�by w Promethidionie i w przeni-
kaj�cej znakomit� wi
kszo	� tekstów idei „pos�annictwa sztuki”. Wydaje si
 
zatem, �e sens Norwidowskiego epigramatu jest gdzie	 zawieszony mi
dzy tak 
a nie, mi
dzy jestem za a jestem przeciw, podobnie jak oceny dwu wywo�anych 
tu postaci � Berezowskiego i Matejki. W kontek	cie wcze	niejszych wypowiedzi 
Norwida dotycz�cych i nieszcz
snego zamachowca, i kontrowersyjnego wów-
czas malarza sens tekstu ulega jeszcze g�
bszej komplikacji. Zw�aszcza gdy pod 
uwag
 we�miemy najbli�szy Improwizacji na Ekspozycji zasadniczy tekst listu 
(o czym wcze	niej ju� by�a mowa), a szczególnie jego dopisek: „�a�uj
: �e 
jestem jeden, co tak czyni
, ale b
dzie takich 10 000”, co znów z jednej strony 
odnosi si
 do samego nadawcy, a z drugiej koresponduje z sytuacj� i Berezow-
skiego, i po cz
	ci Matejki. Norwid postawi� tu swojego adresata, a tak�e – po 
latach – nas odbiorców w sytuacji podobnej jak – nie przymierzaj�c – Bilbo 
Bagins (Tolkienowski bohater W�adcy pier�cieni) swoich urodzinowych go	ci83. 

Ale w�tek epigramatu zyska� nieoczekiwanie nowy rozdzia� edytorski. Histo-
ryk sztuki �ukasz Krzywka w 1990 r. odszuka� w archiwum zamku Montrésor 
w Turenii (Francja), obecnie nale��cym do rodziny Reyów (zakupiony w po�o-
wie XIX w. przez Ró�
 z Potockich Branick�)84, drugi r
kopi	mienny przekaz 
tekstu wiersza. Po stronie verso niewielkiej prostok�tnej karteczki widnieje adres 
jednego z emigrantów, Kazimierza B�ociszewskiego, który by� sekretarzem Ksa-
������������������������������������������������������������

83 Mam tu na my	li nast
puj�ce s�owa Bilba: „[…] chc
 wam o	wiadczy�, �e bardzo was 
wszystkich lubi
 i �e sto jedena	cie lat wydaje mi si
 okresem zbyt krótkim, by nacieszy� si
 
�yciem w towarzystwie tak znakomitych i mi�ych hobbitów. – (Burzliwy entuzjazm). – Ani 
po�owy spo	ród was nie znam nawet do po�owy tak dobrze, jak bym pragn��; a mniej ni� 
po�ow
 z was lubi
 o po�ow
 mniej, ni� zas�ugujecie. – To zabrzmia�o niespodziewanie i 
zawile. Tu i ówdzie kto	 klasn��, lecz wi
kszo	� s�uchaczy g�owi�a si
, co mo�e znaczy� to 
powiedzenie i czy nale�y je rozumie� jako komplement” (J.R.R. TOLKIEN. W�adca pier�cieni. 
[Cz
	�] I: Dru
yna pier�cienia. Prze�. M. Skibniewska. Warszawa 2010 s. 51). 

84 Norwidowe znalezisko badacz opublikowa� (w tym fotografi
 autografu) w artykule: 
�. KRZYWKA. Berezowski, Norwid, Matejko. „Odra” 1991 nr 6 s. 56-61. 
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werego Branickiego: „Monsieur Mr Casimir B�ociszewski, Paris, rue de Berri N0 
[?], dans la résidaence du comte Xavier Branicki”85; za	 po stronie recto: tekst 
epigramatu, zapisany r
k� Norwida i sygnowany przez niego. „Ze stempli pocz-
towych wynika – informuje Krzywka – �e kartk
 [wys�an� przez Norwida] do-
starczono w dniu nadania: 29 pa�dziernika 1867”86. A zatem mamy do czynienia 
z zapisem przynajmniej tydzie pó�niejszym od tego, który pochodzi� z listu do 
Bronis�awa Zaleskiego87. Wa�niejsza jednak od tej czasowej rozbie�no	ci88 jest 
rozbie�no	� w zakresie brzmienia tekstu: ró�nice dotycz� zw�aszcza tytu�u 
i pierwszych dwu wersów, puenta pozostaje bowiem niezmieniona89: 

 
Improwizacja – wracaj�c z Ekspozycji 1867 – w Pary
u 
       *     

Gdyby pole-sztuki i polityczna-warstwa 
Przez jaki dziwny czar zmienia�y si
 kolejk�! 
Berezowski – by�by politycznym-Matejko, 
A Matejko – by�by Berezowskim-malarstwa! 

       *     
  Cyprian Norwid 

APPENDIX 

Historia nieudanego zamachu na �ycie cara Aleksandra II90 mia�a swój dalszy 
ci�g. Zanim o tym powiemy, trzeba przypomnie�, �e Berezowski jako drugi 

������������������������������������������������������������
85 Adres podaj
 za: Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA, przy wspó�udziale M. PLUTY. 

Kalendarz 
ycia i twórczo�ci s. 319. Por. �. KRZYWKA. Berezowski... s. 58. 
86 Tam�e. 
87 Zob. Z. TROJANOWICZOWA, E. LIJEWSKA, przy wspó�udziale M. PLUTY. Kalendarz 
ycia 

i twórczo�ci... s. 318. 
88  Trzeba przy tym podkre	li�, �e czasowa rozbie�no	� jest niezwykle istotna przy 

ustalaniu tekstu. W przypadku gdyby uzna�, �e mamy do czynienia z dwoma wersjami jednego 
tekstu (a nie dwoma ró�nymi tekstami, bardzo bliskimi sobie semantycznie) przekaz drugi 
powinien by� traktowany jako obowi�zuj�cy i powinien stanowi� podstaw
 edycji, za	 pierw-
szy nale�a�oby wówczas uzna� za jej wariant. 

89 Ni�ej tekst ustalony przez autora artyku�u; podstaw� by�a tu reprodukcja autografu opu-
blikowana przez �ukasza Krzywk
 (zob. �. KRZYWKA. Berezowski... s. 58). Uwaga: podkre-
	lenia Norwida oddane zosta�y za pomoc� kursywy, a nie – jak u Gomulickiego – spacji. 

90 Przed�o�ony opis zamachów na cara Aleksandra II na podstawie: E. RADZI�SKI. Alek-
sander II. Ostatni Wielki Car. Warszawa 2005 s. 432, 447, 450-451, 457, 461-462, 471, 474; 
a nadto: W. G�SIOROWSKI (SCLAVUS). Królobójcy. �ód� 1989 s. 118-168; R. GÓRSKI. Polscy 
zamachowcy. Droga do wolno�ci. Kraków 2008 s. 85-109; R. PRÓG. Polscy królobójcy. 
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próbowa� pozbawi� �ycia w�adc
 imperium. Przed nim by� jeszcze Dymitr Kara-
kozow, który tak�e jako narz
dzia u�y� dwulufowego pistoletu w Parku Letnim 
w Petersburgu (4 kwietnia 1866 r.). Po Berezowskim by� jeszcze Aleksander 
So�owiow, by�y nauczyciel i rewolucjonista, nale��cy do tajnej organizacji Ziemi 
i Woli, który zaatakowa� cara na placu przed Pa�acem Zimowym: strzela� a� pi
� 
razy, ale bezskutecznie. W obawie przed aresztowaniem za�y� wcze	niej przy-
gotowan� trucizn
, ale carscy medycy uratowali mu �ycie, które w dwa miesi�ce 
pó�niej utraci�, podobnie zreszt� jak Karakozow – na szubienicy. Potem by�y 
jeszcze nieudane zamachy bombowe cz�onków Narodnej Woli: jeden kolejowy 
(19 listopada 1879 r.), drugi – w Pa�acu Zimowym (5 lutego 1880 r.). W kocu 
rewolucjoni	ci postawili na swoim. Pocz�tkowo bomb
 chcieli pod�o�y� pod 
ulic� Ma�� Sadow�, któr� do	� regularnie przemierza� car, ale z uwagi na to, �e 
detonacja materia�u wybuchowego zgromadzonego pod ulic� (chciano wykona� 
podkop) mog�a spowodowa� znaczn� liczb
 ofiar w	ród przypadkowych osób 
i okolicznych mieszkaców, postanowiono zarzuci� ten plan na rzecz klasycz-
nych �adunków wybuchowych wrzuconych do powozu. 13 marca 1881 r. car 
uda� si
 na przeja�d�k
, a w okolicy Ma�ej Sadowej ju� czeka�o na niego czte-
rech zabójców. Monarcha jednak zmieni� kurs, udaj�c si
 na 	niadanie do ksi
�-
nej Katarzyny Michaj�owny. Zamachowcy pilnie 	ledzili ruchy pojazdu Aleksan-
dra II; jeden z nich, Rysakow, zdetonowa� w pewnym momencie �adunek, rzu-
caj�c nim w kierunku cara. Ten jednak nie odniós� obra�e. Rzucony pod nogi 
zamachowca �om przez przypadkowego robotnika, Nazarowa, przewróci� go na 
ulic
. Monarcha – mimo sugestii ze strony ochrony, by natychmiast opu	ci� 
miejsce zdarzenia – postanowi� przyjrze� si
 zamachowcowi i zobaczy�, jakie 
szkody poczyni�a bomba. Ale w tym czasie drugi z zamachowców, bacznie 
obserwowa� ruchy cara. W odpowiednim momencie rzuci� bomb
 owini
t� 
w papier – tym razem celnie. Rozleg� si
 przera�liwy huk – Aleksander II, któ-
remu wiele razy udawa�o si
 oszuka� 	mier�, nie uszed� jej przeznaczeniu. 
Widok by� straszny: na Newskim Prospekcie le�a�o dwadzie	cia osób, a w	ród 
nich w�adca Wszechrusi, w ka�u�y krwi, ze zmasakrowanym podbrzuszem i no-
gami ledwo trzymaj�cymi si
 tu�owia. W kilka godzin potem skona� w strasz-
nych m
czarniach, podobnie zreszt� jak zdesperowany zamachowiec, którym 
okaza� si
… Polak Ignacy Hryniewiecki 91 . Pochodzi� z Bobrujska (obecnie 
	rodkowa Bia�oru	), gdzie urodzi� si
 w 1855 r. w rodzinnym maj�tku szlachec-
kim. W 1875 r. rozpocz�� w Sankt Petersburgu studia matematyczne w Instytucie 

�����������������������������������������������������������
Warszawa � Kraków 1993 s. 167-170; W.E. MOSSE. Alexandre II and the Modernizatin of 
Russia. London 1958. 

91 Jego sugestywny portret przynosz� P�omienie Stanis�awa Brzozowskiego. 
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Technologicznym i bardzo szybko zwi�za� si
 z rewolucyjn� Narodn� Wol�. Czy 
to ironia losu? Zapewne: cho� ironia podwójna! Oto bowiem 	mier� Aleksandra 
II – tak znienawidzonego nie tylko przez Polaków, ale równie� przez wielu 
Rosjan – przekre	li�a przekszta�cenie despotycznego imperium w nowoczesne 
pastwo konstytucyjne, bliskie organizacyjnie i kulturowo Zachodowi: co praw-
da z bardzo ograniczonym, cho� realnym, udzia�em spo�eczestwa w sprawo-
waniu w�adzy; spo�eczestwa, które mia�o z poddanych – o czym marzy� i o co 
zabiega� car – sta� si
 obywatelami. Tak zatem na Newskim Prospekcie skoczy� 
si
 okres sewastopolskiej odwil�y, rozpocz
ty kl
sk� rosyjsk� w wojnie krym-
skiej. Po Aleksandrze II tron przej�� jego syn Aleksander III (1881-1894), który 
nie do	�, �e cofn�� wszystkie reformy swego ojca, to jeszcze okaza� si
 nie 
mniejszym despot� i okrutnikiem ni� Miko�aj I. 
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“THIS IS THE MOST STUPID, 
MOST SHAMEFUL STORY 

UNDER THE SUN!” 
 

S u m m a r y 
 

The article describes Antoni Berezowski’s assassination attempt on Tsar Alexander II on 
6th June 1867 (Berezowski was a Polish émigré and former insurgent). In Norwid’s writings 
the event is just an episode, however, it has not been fairly thoroughly discussed: both with 
respect to the data and facts that here and there appear in commentaries to the poet’s writings, 
and with respect to the very historical fact that caused commotion in the Polish émigré circles 
in Paris; but also with respect to the event’s context and its political repercussions in Europe 
and in Poland. The present text tries – since it is based on authentic materials and documents – 
to fairly thoroughly describe the whole affair and verify Norwid’s judgments and opinions 
formulated for the moment, without a proper political and historical analysis. It also shows the 
figure of Berezowski, an unusual émigré and patriot who paid a terrible price for the un-
successful attempt. 

Translated by Tadeusz Kar�owicz 
 
S�owa kluczowe: Berezowski, Norwid, zamach, Aleksander II, Matejko, Napoleon III, Pary�. 
 
Key words: Berezowski, Norwid, attempt, Alexander II, Matejko, Napoleon III, Paris. 

 
 
PIOTR CHLEBOWSKI � dr hab., adiunkt w O	rodku Bada nad Twórczo	ci� C. Norwida KUL. Adres: 

ul. Chopina 27, p. 550, 20-023 Lublin; e-mail: quidam@kul.lublin.pl 
 

 



PRZEGL�DY �
STUDIA NORWIDIANA 

33:2015 

Beata W o � o s z y n – HUMANIZM TEOCENTRYCZNY 
CZY CHRZE�CIJA�SKI PERSONALIZM?  

Ksi��ka pani Renaty Gadamskiej-Serafin pt. Imago Dei. Cz�owiek w my�li 
i twórczo�ci Cypriana Kamila Norwida (Sanok 2011), która stanowi pok�osie 
rozprawy doktorskiej, jest po	wi
cona szeroko pojmowanej problematyce antropo-
logicznej w spu	ci�nie poety. Autorka od razu zaznacza, �e przedmiotem jej 
bada b
dzie raczej zawarto	� intelektualna ni� walory literackie poezji i prozy 
Norwida. Jednocze	nie jednak perspektywa bada nie zaw
�a si
 do aspektów 
filozoficznych i teologicznych antropologii, ale obejmuje tak�e nauki przyrod-
nicze i w pewnym stopniu dotyka tak�e zagadnie antropologii spo�ecznej i kul-
turowej. Renata Gadamska-Serafin koncentruje swoje badania wokó� dwóch, 
zasadniczych jej zdaniem, kwestii antropologicznych � istoty cz�owieka i kondy-
cji ludzkiej, innymi s�owy: esencji i egzystencji. Te dwa zagadnienia s� ana-
lizowane w kontek	cie zarówno XIX-wiecznej my	li antropologicznej z ca�ym 
jej zapleczem tradycji teologicznej i filozoficznej, jak i wybranych nurtów 
antropologii wspó�czesnej. Tych nurtów, wobec których – zdaniem autorki – 
my	l Norwida wykazuje znamiona prekursorstwa, a s� to: chrze	cijaski egzy-
stencjalizm, filozofia dialogu Tischnera i chrze	cijaski personalizm. Jako kon-
tekst �ród�owy dla przemy	le Norwida zostaje przywo�ana tradycja biblijna 
i patrystyczna, zw�aszcza teologia Paw�owa, filozofia sokratejska oraz tomizm. 

Pierwsze rozdzia�y ksi��ki s� po	wi
cone analizie i rekonstrukcji ontologicz-
nych aspektów antropologii Norwida, pocz�wszy od tytu�owego zagadnienia 
imago Dei, poprzez problematyk
 dualizmu duchowo-cielesnego, a na umiejsco-
wieniu cz�owieka w hierarchii bytów stworzonych skoczywszy. Autorka z du�� 
precyzj� sytuuje stanowisko Norwida na tle antynomicznej panoramy antropo-
logii XIX-wiecznej, zauwa�aj�c, i� poeta pozosta� w opozycji zarówno wobec 
romantycznego spirytualizmu i angelizmu, jak i wobec skrajnie materialistycz-
nego darwinizmu. Wiele miejsca zostaje po	wi
cone d�ugotrwa�ej i zagorza�ej 
polemice Norwida z ewolucjonizmem Darwina. Nies�ychanie precyzyjnie i wszech-
stronnie zosta�y przedstawione wszystkie aspekty i niuanse argumentacyjne tej�e 
polemiki oraz ukszta�towany w jej ferworze silny antynaturalizm poety i afir-
matywny stosunek do kultury i tradycji jako wyznaczników natury-istoty cz�o-
wieczestwa. W tym zakresie my	l Norwida wykazuje, zdaniem badaczki, powi-
nowactwa z filozofi� Schillera i antycypuje tezy Ingardena oraz Plessnera. 
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Przy rozpatrywaniu jak�e istotnej i obarczonej wielowiekow� tradycj� pro-
blematyki ducha, duszy i cia�a autorka bardzo trafnie przywo�uje bogaty kontekst 
teologii biblijnej z teologi� 	w. Paw�a na czele. Czytelnik odczuwa jednak pe-
wien niedosyt w zwi�zku z brakiem stanowiska badaczki wobec kluczowego 
w tym wzgl
dzie poj
cia formy, jak�e �ywotnego w twórczo	ci poety i obecnego 
w cytowanych i analizowanych przez autork
 fragmentach Niewoli (s. 53). Onto-
logia jest analizowana bardziej pod k�tem teologicznym, a wi
c z punktu widze-
nia tytu�owego obrazu Bo�ego w cz�owieku, a co za tym idzie w aspektach kap-
�astwa, osoby ludzkiej, w�adczo	ci wobec innych ziemskich stworze i twór-
czo	ci � pracy ludzkiej. Badaczka dostrzeg�a, uznawany przez Norwida, soterio-
logiczny sens pracy, który zainspirowa� Jana Paw�a II jako autora encykliki 
Laborem exercens. Nie podj
�a jednak gruntowniejszej analizy zagadnie istoto-
wych w obr
bie antropologii Norwidowskiej. Wszechobecne w twórczo	ci poety 
poj
cia duszy, ducha i cia�a, a tak�e wspomnianej powy�ej formy wymagaj� 
czego	 wi
cej ni� powo�ania si
 na filozofi
 tomistyczn�, teologi
 	w. Paw�a 
i Tomasza z Kempis. Tym bardziej, �e poj
cia formy i ducha stosuje Norwid 
w zgo�a zupe�nie innym znaczeniu ni� ma to miejsce w tomizmie. Notabene, 
w wielu miejscach badaczka stwierdza zdecydowany wp�yw tomizmu na antro-
pologi
 Norwida. Tomizm jest traktowany jak niekwestionowany fundament 
	wiatopogl�du poety, niewymagaj�cy �adnych dodatkowych uzasadnie. Jedna-
kowo� nie wydaje si
 on taki oczywisty. Troch
 szkoda, �e autorka nie pokusi�a 
si
 o dok�adn� rekonstrukcj
 tomistycznych elementów w Norwidowej antropo-
logii, a co za tym idzie o uzasadnienie owej dominuj�cej pozycji tomizmu 
w refleksji autora Quidama. Oczywi	cie, nie ulega kwestii, �e pewne rozstrzy-
gni
cia w filozofii poety s� zbie�ne z duchem tomizmu, poniewa� wyrastaj� 
z tego samego pnia tradycji biblijnej i patrystycznej. Norwid jednak pos�ugiwa� 
si
 inn� terminologi� i innymi konstrukcjami poj
ciowymi ni� te, którymi ope-
ruje tomizm. Do	� dobr� ilustracj� tego nieporozumienia jest passus, obejmuj�cy 
strony 124-127, w którym autorka analizuje Norwidowskie rozumienie wolno	ci, 
obszernie przytaczaj�c fragmenty poematu Niewola, na których podstawie 
stwierdza niezbyt zreszt� s�usznie, �e dla Norwida „cia�o – jako forma jest tylko 
	rodkiem” (s. 124). Po czym podsumowuje Norwidowskie rozwa�ania jako 
zgodne z my	l� 	w. Tomasza. Jak wiadomo, w antropologii 	w. Tomasza „forma” 
nigdy nie jest „cia�em”, chocia� generalnie nie sposób si
 z autork� nie zgodzi�, 
�e Norwid rzeczywi	cie rozumia� wolno	� cz�owieka na sposób personalistyczny 
i ten sposób rozumienia wolno	ci jest zgodny z filozofi� Tomaszow�1. Autorka 

������������������������������������������������������������
1 �W. TOMASZ Z AKWINU. Dzie�a wybrane. T�um. i oprac. J. Salij OP. Pozna 1984. 

O formie zob. s. 32. O wolno�ci s. 33, 211. 



 _____________________________________________________   PRZEGL�DY 

 

�
271

pomija w swych rozwa�aniach poj
cie „unadforemniania si
”, które wydaje si
 
do	� istotne dla Norwidowskiej antropologii. 

Za to z niezwyk�� staranno	ci� zosta�a przedstawiona problematyka persona-
lizmu chrze	cijaskiego w twórczo	ci poety, zw�aszcza zagadnienia mi�o	ci, 
ró�nic pomi
dzy wolno	ci� jednostki i wolno	ci� osoby oraz d��enia do reali-
zacji warto	ci. Bardzo ciekawe jest spostrze�enie autorki na temat Norwidow-
skiej koncepcji mi�o	ci, której „kierunek” jest odwrotny ni� u Platona, gdy� 
mi�o	� u Norwida to wcielanie, „przepajanie materii oznakami ducha” (s. 56). 

Druga cz
	� rozwa�a nad antropologi� Norwida po	wi
cona jest � rozpozna-
nemu przez autork
 � chrze	cijaskiemu egzystencjalizmowi poety. Ów egzy-
stencjalizm jest prekursorski wobec refleksji G. Marcela i E. Mouniera, ale 
zarazem stoi w opozycji do filozofii Kierkegaarda, chocia� � co s�usznie zauwa-
�y�a autorka � wywodzi si
 z analogicznego jak u Kierkegaarda poczucia sprze-
ciwu wobec systemowego idealizmu niemieckiego i dominacji przyrodoznaw-
stwa. W twórczo	ci poety mo�na rozpozna� typowe znamiona egzystencjalizmu, 
jak np. poczucie paradoksalno	ci ludzkiej kondycji, rozpi
tej pomi
dzy godno-
	ci� obrazu Bo�ego a „bydl
cym jarzmem”, pomi
dzy doczesno	ci� bytowania 
a wieczno	ci� przeznaczenia. Wszechobecny jest tak�e egzystencjalny motyw 
przemijania, czyli – innymi s�owy – topos wanitatywny, którego pesymistyczny 
wyd�wi
k zostaje z�agodzony chrze	cijask� eschatologi�. Poznajemy te� Nor-
widowskie realizacje toposów: homo viator, miles christianus oraz theatrum 
mundi. Sporo uwagi zostaje po	wi
cone trzem egzystencjalnym tematom: cier-
pieniu, smutkowi i szcz
	ciu. Norwidowski sposób mówienia o cierpieniu z jed-
nej strony 	wiadczy o g�
bokiej wra�liwo	ci poety, z drugiej za	 ukazuje dojrza�e 
sposoby konsolacji i przezwyci
�enia bólu poprzez dostrze�enie jego wymiarów 
zbawczych w p�aszczy�nie historiozoficznej i transcendentnej. Cierpienie dla 
autora Assunty mo�e mie� te� walor dynamiczny, gdy� mo�e by� walk�, lub te� 
walor epistemologiczny i inspiruj�cy, kiedy sk�ania cz�owieka do transcendo-
wania samego siebie i dzia�alno	ci twórczej. Innymi s�owy, cierpienie jest jed-
nym ze �róde� kultury. Z kolei smutkowi po	wi
cony zosta� niemal minitraktat, 
zawieraj�cy przegl�d ca�ej 	ródziemnomorskiej refleksji o smutku oraz wszyst-
kich odmian tego nastroju, pojawiaj�cych si
 w tradycji literackiej. Znajdujemy 
tu tak�e opis chyba wszystkich sposobów obrazowania ró�nych odcieni smutku 
w twórczo	ci Norwida. Traktat koczy analiza semantyczna motywu �zy w poe-
zji autora Pi�ciu zarysów. Znamienne, �e w tej oraz dalszych cz
	ciach pracy 
autorka nie stroni od analiz stylistycznych i podej	cia typowo literaturoznaw-
czego, co pozwala ujawni� walory estetyczne przytaczanych tekstów. W pod-
sumowaniu zagadnie egzystencjalnych padaj� stwierdzenia nie tylko o du�ej 
rozbie�no	ci pomi
dzy egzystencjalizmem autora Quidama, a materialistycznym 
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egzystencjalizmem wieku XX, ale tak�e o pewnych ró�nicach w stosunku do 
prekursorów egzystencjalizmu chrze	cijaskiego: 	w. Augustyna i Tomasza 
z Kempis. 

Kolejna obszerna cz
	� ksi��ki, zatytu�owana Aetates hominum, po	wi
cona 
jest okresom �ycia ludzkiego, od dziecistwa do staro	ci, w dzie�ach poety. Taki 
temat, ewokuj�cy kultur
 	redniowiecza, wydaje si
 zrazu nieco nieprzystaj�cy 
do twórczo	ci pó�nego romantyka. Niemniej jego zalet� jest pojemna forma dla 
ud�wigni
cia obszernej problematyki czasowo	ci czy te� historyczno	ci ludzkiej 
kondycji. Szcz
	liwie autorka nie posz�a za przyk�adem 	redniowiecznych twór-
ców i nie wydzieli�a siedmiu epok �ycia ludzkiego, a poprzesta�a na trzech, wy-
wodz�cych si
 z greckiego antyku. Rozdzia� po	wi
cony dziecistwu przedsta-
wia bardzo wszechstronnie zarówno literack�, jak i ikonograficzn� spu	cizn
 
Norwida podejmuj�c� temat dziecka. Autorka bardzo wnikliwie analizuje bogat� 
symbolik
 dzieci
cych przedstawie, wydobywaj�c kunszt literacki i malarski 
pó�nego romantyka. Zwraca te� uwag
 na pierwociny teologii dziecka w twór-
czo	ci Norwida, prekursorskie wobec teologii katolickiej XX wieku oraz na ro-
mantyczny mit dziecistwa, b
d�cy równie� dla Norwida swego rodzaju idea�em 
antropologicznym. Ponadto ukazuje oryginalnie Norwidowski motyw niemow-
l
ctwa jako figur
 duchowej doskona�o	ci chrze	cijaskiej. W kolejnych roz-
dzia�ach, po	wi
conych m�odo	ci, dojrza�o	ci i staro	ci, zostaje przedstawiony 
ciekawy paradoks twórczo	ci drugiego pokolenia romantyków � mianowicie 
przewarto	ciowanie m�odo	ci i staro	ci. Mickiewiczowska antynomia wznios�ej 
m�odo	ci i zgrzybia�ej, zacofanej staro	ci zostaje odwrócona. Nie tylko dojrza-
�o	� uzyskuje wyra�n� przewag
 nad m�odo	ci�, ale pokolenie starców staje si
 
obiektem podziwu i zazdro	ci jako reliktów 	wietnej przesz�o	ci Polski i no	ni-
ków tradycji. Naturaln� konsekwencj� takich przewarto	ciowa jest pojawienie 
si
 w twórczo	ci poety toposu puer senex. O toposie tym, tudzie� o ró�nych 
aspektach problematyki staro	ci w twórczo	ci Norwida, pisa� obszernie Krzysz-
tof Trybu	, o czym autorka nie wspomina ani w przypisach, ani w bibliografii2. 
Niemniej temat staro	ci zosta� potraktowany w ksi��ce bardzo obszernie i wy-
czerpuj�co. Niew�tpliwa afirmacja staro	ci jako idea�u dojrza�o	ci antropo-
logicznej, zilustrowana w szeregu Norwidowskich postaci heroicznych starców, 
zosta�a skontrastowana z realistycznym wizerunkiem starczej kondycji, obecnym 
zw�aszcza w epistolografii i ikonografii Norwida. Refleksja nad etapami �ycia 
ludzkiego zostaje podsumowana obserwacjami na temat czasu w twórczo	ci 
poety, czasu rozumianego jako kategoria antropologiczna. Znacz�ce i godne 
przytoczenia jest stwierdzenie autorki, �e: 
������������������������������������������������������������

2 K. TRYBU�. Stary poeta. Studia o Norwidzie. Pozna 2000. Zob. rozdzia� pt. Stary ch�o-
piec s. 54-58. 
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„Norwidowska polemika z rzeczywisto	ci� pokartezjask� i darwinizmem wyra�a�a si
 
nie tylko w apologii koncepcji imago Dei, ale tak�e w zdecydowanym opowiedzeniu si
 po 
stronie jako	ciowej koncepcji czasu” (s. 324). 

 
Ostatni i najkrótszy rozdzia� ksi��ki jest po	wi
cony relacjom spo�ecznym 

cz�owieka. My	l Norwida o spo�eczestwie � stwierdza autorka � sta�a w opozy-
cji zarówno do indywidualizmu romantycznego i heglizmu, jak i do ewolucjoni-
stycznego scjentyzmu Herberta Spencera. Koncepcje spo�eczne Norwida s� roz-
patrywane pod k�tem ich zgodno	ci ze wspó�czesn� katolick� nauk� spo�eczn�. 
Jednak rozwa�ania te maj� charakter do	� wybiórczy. Poza rozró�nieniem spo�e-
czestwa i s�siedztwa analiza koncentruje si
 na relacji jednostka a spo�ecze-
stwo. Sk�din�d trudno si
 dziwi�, gdy� my	l spo�eczna Norwida to temat na od-
dzieln� obszern� dysertacj
. 

Ostatnie krótkie podrozdzia�y zajmuj� si
 relacjami mi
dzyludzkimi, takimi 
jak: mi�o	�, przyja�, grzeczno	� i dialog. Troch
 trudno zrozumie�, dlaczego 
nie zosta�y one omówione w pierwszych cz
	ciach ksi��ki, gdzie by�y ju� 
podejmowane takie tematy, jak mi�o	� i praca, ale autorka próbuje tu wyj	� 
naprzeciw nowemu trendowi w antropologii filozoficznej, mianowicie filozofii 
dialogu czy te� filozofii spotkania (J. Tischner, M. Buber), s�usznie twierdz�c, 
�e Norwid jako poeta dialogu by� i w tej dziedzinie prekursorem. Rozpatruj�c 
relacje ludzkich wzajemno	ci, badaczka zauwa�a i opisuje swoi	cie Norwidow-
ski model spotkania, którym jest „objawianie si
”, zawieraj�ce w sobie dwa 
charakterystyczne dla poety aspekty spojrzenia na cz�owieka: epifani
, czyli 
element sacrum i przestrze warto	ci � element aksjologiczny. Autorka podkre-
	la te� dialogowe („dramatyczne”) rozumienie prawdy przez poet
, które nie-
jako przesuwa zakres tego poj
cia z przestrzeni epistemologicznej na terytorium 
antropologii. 

Ksi��ka pani Renaty Gadamskiej-Serafin w sposób wszechstronny i wielo-
aspektowy przedstawia problematyk
 egzystencji i kondycji ludzkiej w twórczo-
	ci Norwida. Co do zagadnie metafizycznych i istotowych, to zosta�y one uka-
zane g�ównie w kontek	cie teologicznym, natomiast troch
 brakuje g�
bszego 
osadzenia Norwidowskiej ontologii osoby ludzkiej w tradycji filozoficznej. Nie-
mniej jednak na wielki podziw zas�uguje fakt, �e sposób przedstawienia tematu 
oddaje w pe�ni sprawiedliwo	� Norwidowskiej antropologii w tym sensie, �e nie 
jest to antropologia Norwida – li tylko teologa, ani Norwida � filozofa, ale jest to 
antropologia Norwida artysty. W poszukiwaniu formy pojemnej dla ca�o	ciowego 
uj
cia Norwidowskiej my	li o cz�owieku autorka w zakoczeniu ksi��ki 
przypomnia�a bardzo trafne okre	lenie Hanny Malewskiej, która nazwa�a antropo-
logi
 Norwida humanizmem teocentrycznym. Przez ów teocentryzm, a raczej 



PRZEGL�DY   ____________________________________________________    
 

�
274

dzi
ki niemu, poeta szed� pod pr�d i „my	la� wbrew ca�ej nowo�ytno	ci europej-
skiej” (s. 388) po to, aby z uporem przypomina� „o transcendentnym wymiarze 
natury ludzkiej” (s. 386). 
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THEOCENTRIC HUMANISM 
OR CHRISTIAN PERSONALISM?  

S u m m a r y  
 

Renata Gadamska-Serafin’s book entitled Imago Dei. Cz�owiek w my�li i twórczo�ci 
Cypriana Norwida [Imago Dei. The Man in Cyprian Kamil Norwid’s Thought and Works] is 
devoted to anthropological issues in the poet’s works. She focuses her studies on two anthropo-
logical issues: the essence of the man and the human condition; or in other words, the essence 
and the existence. These two issues are analyzed in the context of both the 19th century 
anthropological thought with all its base of theological and philosophical tradition, as well as 
of selected trends in modern anthropology. As a source context for Norwid’s reflections 
Biblical and patristic tradition, especially Paul’s theology, as well as Socratic philosophy and 
Thomism are referred to. The first chapters of the book are devoted to analysis and recon-
struction of ontological aspects of Norwid’s anthropology. A lot of space is given to Norwid’s 
long and fervent polemic with Darwin’s evolutionism. The issue of Christian personalism in 
the poet’s works is especially meticulously presented. The second part of the deliberations on 
Norwid’s anthropology is devoted to the poet’s Christian existentialism recognized by the 
author. Quite a lot of space is taken up by three existential issues: suffering, sorrow and happi-
ness. Another extensive part of the book, entitled Aetates hominum, is devoted to the periods in 
a human being’s life, from childhood to old age, in the poet’s works. And the final, short 
subsections deal with inter-human relations, such as love, friendship, politeness and dialogue. 
Looking for a formula that would describe Norwid’s whole thought about the man, in the 
conclusion the author reminds Hanna Malewska’s accurate definition: she called Norwid’s 
anthropology theocentric humanism. 

 
Translated by Tadeusz Kar�owicz 



 _____________________________________________________   PRZEGL�DY 

 

�
275

S�owa kluczowe: aetates hominum, antropologia, cierpienie, cz�owiek, darwinizm, dialog, 
dusza, egzystencja, egzystencjalizm, forma, homo viator, istota, mi�o	�, m�odo	�, niemowl
, 
personalizm, praca, smutek, staro	�, tomizm, topos theatrum mundi, vanitas, wolno	�. 
 
Key words: aetates hominum, anthropology, suffering, man, Darwinism, dialogue, soul, exi-
stence, existentialism, form, homo viator, essence, love, youth, baby, personalism, work, sor-
row, old age, Thomism, theatrum mundi topos, vanitas, freedom. 

 
 
BEATA WO�OSZYN � dr nauk humanistycznych, literaturoznawca, autorka ksi��ki Norwid ocala, 

Kraków 2008; norwidolog. ul. S. Klonowica 17 d, 30-654 Kraków; e-mail: syllabus@syllabus.com.pl 
 
 
 

Dominika  W o j t a s i  s k a – RECEPCJA NORWIDA 
W LATACH 1939-1956 

„Jak czyta� Norwida?”1 – pytanie to pojawia si
 co jaki	 czas w badaniach 
nad twórczo	ci� autora Vade-mecum. Ksi��ka Przemys�awa Dakowicza „Lecz ty 
spomnisz, wnuku...”. Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, 
ksi�
kach i historii (Wyd. IBL PAN. Warszawa 2011) pokazuje, jak czytano 
poet
 w latach 1939-1956, ukazuje recepcj
 Norwida na tle historycznych wy-
darze i ideologicznych dyskusji tamtych czasów. Jak sam autor zauwa�a: „Re-
cepcja twórczo	ci Cypriana Kamila Norwida w latach 1939-1956, cho� stanowi 
osobny rozdzia� Norwidowej obecno	ci w polskiej kulturze, pozostaje tak�e w 
bezpo	redniej zale�no	ci od tego, jak czytano autora Promethidiona w dekadach 
wcze	niejszych [...]”2. Dakowicz przypomina zatem we Wst�pie pokrótce dzieje 
recepcji Norwida w M�odej Polsce i dwudziestoleciu mi
dzywojennym, zwra-
caj�c uwag
 na zas�ugi Zenona Przesmyckiego w propagowaniu tej twórczo	ci, 
kolejne wydania (mniej lub bardziej udane) dzie� poety oraz utrwalenie si
 
w powszechnym odbiorze wizerunku Norwida jako „patrona odbudowy pa-
stwowo	ci polskiej”3. Historia kolejnych wyda Norwidowskich pism w okresie 
mi
dzywojennym doczeka�a si
 ju� rzetelnego naukowego opracowania przez 

������������������������������������������������������������
1 Zob. Jak czyta� Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje. Warszawa 2008. 
2 P. DAKOWICZ. „Lecz ty spomnisz, wnuku...” s. 5. 
3 Tam�e s. 7. 

„STUDIA NORWIDIANA” 33:2015
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Marka Busia4, zatem Dakowicz tylko omawia dzieje wyda i sposoby lektury 
w tamtym czasie, czyni�c je punktem wyj	cia do w�asnych rozwa�a. 

Pierwszy rozdzia�, zatytu�owany Trzeci cie� Norwida, dotyczy odbioru twór-
czo	ci poety przez m�ode pokolenie, wrzucone w wojenn� rzeczywisto	�. Jak 
ró�ne mog� to by� sposoby czytania i inspiracje pokazuje Dakowicz na przyk�a-
dzie Andrzeja Trzebiskiego i innych autorów pisma „Sztuka i Naród” oraz 
Krzysztofa Kamila Baczyskiego – tej tematyce po	wi
cone s� dwa pierwsze 
podrozdzia�y. Z cz
	ci tej dowiadujemy si
, jak� rol
 odgrywa� Norwid w kszta�-
towaniu si
 i umacnianiu patriotycznej 	wiadomo	ci m�odych publicystów. Au-
tor Milczenia interesowa� ich jako artysta-„organizator wyobra�ni narodowej”. 
Podkre	lali konieczno	� docierania do prawdy, dzia�ania wed�ug wyznawanych 
chrze	cijaskich warto	ci i czynnego udzia�u w historii. Dla kr
gu „SiN-u” 
szczególne znaczenie mia�y rozwa�ania Norwida o narodzie, prze	wiadczenie 
poety o odpowiedzialno	ci ka�dej jednostki za losy swojej zbiorowo	ci. Warto 
jednak zwróci� uwag
 – co czyni równie� Dakowicz – �e ch
� walki zbrojnej 
i w tym kontek	cie nawo�ywanie do „czynu” nie do koca jest zgodne z pogl�-
dami autora Milczenia, niech
tnego nieprzemy	lanym, samobójczym zrywom 
patriotycznym i rewolucyjnym rozlewom krwi. A zatem takie czytanie Norwida, 
jakie prezentowa� kr�g „SiN-u”, by�o do	� jednostronne i wybiórcze, podporz�d-
kowane w�asnym przekonaniom politycznym – tego zastrze�enia jednak w ksi��-
ce Dakowicza nie wida�. 

Krzysztof Kamil Baczyski, o innych pogl�dach ni� 	rodowisko Trzebiskie-
go, swoje zainteresowanie Norwidem zawdzi
cza� ojcu Stanis�awowi. Autor 
zwraca uwag
, �e dla Baczyskiego Norwid by� wa�ny ze wzgl
du na postulat 
„sztuki-pracy” oraz narodowych aspektów twórczo	ci, ale czyta� go inaczej ni� 
publicy	ci z „SiN-u”. Zamiast bojowego nastawienia Trzebiskiego wobec histo-
rii u Baczyskiego wida� pesymizm historiozoficzny oraz zgod
 na cierpienie. 
Dyskusyjny wydaje si
 fragment, w którym Dakowicz pisze o dramacie Baczy-
skiego, w którym 	cieraj� si
 racje zwolennika i przeciwnika „czynu i si�y”5. 
Autor jako inspiracj
 wskazuje na wiersz Norwida Spartakus i na nim opiera 
swój wywód, podaj�c w przypisie, �e ten wiersz „[...] musia� zwróci� baczniejsz� 
uwag
 m�odego poety cho�by z uwagi na jego przynale�no	�, w czasach gim-
nazjalnych, do lewicowej organizacji „Spartakus” 6 . Interpretacyjne wnioski, 
cho� interesuj�ce, wygl�daj� na niedostatecznie umotywowane. 

������������������������������������������������������������
4 M. BU�. Sk�adanie pie�ni. Z dziejów edytorstwa twórczo�ci Cypriana Norwida. Kraków 

1997. 
5 Tam�e s. 59. 
6 Tam�e. 
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Kolejne dwa podrozdzia�y dotycz� wojennych edycji pism Norwida oraz 
odnalezienia w zrujnowanej Warszawie norwidianów Miriama. Cz
	� po	wi
-
cona Przesmyckiemu bazuje – jak dokumentuje sam autor – na informacjach 
zaczerpni
tych z Koczorowskiego, Zaniewickiego i Borowego7, ale jest interesu-
j�c� cz
	ci� pierwszego rozdzia�u. Mo�na by�o si
gn�� jeszcze po Norwidystów 
Marka Busia8, ksi��k
 po	wi
con� mi
dzy innymi Miriamowi. 

Drugi rozdzia�, zatytu�owany „Srogie ob�oków trzaskanie”. Walka ideolo-
giczna z Norwidem i o Norwida 1944-1955 jest wa�n� cz
	ci� tej publikacji. 
Autor pokazuje, jakim manipulacjom podlega� dorobek Norwida w Polsce 
powojennej. To, co w czasie wojny zachwyca�o czytelników (maksymalizm 
etyczny, heroizm, chrze	cijaskie warto	ci, gotowo	� na cierpienie w imi
 wy�-
szych warto	ci), teraz spowodowa�o, �e Norwid znalaz� si
 w nie�asce. Dakowicz 
w interesuj�cy sposób pokazuje niuanse poszczególnych sposobów czytania 
autora Wandy: Adama Wa�yka � odrzucaj�cego ca�kowicie t
 twórczo	�, Kazi-
mierza Wyki � próbuj�cego z tym polemizowa� i broni� Norwida, przeciwsta-
wiaj�c si
 upolitycznionej interpretacji, Mieczys�awa Jastruna � próbuj�cego 
nagi�� przes�anie poety do obowi�zuj�cej ideologii i wskazywa� „post
powe” 
elementy Norwidowskiej twórczo	ci czy Henryka Markiewicza � próbuj�cego 
oddzieli� pogl�dy spo�eczno-polityczne autora Assunty od jego twórczo	ci. 

Podrozdzia� „Pisarz naszych dni” podejmuje w�tek jubileuszu 125-lecia uro-
dzin Norwida i zwi�zanych z tym g�osów próbuj�cych „zrehabilitowa�” twór-
czo	� autora Promethidiona – tutaj Dakowicz opisuje dzia�ania Mariana Pie-
chala, „[...] wierz�cego w mo�liwo	� przyswojenia wspó�czesno	ci „ca�ego Nor-
wida”9 i w ostry sposób przeciwstawiaj�cego si
 Wa�ykowi oraz Romana Zr
-
bowicza, podkre	laj�cego „demokratyczn� ideologi
” poety. Dzia�ania te, jak 
pisze autor, powoli przynosi�y efekty i g�osy o „post
powo	ci” autora Quidama 
zacz
�y si
 nawet przedostawa� do artyku�ów wychodz�cych spod pióra osób 
o 	wiatopogl�dzie zgodnym z oczekiwaniami nowej w�adzy. 

Po drugiej stronie „barykady” znale�li si
 prawicowi publicy	ci katoliccy, 
pokazuj�cy chrze	cijaski wizerunek poety, zwracaj�cy uwag
 na te warto	ci 
Norwidowskie, które wa�ne by�y dla pokolenia Trzebiskiego i Baczyskiego. 
Dakowicz wskazuje na Hann
 Malewsk�, a zw�aszcza na tekst pt. Ca�ocz�owie-
������������������������������������������������������������

7 S.P. KOCZOROWSKI. Norwid ocalony. „Warszawa” 4: 1946; S.P. KOCZOROWSKI. Zenon 
Przesmycki (Miriam). „Pami
tnik Literacki” 3-4: 1946; W. Borowy. O Norwidzie. Rozprawy 
i notatki. Warszawa 1960; W. Borowy. Wst�p. C. NORWID. Pisma zebrane. T. F: Pisma proz�. 
Dzia� drugi: O sztuce i literaturze. Warszawa � Kraków 1911. 

8 M. BU�. Norwidy�ci. Miriam – Cywi�ski – Makowiecki – Borowy – Wyka. Konteksty. 
Kraków 2008. 

9 P. DAKOWICZ. „Lecz ty spomnisz, wnuku...” s. 123. 
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cze�stwo10, opublikowany w „Tygodniku Powszechnym”. Malewska akcentowa-
�a Norwidowski postulat doskonalenia siebie i wp�ywania na histori
, próbuj�c 
dyskutowa� z marksistowsk� ideologi�, a warto	ci wywiedzione z twórczo	ci 
autora Milczenia traktowa�a jako „drogowskaz na now� epok
”11. 

Dakowicz pisze równie� o grupie poetyckiej „Próg” – m�odzi twórcy, zwi�-
zani z Ko	cio�em, uznali Norwida za swego patrona (motto z Krakusa poprze-
dzi�o pierwsze programowe wyst�pienie) ze wzgl
du na „pe�n� realizacj
 	wiato-
pogl�du chrze	cijaskiego”12. Autor pisze, �e jednym z g�ównych postulatów tej 
grupy by�o „w��czenie polskiej kultury w nurt kultury europejskiej”13, przeciw-
stawianie si
 kryzysowi warto	ci oraz powrót do „moralnego pos�annictwa 
sztuki”14, co ��czy si
 z twórczo	ci� autora Vade-mecum. Autor wskazuje, �e 
Jerzy Kierst w programowej wypowiedzi obja	niaj�cej nazw
 grupy odwo�ywa� 
si
 do Stanis�awa Wyspiaskiego, Stanis�awa Ignacego Witkiewicza oraz Cy-
priana Norwida. Analizuj�c m.in. twórczo	� Jerzego Kiersta, Dakowicz konsta-
tuje, �e dorobek poetycki cz�onków „Progu” nie prezentuje wysokiego poziomu 
i – podobnie jak w przypadku grona skupionego wokó� pisma „Sztuka i Naród” – 
wp�ywy Norwidowskie najbardziej wyra�ne s� w tekstach programowych.  

W dalszej cz
	ci rozdzia�u autor pisze o wydawaniu pism Norwida w latach 
1944-1948, przypomina o wystawie Norwidowskiej zorganizowanej w 125-t� 
rocznic
 urodzin poety w Muzeum Narodowym w Warszawie, prezentuj�cej 
norwidiana Przesmyckiego, zbiory z bibliotek i muzeów, literack� i plastyczn� 
twórczo	� autora Milczenia oraz prace historycznoliterackie po	wi
cone poecie. 
Dakowicz podkre	la rang
 wydarzenia, opisuje szczegó�owo form
 prezentowa-
nia wystawy w Warszawie i w innych du�ych miastach, podkre	laj�c spore ni� 
zainteresowanie. Kilka stron po	wi
ca ksi��ce Hanny Malewskiej pt. �niwo na 
sierpie – 	wiadectwie fascynacji twórc� Promethidiona. S�usznie autor zauwa�a, 
�e pozycja ta idealizuje poet
 i w zwi�zku z tym doczeka�a si
 wielu g�osów kry-
tycznych. Ksi��ka Malewskiej pokazuje, jak wbrew ideologicznym tendencjom 
tamtych czasów Norwid odbierany by� jako poeta wierny swoim zasadom i wy-
znawanym warto	ciom, jako twórca potwierdzaj�cy przes�anie swoich dzie� w�as-
nym �yciem. Ze wzgl
dów kompozycyjnych by� mo�e lepiej by�oby omówi� 
�niwo na sierpie przy okazji analizowania publicystyki Malewskiej, zw�aszcza, 
�e Dakowicz i w jednym, i w drugim przypadku prezentuje podobne konkluzje. 

������������������������������������������������������������
10 H. MALEWSKA. Ca�ocz�owiecze�stwo, „Tygodnik Powszechny” 2: 1945. 
11 P. DAKOWICZ, „Lecz ty spomnisz, wnuku...” s. 129. 
12 Tam�e s. 133. 
13 Tam�e s. 135. 
14 Tam�e s. 134. 
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Podrozdzia� Wywichni�te g�osy opisuje post
puj�c� indoktrynacj
 spo�ecze-
stwa – rok 1949 przyniós� zjazd szczeciski i proklamowanie socrealizmu w lite-
raturze. Coraz trudniej by�o znale�� miejsce dla Norwida. Dakowicz przytacza 
opowiadanie Manekin Jana Józefa Szczepaskiego, pokazuj�ce, �e idee Norwi-
dowskie przesta�y pasowa� do wspó�czesnego 	wiata o wykrzywionej moral-
no	ci. Bohater opowiadania zastanawia si
, czy Norwidowska „	wi
to	� s�owa” 
i postulat wcielania w �ycie warto	ci jest do zrealizowania w socjalistycznym 
	wiecie, w którym �atwo cz�owieka z�ama� – czy nie jest to zadanie prze-
kraczaj�ce jego si�y i mo�liwo	ci? Jak nale�y ocenia� zmian
 pogl�dów tych, 
którzy jeszcze niedawno wydawali si
 wierzy� w sens Norwidowskich drogo-
wskazów? 

W podrozdziale tym czytamy równie� o Wyce i jego podr
czniku dla ucz-
niów szkó� 	rednich. Wcze	niej propagator twórczo	ci Norwida i antagonista 
Wa�yka – teraz Wyka sam zacz�� uprawia� histori
 literatury widzian� przez 
pryzmat marksizmu. W tym czasie � pisze Dakowicz � Wyka nadal próbuje oca-
li� twórczo	� Norwida przed ca�kowitym zapomnieniem z przyczyn ideologicz-
nych, ale czyni to pos�uguj�c si
 tymi metodami, które wcze	niej sam krytyko-
wa�. Kolejnym przyk�adem selektywnego czytania dzie� literackich jest artyku� 
Natalii Modzelewskiej pt. „Problem Norwida”, opublikowany w „Przegl�dzie 
Kulturalnym” z 1953 roku. Autorka � relacjonuje Dakowicz � konstatuje, �e 
Norwida stereotypowo uznaje si
 za „wstecznika”, przytaczaj�c te argumenty 
przemawiaj�ce za jego „post
powo	ci�”, które ju� wytaczali Jastrun, Piechal, 
Zr
bowicz i Wyka. Ostatecznie Modzelewska uznaje twórczo	� Norwida za 
reakcyjn�, która tylko cz
	ciowo zawiera elementy „post
powe”, a zadaniem 
marksistowskiej polonistyki jest wybranie tego, co wspó�cze	nie mo�na uzna� za 
w�asne dziedzictwo. Dakowicz w tym podrozdziale po raz kolejny wspomina 
o Wyce i jego dyskusyjnych wyborach. W tym kontek	cie wypada�oby przywo-
�a� ustalenia Marka Busia, który pisa� w Norwidystach, �e: 

 
Je	li jest Wyka wyznawc�, to takim, w którym �arzy si
 p�omie buntu, rewizji, nieufno-

	ci, który ci�gle sprawdza dane swojego stosunku do umi�owanego wzoru. St�d [...] norwi-
dowski w�tek jego z�o�onej osobowo	ci i praktyki krytycznej skupia w sobie, jak w soczew-
ce, ogólniejsze konflikty w�a	ciwe dwudziestowiecznej recepcji Norwida15. 
 

Bu	 próbowa� spojrze� na wybory Wyki z ró�nych perspektyw, zaznaczaj�c, 
�e pe�na charakterystyka stosunku do Norwida nie jest spraw� �atw�, ale nie 
wypada podwa�a� wybitno	ci osi�gni
� w zakresie norwidologii16. 
������������������������������������������������������������

15 M. BU�. Norwidy�ci... s. 169. 
16 Tam�e s. 173. 
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W cz
	ci Okruchy ze sto�u Bieruta opisuje autor obecno	� Norwida na rynku 
wydawniczym. Wspomina o Poezjach wybranych pod redakcj� Mieczys�awa 
Jastruna we wspó�pracy z Juliuszem Wiktorem Gomulickim, tomik poezji pod 
redakcj� Jana Zygmunta Jakubowskiego wydany przez Zak�ad im. Ossoliskich 
– wybór obejmowa�, jak pisze Dakowicz, g�ównie teksty „post
powe”, z przed-
mow� o ideologicznym charakterze. Wybór ten sta� si
 uzupe�nieniem podr
cz-
nika autorstwa Wyki. 

Pierwsza po�owa lat pi
�dziesi�tych � pisze autor � przynios�a prac
 Gomu-
lickiego: Okruchy poetyckie i dramatyczne. Dakowicz przytacza histori
 zwi�-
zan� z okoliczno	ciami wydania, na podstawie wspomnie Jana Karola Wen-
dego. Autor pisze o fascynacji W�adys�awa Broniewskiego Norwidem, któr� 
przekaza� Janowi Wendemu. Ten, w 1935 roku, gdy przebywa� w wi
zieniu na 
Rakowieckiej, otrzyma� paczk
 od Broniewskiego z tomem Norwida pod redak-
cj� Piniego. Urzeczony lektur�, Wende zainteresowa� t� twórczo	ci� innych 
wi
�niów, m.in. Boles�awa Bieruta. Po latach, gdy wstrzymano wydanie Okru-
chów, interwencja Bieruta umo�liwi�a ostateczne jej wydanie. Ta historia jest 
	wiadectwem, jak w kr
gach ludzi o pogl�dach lewicowych mo�liwe by�o auten-
tyczne, a nie podyktowane ideologicznymi pobudkami, zainteresowanie Norwi-
dem. Broniewski nie ze wszystkimi pogl�dami autora Vade-mecum si
 zgadza�, 
ale – pisze Dakowicz – docenia� poetycki kunszt i zauwa�y�, �e jest to twór-
czo	�, której nie da si
 zaszufladkowa�, �e jest to poezja prekursorska wobec 
pó�niejszych zjawisk literackich. Dakowicz opiera si
 na wspomnieniach Jana 
Wendego. W tym samym roku, w którym wydano prac
 Dakowicza, ukaza�a si
 
ksi��ka Mariusza Urbanka o Broniewskim, z której mo�na si
 dowiedzie�, �e 
z poezj� Norwida mia� poeta do czynienia od m�odych lat i towarzyszy�a mu 
przez ca�e �ycie. Nie tylko walory artystyczne tej twórczo	ci mia�y wp�yw na 
Broniewskiego, lecz równie� patriotyczne17, o czym Dakowicz nie wspomina. 

Podrozdzia� Stefan �ó�kiewski i polonistyczna ektoplazma opisuje polemiki 
naukowców przeciwnych marksizmowi ze 	rodowiskiem „Ku�nicy”, a zw�aszcza 
ze Stefanem �ó�kiewskim. Dakowicz pisze, �e w ideologicznej walce ze „star�” 
polonistyk� u�yto twórczo	ci Norwida, a 	ci	lej pojawiaj�cych si
 omówie jego 
twórczo	ci. Jako przyk�ad podaje autor atak �ó�kiewskiego na referat Stanis�awa 
Jerschiny, wyg�oszony na posiedzeniu Komisji Historii Literatury Polskiej PAU 
w pa�dzierniku 1945 roku. W z�o	liwy i tendencyjny sposób �ó�kiewski wy-
kpiwa rezultaty stosowania (jego zdaniem uproszczonego) biografizmu i psycho-
logizmu. Jerschina, pisze Dakowicz, nie pozosta� d�u�ny, publikuj�c odpowied� 
obna�aj�c� ideologiczny podtekst zaczepki. 

������������������������������������������������������������
17 Zob. M. URBANEK. Broniewski. Mi�o��, wódka, polityka. Warszawa 2011 s. 14, 25, 188, 323. 
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Drug� sytuacj� opisywan� przez autora jest odbiór ksi��ki Tadeusza Filipa 
o Fortepianie Szopena. W mia�d��cej krytyce redaktor „Ku�nicy” zdeprecjono-
wa� naukow� warto	� tej publikacji. W obronie Filipa stan�� � pisze autor � Kon-
rad Górski, przyznaj�c, �e wprawdzie ksi��ka zawiera b�
dy, lecz nie jest pozba-
wiona warto	ciowych spostrze�e, co przyznaj� równie� doskonali badacze Nor-
wida. Wobec zarzutów �ó�kiewskiego ustosunkowa� si
 równie� Stanis�aw Pigo, 
dementuj�c tez
 �ó�kiewskiego, jakoby Tadeusz Filip by� jego uczniem i repre-
zentowa� 	rodowisko krakowskich badaczy. T
 dyskusj
 � pisze Dakowicz � 
doskonale podsumowa� Górski, sugeruj�c �ó�kiewskiemu, by nie marnowa� czasu 
na publicystyk
 i zabra� si
 za prac
 naukow�. Dakowicz konkluduje, �e w ten 
sposób interpretacje Norwida sprowokowa�y dyskusj
 o metodologii w literaturo-
znawstwie. Dodaje, �e niebawem polemiki te nabra�y charakteru politycznego – 
w 1950 roku �ó�kiewski stworzy� list
 pracowników polonistyki z sugestiami 
odsuni
cia niektórych osób od pracy uniwersyteckiej. W	ród nich znalaz� si
 
m.in. Stanis�aw Pigo, a Górski od jakiego	 czasu ju� od niej odsuni
ty. 

W podrozdziale Katolicyzm, socjalizm i Norwid otrzymujemy obraz dyskusji 
z marksizmem i komunizmem tocz�cych si
 na �amach „Tygodnika Powszech-
nego”. Sprzeciw wobec tej ideologii by� wzmacniany odwo�aniami do bliskiej 
	rodowisku „Tygodnika” tradycji kulturowej, w tym do twórczo	ci Norwida – 
pisze Dakowicz. W „Tygodniku Powszechnym” artyku�y po	wi
cone Norwi-
dowi publikowa� Zygmunt Falkowski. Jego Norwid to poeta inspiruj�cy si
 
Platonem, katolicki, ze znamieniem szlachecko	ci, nieprzystosowany do 
rzeczywisto	ci i zajadle j� krytykuj�cy – pisze autor. Co zastanawiaj�ce � zau-
wa�a Dakowicz � to fakt, �e w niektóre rozwa�ania Falkowskiego wkrada si
 
tendencja do odczytywania pogl�dów Norwida na tle klasowej genealogii. 
Przeciwstawia� si
 takiej lekturze Józef Marian �wi
cicki. Dakowicz ukazuje 
w ten sposób, jak du�y by� wp�yw propagandy komunistycznej i – najprawdo-
podobniej – cenzury.  

Dakowicz opisuje równie� zjawisko wykorzystywania instrumentalnego Nor-
wida, by pozyska� dla komunistycznych idei cz
	� 	rodowiska katolickiego. Ma 
na my	li g�ównie osoby bliskie PAX-owi, np. Stefana Lichaskiego i jego arty-
ku� ze „S�owa Powszechnego” z 1953 roku, Stefani
 Skwarczysk�, próbuj�c� 
uzgodni� etyk
 katolick� z socjalizmem w Studiach i szkicach literackich (1953 
rok)18. Autor podsumowuje, �e Norwidowska twórczo	� dostarcza�a argumentów 
i jednemu, i drugiemu obozowi 	wiatopogl�dowemu, bywa�a narz
dziem media-
cji. To interesuj�ca cz
	� ksi��ki Dakowicza, udowadniaj�ca po raz kolejny, �e 

������������������������������������������������������������
18 Zob. S. SKWARCZY�SKA. Zagadnienie oceny literatury katolickiej. Próba uj�cia zagad-

nienia. W: Studia i szkice literackie. Warszawa 1953. 
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twórczo	� autora Milczenia, pe�na niuansów, bywa�a naginana do celów z góry 
obranych, pod pozorem uznania jej z�o�ono	ci – mo�e warto by�o, by autor 
w konkluzjach to wyra�niej zaznaczy�? 

Ostatnia cz
	� rozdzia�u, zatytu�owana Norwid i p�kaj�ce lody, opisuje recep-
cj
 Norwida w czasie „odwil�y”. Autor pisze o zmianach w postrzeganiu tradycji 
literackiej, m.in. twórczo	ci Krasiskiego i Norwida. Dakowicz przypomina g�o-
sy Bronis�awa Mamonia, Mieczys�awa Jastruna, apeluj�ce o przywrócenie twór-
czo	ci Norwida odpowiedniej rangi i zaniechanie przypinania tej twórczo	ci �atki 
„trudnej”, „wstecznej”, powracaj� akcenty na Norwidowskie umi�owanie prawdy 
– pisze Dakowicz. 

Trzeci rozdzia� – Dwa modele lektury Norwida – dotyczy Mieczys�awa 
Jastruna, Juliana Przybosia i ich stosunku do dorobku autora Promethidiona. 
Analiza wypowiedzi Jastruna prowadzi Dakowicza do wniosku, �e mo�na t
 
twórczo	� czyta� jako spójn� ca�o	�. Dla autora Rzeczy ludzkiej � pisze Dako-
wicz � Norwid jest poet� ��cz�cym sk�onno	� do moralizowania z wysokim pozi-
omem artystycznym. Przywi�zanie do tradycji, poszukiwanie prawdy o wspó�-
czesno	ci, ascetyczna forma poetycka, intelektualizm, my	l historiozoficzna to te 
elementy Norwidowskiej twórczo	ci, które stale inspirowa�y Jastruna do w�as-
nych refleksji, ewoluuj�cych wraz z up�ywem czasu. 

W przypadku Przybosia, pisze Dakowicz, mamy do czynienia z krytycznym 
zainteresowaniem, czasem polemicznym i nie zawsze poprawnym interpretacyj-
nie. Przybosia interesuje Norwidowski stosunek do s�owa (Dakowicz u�ywa 
dyskusyjnego sformu�owania „filozofia s�owa”), zawieszenie pomi
dzy tym, co 
dawne, a tym, co nowoczesne, relacje mi
dzy odleg�ymi skojarzeniami, forma 
literacka, umiejscowienie drobiazgów z �ycia codziennego w perspektywie 
historycznej. Przybosia fascynuje konieczno	� w�o�enia pewnej pracy, by dobrze 
zrozumie� poezj
 autora Wandy. Krytycznie, pisze Dakowicz, ocenia� Przybo	 
tendencj
 Norwida do moralnej oceny rzeczywisto	ci – wykracza to poza funk-
cje artystyczne, a te ostatnie Przybo	 ceni� wy�ej. W tym ró�ni si
 od podej	cia 
Jastruna, co zaznacza� Dakowicz ju� na pocz�tku rozdzia�u. Co istotne � podkre-
	la autor � to fakt, �e Przybosiowska nieidealna interpretacja Norwida mia�a 
spory wp�yw na powojenn� recepcj
 autora Vade-mecum.  

Ostatni rozdzia�, Powrót Norwida 1956-1958, opisuje zmian
 dokonuj�c� si
 
w podej	ciu do twórczo	ci Norwida i próby przywrócenia go polskiej kulturze: 
dyskusje o wydaniach jego dzie� i entuzjastyczne przyj
cie Okruchów poetyckich 
i dramatycznych w opracowaniu Gomulickiego, obecno	� Norwida w programie 
szkolnym, powtórne sytuowanie twórczo	ci Norwida w kontek	cie religijnym. 
Dakowicz zaznacza, �e w powojennej recepcji Norwida istotne by�y obchody 75-
lecia 	mierci poety w 1958 roku. 
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W zakoczeniu ksi��ki, zatytu�owanym „G�osów-zbieranie”, czyli Norwid 
ponownie odkryty, Dakowicz podsumowuje nie�atwe dzieje recepcji poety w 
skomplikowanym czasie od 1939 do 1956 roku i ponowne „odkrycie” wielko	ci 
tej twórczo	ci. 

Problem recepcji Norwida w latach 1939-1956 do tej pory nie doczeka� si
 
osobnego, wyczerpuj�cego opracowania naukowego. Ksi��ka Przemys�awa Da-
kowicza wype�nia t
 luk
. Publikacja pokazuje nie tylko modele recepcji Nor-
wida w tym okresie, lecz pokazuje zmiany w polskiej kulturze zachodz�ce na 
wielu p�aszczyznach. Autor gromadzi ró�ne 	lady recepcji, inspiracje, dyskusje 
i polemiki wokó� Norwida. Ze wzgl
du na tematyk
 ksi��ka mo�e okaza� si
 
interesuj�ca nie tylko dla badaczy literatury, ale i dla zwyk�ego czytelnika za-
interesowanego polsk� kultur� i histori�. Pewne zastrze�enia budzi kompozycja 
ksi��ki – wydaje si
, �e niektóre fragmenty niepotrzebnie autor rozbija, powta-
rzaj�c wnioski (chocia�by w przypadku publicystyki i �niwa na sierpie Hanny 
Malewskiej). Pisz�c o Przesmyckim, Wyce i Borowym, wypada�oby wspomnie� 
o ksi��ce Marka Busia: Norwidy�ci. Miriam – Cywi�ski – Borowy – Makowiecki 
– Wyka. Konteksty.  

Zalet� publikacji jest bogaty materia�, zebranie i uporz�dkowanie ró�nych 
g�osów i 	ladów recepcji Norwida, ukazanie ró�nic 	rodowiskowych i 	wiato-
pogl�dowych. Podj
cie si
 trudu opracowania tego materia�u zas�uguje na uzna-
nie i z tego powodu uwa�am ksi��k
 za warto	ciow� i potrzebn�. Wydaje si
, �e 
tak z�o�ona problematyka wymaga�aby czasem wi
kszego komentarza, pog�
bio-
nej analizy, tymczasem miejscami mo�na odnie	� wra�enie, �e autor poprzestaje 
na referowaniu zebranej dokumentacji, ograniczaj�c konkluzje. Ogólne wra�enie 
jest jednak pozytywne i ksi��k
 czyta si
 z przyjemno	ci�. 

Po lekturze nasun
�a mi si
 refleksja, �e twórczo	� autora Wandy, tak z�o�o-
na, bogata w przemy	lenia o charakterze estetycznym, etycznym, antropologicz-
nym, spo�ecznym, historiozoficznym ulega(�a) cz
sto stereotypizacji i by�a 
(jest?) trywializowana. Mechanizm ten jest zale�ny od czasów, sytuacji histo-
ryczno-politycznej, kulturalnej, od 	wiatopogl�du danego odbiorcy – 	wiadectwa 
recepcji, zebrane przez Dakowicza, pokazuj� to do	� wyra�nie, cho� sam autor 
takiej konkluzji nie czyni. Poszczególne fragmenty ksi��ki ukazuj�, jak prze-
s�anie poety by�o wybiórczo traktowane przez poszczególne grupy odbiorców 
oraz dopasowywane do ich aktualnych potrzeb – czasem wyrachowanych, a cza-
sem wynikaj�cych z autentycznych prze�y� i wra�liwo	ci. Sposoby, w jaki czy-
tano Norwida i powody, dla których nie zamierzano go czyta� naznaczone by�y 
stereotypow� interpretacj� i uproszczeniami. Autor podkre	la w zakoczeniu, �e 
lata 1939-1956 by�y dla twórczo	ci Norwida czasem próby – pogardzany przez 
wyznawców socjalistycznej ideologii, broniony, a czasem idealizowany przez 
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	rodowiska prawicowe – ostatecznie wyszed� z tej próby zwyci
sko i zosta�, jak 
pisze Dakowicz w zakoczeniu swojej ksi��ki, przywrócony zbiorowej 	wiado-
mo	ci. To prawda – ale jaki to Norwid? 
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THE RECEPTION OF NORWID 
IN THE YEARS 1939-195  

S u m m a r y  
 

Przemys�aw Dakowicz’s book “Lecz ty spomnisz, wnuku…” Recepcja Norwida w latach 1939-
1956. Rzecz o ludziach, ksi�
kach i historii [“But you will remember, grandson…”. Reception of 
Norwid in the years 1939-1956. About people, books and history] (Warszawa: IBL PAN, 2011) is 
concerned with the reception of Norwid in the years 1939-1956 and shows it against the background of 
historical events and ideological debates of those times. In the initial parts of the book the author writes 
about Norwid’s influence on the formation of patriotism in the young generation during World War II, 
among others he mentions Krzysztof Kamil Baczyski; he also writes about war-time editions of 
writings by the author of Vade-mecum. In the further part of the book we read about ideological 
manipulations that Norwid works underwent in Poland after the war, and about the disputes in which 
circles having different outlooks on the world took part. We also receive information about the 
functioning of Norwid’s works on the publishing market of that time, and about the reception of 
Norwid during “the thaw”. The next chapter is focused on the confrontation of two models of reading 
the author of Silence – Julian Przybo	’s and Mieczys�aw Jastrun’s. Dakowicz’s book not only shows 
the models of reception of Norwid in the years 1939-1956, but also presents changes in Polish culture 
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occurring in many planes. The author gathers various traces of reception, inspirations, debates and 
polemics around Norwid. Because of its subject-matter the book may prove to be interesting not only 
for those studying literature, but also for ordinary readers interested in Polish culture and history. 

 
Translated by Tadeusz Kar�owicz 

 
S�owa kluczowe: Norwid, recepcja, kultura, polityka, edycje. 
 
Key words: Norwid, reception, culture, politics, editions. 

 
 

DOMINIKA WOJTASI�SKA – dr n. hum., Toru. 
 
 

Karol  S a m s e l  – „PÓ�NY WNUK”, 
S�OWIARZ, SUKCESOR 

Julian Przybo	 czyta Cypriana Norwida. Jak fakt tego rodzaju czytania nale�y 
zinterpretowa� w kontek	cie warsztatu nowoczesnego polonisty? Czy jawi si
 
ono w tym uj
ciu jako fakt komparatystyczny czy jako hermeneutyczny? 
W czym nale�y wreszcie „uprzyczynowa�” zjawisko czytania? Sam akt lektury 
jest wyrafinowanym procesem usuwania z siebie „l
ku przed wp�ywem” czy ra-
czej jego ogniskowaniem w przestrzeni tekstowej oraz poza ni�, w symultaniz-
mie poznawania dzie�a i jego interpretowania? W esejach Przybosia zgromadzo-
nych w tomie Sens poetycki (1963) tak poj
temu czytaniu Norwida zosta�y 
po	wi
cone dwa ust
py zawieraj�ce cztery interpretacje liryków autora Vade-
-mecum: Trzech strofek, Italiam! Italiam!, Krzy
a i dziecka (w znacz�cym stu-
dium Próba Norwida) oraz Liryki i druku (w studium o tytule odpowiadaj�cym 
tytu�owi Norwidowskiego wiersza).  

Problemowi czytania Norwida przez Przybosia po	wi
ci�a do	� niedawno 
swoj� rozpraw
 Ma�gorzata Rygielska. I cho� tradycja badania relacji Przybo	 � 
Norwid jest ju� poka�na, a autorka odwo�uje si
 do analiz swoich poprzedników 
(w tym do rekonesansu Barbary �aziskiej w tomie Przybo� i romantycy19) lub 
przywo�uje badania prowadzone równolegle do jej w�asnych (nade wszystko 

������������������������������������������������������������
19 B. �AZI�SKA. „Taki Mistrz!... �e gra cho� odpycha?...”. W: B. �AZI�SKA. Przybo� i ro-

mantycy. Warszawa 2002. 

„STUDIA NORWIDIANA” 33:2015
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omówienia Przemys�awa Dakowicza, autora wydanej w ostatnim czasie mono-
grafii recepcji Norwida w latach 1939-195620), wyra�nie dystansuje si
 od ich 
metody badawczej. Jej wybór mo�e co prawda wydawa� si
 w pierwszym od-
czytaniu wyborem dyskusyjnym, ale z pewno	ci� od	wie�a formu�
 bada samej 
relacji. Rygielsk� najbardziej interesuje bowiem po	rednie analizowanie paralel, 
uruchamiane dzi
ki badaniu tekstów, którymi s� wiersz Norwida i interpretacja 
Przybosia. Pierwsz� z dwóch cz
	ci jej rozprawy wype�nia omówienie trzech 
dokonanych przez Przybosia interpretacji zawartych w studium Próba Norwida 
(zdaje si
, �e z rzeczywi	cie uzasadnionych powodów Rygielska zrezygnowa�a 
tu z omówienia interpretacji czwartej, dotycz�cej wiersza Liryka i druk). W dru-
giej cz
	ci monografii badaczka si
gn
�a do istotnego dla okre	lenia relacji 
Przybo	 � Norwid tomu Wi�cej o manifest (1962), zmieniaj�c jednak charakter 
wywodu. Problem czytania zast�piony zosta� przez problem inspiracji, a w�a	ci-
wie przez problem wp�ywu Norwidowskiej koncepcji s�owa i j
zyka (z Ogólni-
ków oraz Rzeczy o wolno�ci s�owa) na wizj
 literatury Przybosia. Wp�ywu, co 
nale�y doda�, daj�cego si
 de facto umiejscowi� na pograniczu inspiracji i anty-
inspiracji. Aby opisa� charakter tej ambiwalencji, Rygielska pos�u�y�a si
 Bloo-
mowsk� kategori� „l
ku przed wp�ywem”, nie rozwijaj�c jej jednak – uwa�am – 
nale�ycie. Punktem centralnym drugiej cz
	ci rozprawy s�usznie sta�a si
 w tym 
wypadku analiza i interpretacja Rzeczy poetyckiej Przybosia, przeprowadzana w 
perspektywie wizji j
zyka wyznaczanej przez Norwidowskie Ogólniki (zw�a-
szcza s�ynnego, wiecz�cego liryk wezwania do adekwacji j
zyka i rzeczywi-
sto	ci: „Odpowiednie da� rzeczy s�owo”, PWsz II, 13)21. 

Wbrew pozorom mo�na mie� uzasadnione w�tpliwo	ci co do tego, czy formu-
�a „czytania Norwida” jest w tym wypadku najszcz
	liwsza. Ignoruj�c odwo�ania 
do autora Vade-mecum w tomach Linia i gwar (1959) oraz Zapiski bez daty 
(1970)22, w sposób nieuchronny zmierzamy do stwierdzenia, �e tzw. przypadek 
Norwida w eseistyce Juliana Przybosia to casus zaledwie dwóch esejów � Próby 
Norwida oraz „Liryki i druku”. Z pewno	ci� nie jest to skala „czytania (i odczy-
tywania) Mickiewicza”, któremu Przybo	 po	wi
ci� oddzielny tom sk�adaj�cy si
 
z esejów pisanych i poprawianych w ci�gu �wier�wiecza i wobec którego – jak 

������������������������������������������������������������
20 P. DAKOWICZ. „Któ
 to tak zwarty w sobie, 
e i poci�ga, i odpycha?”. Przybo� i Nor-

wid. W: P. DAKOWICZ. „Lecz ty spomnisz, wnuku…”. Recepcja Norwida w latach 1939-1956. 
Rzecz o ludziach, ksi�
kach i historii. Warszawa 2011. 

21 Wszystkie cytaty z pism Cypriana Norwida podaj
 za wydaniem: Pisma wszystkie. Ze-
bra�, tekst ustali�, wst
pem i uwagami krytycznymi opatrzy� J.W. Gomulicki. T. I-XI. War-
szawa 1971-76 [PWsz].  

22 Zignorowania wymaga tu jeszcze jedno studium Juliana Przybosia o Norwidzie: Zdu-
miewaj�cy poeta. W: J. PRZYBO�. Sens poetycki. T. I. Kraków 1967. 
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wiele na to wskazuje – nie odczuwa� tzw. l
ku przed wp�ywem23. Co do Cypriana 
Norwida – kto wie, czy bezpieczniejsze nie okaza�oby si
 okre	lenie Edwarda 
Balcerzana. Przybo	 nie tyle go „czyta”, co (analizuj�c i interpretuj�c liryki, 
implicite b�d� explicite odwo�uj�c si
 do Assunty oraz Rzeczy o wolno�ci s�owa) 
„bada mechanizmy arcydzie�a”, „podpatruje arcymistrza”, „podejmuje gr
 
konkurencyjn�”, w efekcie „organizuje �ycie tak, by przyjmowa� impulsy two-
rzenia, które ostan� si
 po	ród zabytków sztuki nieprzemijaj�cej”24. 

By� mo�e w�a	nie z tego, a nie innego wzgl
du lekturze rozprawy Rygielskiej 
towarzyszy pewien niedosyt. Cho� wewn
trzna kompozycja ksi��ki rzeczywi-
	cie jawi si
 jako zamkni
ta, z �alem nale�y skonstatowa�, �e ca�o	� wywodu nie 
wyczerpuje kwestii swoisto	ci tej relacji, okre	lonej przez �azisk� jako „najbar-
dziej skomplikowany problem dotycz�cy romantycznych korzeni awangardo-
wego poety”25. Ujmuj�c ów zarzut wprost, Rygielskiej nie udaje si
 ani rozwi�-
za� równania „obecno	ci nieobecnego”26 (jakim jest równanie „obecno	ci Nor-
wida” w spu	ci�nie literackiej Juliana Przybosia), ani si
 do ustosunkowa�. 
Poczucie straty pot
guje fakt, �e jest to bodaj pierwsza z prób monografii relacji 
Przybo	 � Norwid: studia Barbary �aziskiej i Przemys�awa Dakowicza (których 
równie� zarzut ogólno	ci dotyczy) nie czyni� z tej problematyki w�tku fasado-
wego, s� cz
	ciami wi
kszych, tematycznych ca�o	ci.  

Gdzie zatem tkwi� loca deserta tej relacji, niedostrze�one b�d� niedostatecz-
nie uwypuklone w toku badania Rygielskiej? Wiele z tych pustych, niewype�nio-
nych komentarzem badawczym miejsc dostarcza ju� sama Próba Norwida. Au-
torka rozprawy spo	ród sze	ciu cz
	ci eseju Przybosia o Norwidzie najcz
	ciej 
si
ga do pocz�tkowych czterech, niemal w ogóle nie odwo�uj�c si
 do cz
	ci 
pi�tej ani szóstej. W �adnej z partii tekstu nie uzasadnia swoich preferencji 

������������������������������������������������������������
23 Zob. w tej sprawie zdanie Doroty Siwickiej: „Owa rozpi
to	� czasowa wskazuje do-

bitnie na sta�� obecno	� pami
ci o Mickiewiczu w powojennych poszukiwaniach twórczych 
Przybosia” i por. ze s�owami przedmowy Przybosia do trzeciego wydania Czytaj�c Mickie-
wicza wyja	niaj�cymi sam mechanizm czytania poety: „Czyta�em Mickiewicza jako wieczn� 
dla siebie nowo	� czytelnicz�, nie jako zabytek literacki, obwarowany bibliotek� komentarzy, 
opracowa, studiów i monografii. Jest to mój pami
tnik czytelniczy. Pomna�a� si
 w miar
 lat, 
bo Mickiewicz jest moj� lektur� nieustaj�c�”. D. SIWICKA. Nota o autorze oraz J. PRZYBO�. 
Przedmowa do trzeciego wydania. W: J. PRZYBO�. Czytaj�c Mickiewicza. Nota D. SIWICKA. 
Warszawa 1988 s. 6, 289. 

24 E. BALCERZAN. Czytaj�c Przybosia. W: E. Balcerzan. Liryka Juliana Przybosia. War-
szawa 1989 s. 9.  

25 B. �AZI�SKA. „Taki Mistrz!...” s. 215. 
26 Termin w kontek	cie recepcji twórczo	ci Norwida zastosowa� po raz pierwszy Stani-

s�aw Baraczak. S. BARA�CZAK. Norwid: obecno�� nieobecnego. W: S. BARA�CZAK. Tablica 
z Macondo. Osiemna�cie prób wyt�umaczenia, po co i dlaczego si� pisze. Londyn 1990. 
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decyduj�cych o przedk�adaniu fragmentów I-IV ponad fragmenty V-VI. Tym-
czasem to w ostatnich cz
	ciach studium ukryte zosta�y najbardziej istotne dla 
okre	lenia relacji Przybo	 � Norwid konteksty. Z nich zatem dowiadujemy si
 
mi
dzy innymi, �e w stosunku Norwida do historii i historyczno	ci autor Próby 
ca�o�ci doszukiwa� si
 aspektów szeroko rozumianego antyfuturyzmu, wszak 
„twórcy historii s� futurystami”, „poezja Norwida” za	 „nie zna czasu przysz�e-
go” – „nie tylko na stracenie Johna Browna, ale i na kupno talerza spogl�da sub 
specie Historiae”27. Norwid Juliana Przybosia nie jest prima facie ani poet� 
sumienia, ani te� dialogu. Nie jest równie� „sztukmistrzem”, o czym w eseju za-
	wiadczaj� frazy szczególnie wysokiej próby, �e „wyrzekaj�c si
 poezji »efek-
tu«, Norwid zlekcewa�y� czytelnika, oczekuj�cego rado	ci estetycznej”28. Kim 
wi
c jest? Ponad wszystko inne – poet� patosu oraz patetycznej dominanty, 
czego Rygielska w rozprawie nie wyartyku�owa�a wystarczaj�co dobitnie. 
�wiadcz� o tym niewypunktowane w ksi��ce cytaty z Próby w rodzaju takich, 
jak: „mia� zupe�n�, a� okrutn� 	wiadomo	� siebie samego”, „uformowawszy 
wzór w�asnej osobowo	ci – nigdy nie móg� siebie w pe�ni przyj��”, „taka nad-
	wiadomo	� nie mog�a przysta� na swobodn� twórczo	�, na twórczo	�, która – 
czymkolwiek jest – zak�ada serdeczn� zgod
, �yczliwe przystanie na siebie 
samego, na swoje instynktowne ja”29.  

Tytu�owa „próba Norwida” staje si
 w tym uj
ciu nie tyle prób� lektury jego 
twórczo	ci, co – literalnie uj
t� i dos�ownie rozumian� – „prób� jego osoby”, 
a nawet „osobowo	ci”. Odczytania przez Przybosia Trzech strofek, Italiam! Ita-
liam! oraz Krzy
a i dziecka mog� by� zatem zaledwie prolegomenami do cz
	ci 
w�a	ciwych eseju, pi�tej i szóstej, po	wi
conych de facto konstrukcji Norwidow-
skiej (psycho-?30) biografii: „»Kap�an bezwiedny«, poeta uniwersalny i ponad-
czasowy – a g�osi� jak Mazur z za	cianka [...]. Mo�liwa jest taka zaprzeczona 
mowa?”31. T� nie bez z�o	liwo	ci poczynion�, zgrzebn� charakterystyk� Przybo	 
zamkn�� swój esej o Norwidzie. Mo�liwo	ci interpretacji otwieraj�cych si
 
poprzez ten passus Rygielska postanowi�a jednak nie wyzyskiwa�, nie chc�c 

������������������������������������������������������������
27 J. PRZYBO�. Próba Norwida. W: J. Przybo	. Sens poetycki s. 112. 
28 Tam�e s. 111. 
29 Tam�e s. 113-114.  
30 Najbardziej znan�, pioniersk� psychobiografi� jest ta po	wi
cona Leonardowi da Vinci, 

napisana przez Zygmunta Freuda w 1910 roku, jednak (o czym z pewno	ci� warto pami
ta�) w 
Polsce ju� w 1909 roku W�adys�aw Witwicki stworzy� tekst mog�cy uchodzi� za wariant 
psychobiografii Sokratesa. W. WITWICKI. Wst�p. W: PLATON. Uczta, Eutyfron, Obrona Sokra-
tesa, Kriton, Fedon. T�um. W. Witwicki. Warszawa 1988. Zob. tak�e: R. WILLIAM. Historie 

ycia a psychobiografia. Warszawa 1992.  

31 J. PRZYBO�. Próba Norwida s. 114. 
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zapewne badaniami nad Przybosia „lektur� sylwetki” zm�ci� przejrzysto	ci me-
tody swojego wywodu. 

Mówi�c uczciwie, trudno oszacowa� straty wynikaj�ce z tego posuni
cia: 
z jednej strony selekcja materia�owa jest w wypadku analiz relacji takich jak 
Przybo	 � Norwid czy nawet Jastrun � Norwid bezwzgl
dnie wskazana (do-
wiod�a tego monografia Dakowicza32), z drugiej jednak – wiele niezinterpreto-
wanych obszarów dzie�a Przybosia: reminiscencji, asocjacji, faktycznych oraz 
domniemanych inspiracji Norwidowsk� lini� my	li oraz kontynuacji tej�e linii 
wci�� domaga si
 rozwa�enia. I tak, Piotr Chlebowski w swojej monografii poe-
matu Rzecz o wolno�ci s�owa (na któr� s�usznie powo�a�a si
 Ma�gorzata Rygiel-
ska) uzna� za najbardziej norwidowski tom Przybosia Wi�cej o manifest33. Na 
potwierdzenie tezy wyodr
bni� z ca�o	ci zbioru wiersze ewidentnie nawi�zuj�ce 
do problematyki Norwidowskiego mimetyzmu („Odpowiednie da� rzeczy s�o-
wo” z Ogólników) oraz idealizmu logocentrycznego (przedstawionego w Rzeczy 
o wolno�ci s�owa poprzez dobrze okre	laj�cy my	l Norwida temat ca�o	ci). To 
raptem � jak Chlebowski uwa�a � trzy teksty poetyckie: Wst�p do poetyki, Imi�, 
czyli odpowiednie rzeczy s�owo i Ca�o�� s�owa. Szkoda, �e w�a	nie tego „try-
ptyku” Rygielska nie opatrzy�a szczegó�owym filologicznym komentarzem! 
Wi
kszo	� uwagi w cz
	ci ksi��ki dotycz�cej tomu Wi�cej o manifest po	wi
ci�a 
Rzeczy poetyckiej (nie tworz�c jednak – jak uwa�am – wystarczaj�cej liczby ode-
s�a do Norwida ani nie wprowadzaj�c elementów analizy porównawczej), jedy-
nie sporadycznie odwo�uj�c si
 do wierszy Ca�o�� s�owa oraz Kamie� i znak. 

Tymczasem wydaje si
, �e – podobnie jak zyskuje to swoist� wyrazisto	� 
w zaprojektowanym przez Tymoteusza Karpowicza trybie lektury Kamiennej mu-
zyki (porównywalnej z cyklem Vade-mecum) – w tek	cie Wi�cej o manifest tak�e 
oczekuje si
 od czytelnika odczyta ca�o	ciowych, linearnych i dynamicznych. 
Takie te� wydaje si
 projektowane miejsce Norwida w zbiorze Przybosia: nie jest 
tematem inspiracyjnym poszczególnych wierszy, ale najwa�niejsz� rozrachun-
kow� figur� tomu (zw�aszcza w kontek	cie przywo�ywanej ju� wielokrotnie frazy 
„mimetycznej” z Ogólników: „rzecz” u Przybosia jest zast
powana „wyzbyt� bólu 

������������������������������������������������������������
32 Poza cytowan� monografi� zob. tak�e: P. DAKOWICZ. Dwa odczytania tradycji. Norwid 

w eseistyce Jastruna i Przybosia. W: Wi�zy tradycji. Red. A. W
grzyniak i M. Kopczyk. 
Bielsko-Bia�a 2005. Warto na marginesie doda�, �e w toku poszukiwa 	ladów „nieobecnej 
obecno	ci” Norwida i Dakowiczowi zdarza si
 si
ga� po formu�
 „czytania Norwida” (co upo-
dabnia go do Rygielskiej), zob. P. DAKOWICZ. „Za drug�, trzeci� skonów met�”. Baczy�ski 
czyta Norwida. W: „Lecz ty spomnisz, wnuku…”. 

33 P. CHLEBOWSKI. Cypriana Norwida „Rzecz o wolno�ci s�owa”. Ku epopei chrze�cija�-
skiej. Lublin 2000 s. 23. 
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nierzecz� widom�”, czyli „przeciwbytem”34, „ca�o	�” natomiast, przywo�ywana 
co prawda wprost 35 , bywa okre	lana degraduj�cymi synonimami takimi, jak 
„calizna”36 lub „wszystko	�”37). Potwierdzeniem tego uk�adu sta�a si
 w tek	cie 
Wi�cej o manifest ca�a siatka paratekstów (mott do wierszy), co do których – jak 
wskazywa�a Rygielska – Przybo	 post
powa� ze szczególnym rodzajem 	wiado-
mo	ci. U�ywa� ich niech
tnie, b
d�c przeczulonym na punkcie ich nadmiaru, 
obawiaj�c si
 nade wszystko redundancji, a tak�e – post
puj�cego os�abiania 
funkcji odes�ania przez cytat. Tote� w tomie znajdziemy wy��cznie cztery para-
teksty: dwa z nich pochodz� z utworów Norwida (cytat z Assunty jako motto do 
Rzeczy poetyckiej oraz cytat z Rzeczy o wolno�ci s�owa jako motto do Ca�o�ci 
s�owa), jeden z tekstu Irzykowskiego38 („Kto opisa� w poezji rado	� z odnale-
zienia zgubionej rzeczy?”) oraz jeden – fragment ludowej pie	ni („Jak pierwsze 
s�owo wymawia�a, / a� si
 sosna w polu ugina�a. / Jak drugie s�owo wymawia�a, / 
a� si
 woda w Wi	le k�
bowa�a. / Jak trzecie s�owo wymawia�a, / a� si
 matka we 
	nie rozp�aka�a”). Na pró�no szuka� u Rygielskiej omówienia mott zaczerp-
ni
tych z Norwida na tle ca�ej siatki paratekstów w tek	cie Wi�cej o manifest. 
Tymczasem intryguj�ca sekwencja „Norwid – Irzykowski – Norwid – pie	 ludo-
wa” mo�e determinowa� ukryty porz�dek, a nawet (co bynajmniej nie jest 
wykluczone) skrywa� zaszyfrowan� organizacj
 ca�ego tomu jako agonu, w któ-
rym Norwid zajmowa�by miejsce agonisty i antagonisty zarazem. 

W tym 	wietle Bloomowski klucz „l
ku przed wp�ywem” proponowany przez 
Rygielsk� na narz
dzie maj�ce zniwelowa� sprzeczno	ci i ambiwalencje relacji 
Przybo	 � Norwid sprawdzi� si
 rzeczywi	cie doskonale. To znacz�cy i wy-
mowny trop, w istocie mog�cy pe�niej, a tak�e prawdopodobniej opisa� struktur
 
relacji ��cz�cej autora Próby ca�o�ci z twórc� Vade-mecum. Tym bardziej �al 

������������������������������������������������������������
34 J. PRZYBO�. Zanim min��o. W: J. PRZYBO�. Utwory poetyckie. Przedmowa J. KWIAT-

KOWSKI. T. 2. Kraków 1994 s. 145.  
35 Zob. wykorzystanie kategorii Ca�o	ci w Mi�dzymorzu: „zjednoczy� i zwróciwszy Ca�o-

	ci bez przerwy, / dotkn��”, a tak�e u�ycie poj
cia w Rzeczy poetyckiej: „Rozbijam na chwile 
konania ich czas / przytulnie morderczy, / ��cz�c / rozdwojonego siebie w wierszu o Ca�o	ci”. 
J. PRZYBO�. Mi�dzymorze. Rzecz poetycka. W: J. PRZYBO�. Utwory poetyckie s. 148, 153. 

36 J. PRZYBO�. Mi�dzymorze s. 148, dok�adnie: „I wymów / ze s�owem mylnym od pocz�t-
ku jedno / drzewo do koca, / twardy pie z korzeniami, / calizn
, / bezimienno	�”. Tam�e 
równie� kategoria Ca�o	ci: „zjednoczy� i zwróciwszy Ca�o	ci bez przerwy, / dotkn��”. 

37 J. PRZYBO�. Ca�o�� s�owa... s. 167 („daleka Wszystko	� nadci�ga ogromnie / w pyle, / 
w gromie Norwida, / z niska i z wysoka”) oraz Wi�cej o manifest s. 172 („Jednak napisa�em 
ten poemat o nieskoczonych moich zamachach na Wszystko	�!”). 

38 Warto nadmieni�, �e Przybo	 jest autorem eseju polemicznego o Karolu Irzykowskim. 
Zob. J. PRZYBO�. W walce z „Walk� o tre��” Karola Irzykowskiego. W: J. PRZYBO�. Linia i 
gwar. Szkice. T. 1. Kraków 1959. 
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niewykorzystanego w pe�ni potencja�u narz
dzia stworzonego przez Blooma. 
Rygielska L�k przed wp�ywem przywo�uje tylko kontekstowo, skupiaj�c si
 
przede wszystkim na tych fragmentach teorii, które mog� zaspokoi� aktualne 
potrzeby argumentacji. Explicite powo�uje si
 jedynie na ostatni etap pokonywa-
nia l
ku sukcesora przed prekursorem, zwany przez Blooma etapem apophrades. 
Wskazuje, �e w planie tomu Wi�cej o manifest przyk�adem 	wiadcz�cym o przej-
	ciu tego etapu przez Przybosia jest wykorzystanie metafory „gromu Norwida” w 
Ca�o�ci s�owa. Apophrades jednak, tj. „utrzymywanie wiersza w otwarciu wobec 
prekursora”39, jest procesem wiecz�cym starania sukcesora w kwestii zdobycia 
tzw. wolno	ci od wp�ywu. Poprzedza go sekwencja innych, równie znacz�cych 
procesów, którym Rygielska nie po	wi
ca �adnej uwagi, mimo �e cho�by 
zasugerowanie mo�liwo	ci ich realizacji w kolejnych frazach tomu Wi�cej o 
manifest da�oby po��dane efekty. Etapami sukcesji poprzedzaj�cymi apophrades 
s� u Blooma: clinamen („b�
dne odczytanie prekursora”40), tessera („uzupe�nienie 
i antyteza”41), kenosis („utrata kontaktu z prekursorem przez umniejszenie”42), 
demonizacja („zmierzanie ku uosobionej Przeciw-Wznios�o	ci jako reakcja na 
Wznios�o	� prekursora”) i askesis („zmierzanie ku samooczyszczeniu” oraz 
towarzysz�cy temu „zamiar osi�gni
cia stanu samotno	ci”43).  

I tak znamion „demonizowania” Norwida przez Przybosia mo�na dopatrze� 
si
 w badaniu problemu patosu i patetyzmu w liryce dziewi
tnastowiecznego 
poety (w�tek pochodzi z pi�tej cz
	ci Próby Norwida). Cechy clinamenu b�d� – 
w zale�no	ci od interpretacji – tessery zdradza wiersz Zanim min��o z tomu 
Wi�cej o manifest. Jest odwróconym i zaprzeczonym nakazem z Ogólników, 
a co wi
cej, pozwala na zawarcie przes�ania w antyfrazie: „Odpowiednie da� 
nierzeczy s�owo…”. Kenotycznymi mo�na okre	li� te wiersze Przybosia, w któ-
rych Norwidowska maksyma adekwacji j
zyka i rzeczywisto	ci sta�a si
 dzie-
dzin� sceptycznej próby. Umniejszania tre	ci prekursorskiej (a wi
c dzia�ania 
b
d�cego sercem etapu kenosis) dokonywa� poeta za pomoc� wielu 	rodków, 
w tym infantylizuj�c przekaz oryginalny („le	ne dziecistwo grzybobranych 
s�ówek” z Grzybobrania 44 ) i dokonuj�c transpozycji tematycznych (Dziecko 
i paw wobec Krzy
a i dziecka45). 
������������������������������������������������������������

39 H. BLOOM. L�k przed wp�ywem. Teoria poezji. Prze�. W. Kalaga. W: Wspó�czesna teoria 
bada� literackich za granic�. Antologia. T. IV. Cz. 2. Oprac. H. Markiewicz. Kraków 1996 s. 260.   

40 Tam�e s. 258. 
41 Tam�e. 
42 Tam�e s. 259. 
43 Tam�e. 
44 J. PRZYBO�. Grzybobranie. W: J. Przybo	. Utwory poetyckie s. 160. 
45  Obszarem transpozycji jest w utworze Przybosia przede wszystkim kontekst b�
du 

percepcji (z�udzenia optycznego): „Twój kijek dopiero kwitnie / wysoko nad twoj� g�ow� / 
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Gwoli wyja	nienia, nie uwa�am tomu Ma�gorzaty Rygielskiej za projekt nieu-
dany, nawet je	li w zamierzeniu realizowany by� jako próba monografii relacji. 
Wysuni
cie na pierwszy plan problematyki tzw. czytania Norwida niezupe�nie 
do mnie przemówi�o, zw�aszcza w 	wietle najwi
kszych projektów czytelniczych 
Przybosia (na czele z tym mickiewiczowskim). Punkt styczno	ci bowiem, jak 
mo�na przypuszcza�, przebiega�by w zupe�nie innym miejscu – za ka�dym ra-
zem nazywanym inaczej. I tak, dla Krzysztofa G�siorowskiego Przybo	 i Norwid 
s� poetami „prawd prawdopodobnych”46, dla Wies�awa Rzocy – aposto�ami 
„teoriopoznawczej walki o poznanie”47 . Barbara �aziska mówi za	 wprost: 
„Przybo	 formu�uje swoj� dojrza�� koncepcj
 poety i poezji, w g�ównej mierze 
kontynuuj�c w�tki przedstawione w dzie�ach Norwida lub w opozycji do nich”48. 
Wielka szkoda, �e Rygielska nie uwierzy�a sile tego rodzaju konstatacji, by� 
mo�e obawiaj�c si
 arbitralno	ci. To jednak, co jest s�abo	ci� tomu, mo�e tak�e 
zosta� uznane za jego atut. Skutek skutkiem, Przybo	 Rygielskiej czyta Norwida, 
pod��aj�c cienistymi 	cie�kami lektury ambiwalentnej i niemo�liwej do zsynte-
tyzowania. Tej nietypowej, idiomatycznej lekturze Rygielska przyporz�dkowuje 
genetyczno-psychologiczn� motywacj
 i jest to jej istotny wk�ad w dziedzin
 
bada nad relacj� Przybo	 � Norwid. Mowa tu o determinuj�cym tego pierw-
szego (Przybosia, sukcesora, „pó�nego wnuka” oraz s�owiarza) „l
ku przed 
wp�ywem” tego drugiego (Norwida, prekursora, arbitra, a nade wszystko… de-
pozytariusza „wolno	ci s�owa”).  
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“LATE GRANDSON”, “WORDER”, SUCCESSOR 

S u m m a r y  
 

The study is a “multiple hybrid” combining the features of a review of Ma�gorzata Rygiel-
ska’s monograph Przybo� czyta Norwida [Przybo� reads Norwid] and a polemic with the theses 
contained in the volume. It is also a form of a notebook for an exhaustive and still not finished – 
albeit quite possible in its utmost form-parallel Przybo	–Norwid. Rygielska’s volume, although it 
has not proven a complete discussion of the present report, surely is the most detailed one as for 
today (against the background of the texts, among others by Barbara �aziska and Przemys�aw 
Dakowicz). The context of the author’s reconnaissance is – it has to be admitted – specific. It is 
formed, on the one hand, by the theory of reading, and on the other, by the area of theory of 
interpretation. A lack of discussion of Norwid’s Test as a whole (for generally unknown reasons 
the author passes over Part V and Part VI of Przybo	’s essay, both of them symptomatic, sketch-
ing a peculiar, the author’s own psycho-biography of Norwid). Also missing a chance to re-
interpret the whole volume More about the Manifesto as “coming to terms with Norwid’s in-
fluences” that does not have its counterpart in Polish literature seems to be a drawback. 
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tyzm. 
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Krzysztof  T r y b u 	  – NORWID Z EPOKI BAROKU? 

Ksi��ka Agaty Seweryn �wiat�ocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji 
literackiej (Wydawnictwo KUL. Lublin 2013) swym podtytu�em precyzuje kr�g 
omawianej problematyki. O tym, �e Norwid jest poet� tradycji, wiadomo nie od 
dzi	. Nie od dzi	 te� zastanawiamy si
 nad jego afirmatywnym stosunkiem do 
tradycji w ogóle, tradycji rozumianej szeroko, jak w znanym artykule Stefana 
Sawickiego Norwida wywy
szenie tradycji („Studia Norwidiana” 8:1990), w któ-
rym tradycja dotyczy�a kluczowych kontekstów twórczo	ci poety – filozofii 
czasu oraz istoty cz�owieczestwa. Na rol
 tradycji w jego twórczo	ci zwracali 
uwag
 inni poeci, tak�e ci, którzy sami byli pogromcami tradycji. Do	� przypo-
mnie�, �e twórczo	� autora Vade-mecum wywo�ywa�a podziw Przybosia – 
przedstawiciel awangardy podkre	la�, �e nowatorstwo j
zyka poetyckiego Nor-
wida uwzgl
dnia jego szczególne przywi�zanie do dawnych wzorów: 

 
Norwid-poeta to twórczy, lecz anachroniczny ucze autorów Biblii; jego stosunek do 

s�owa sta� si
 z czasem stosunkiem do S�owa w poj
ciu biblijnym, S�owa z ksi
gi Genezis. 
Chcia� ze swojego s�owa poetyckiego uczyni� naczynie wszelkiej m�dro	ci: mia�o ono zawie-
ra� prawo i filozofi
, mia�o to by� s�owo sakralne. St�pa� po bruku paryskim jak Moj�esz i 
Dante, nosi� si
, jakby d�wiga� tablice z przykazaniami lub jakby po w
drówce w za	wiatach 
wróci� do �yj�cych i s�dzi� ich wedle tamtych wiecznych praw […]1. 

 
Czy� to w�a	nie nie pe�na afirmacji postawa poety wobec tradycji literackiej 

by�a, obok „religijnej historiozofii” (wed�ug okre	lenia Wa�yka), najwa�niej-
szym komponentem Norwidowskiej spu	cizny,  utrudniaj�cym jej w��czenie 
w proces budowy nowej rzeczywisto	ci spo�ecznej i kulturowej w Polsce po 
II wojnie 	wiatowej?2. Dalekie echo tamtych 	wiatopogl�dowych sporów, s�y-
cha� nawet w pó�niejszych literaturoznawczych pracach, wolnych od ideo-
logicznych uzurpacji. Je	li bowiem przywo�a� znan� Gombrowiczowsk� formu�
 
odnoszon� do Norwida przez Micha�a G�owiskiego – „konserwatywny awan-
gardzista i awangardowy konserwatysta”, to w sposób oczywisty dotyczy ona 
tyle stosunku Norwida do form literackich (w tym konkretnym przypadku do 

������������������������������������������������������������
1 J. PRZYBO�. Próba Norwida. W: Nowe studia o Norwidzie. Pod red. J.W. Gomulickiego, 

J.Z. Jakubowskiego. Warszawa 1961 s. 75. 
2 Zob. P. DAKOWICZ. „Lecz ty spomnisz wnuku…”. Recepcja Norwida w latach 1939-

-1956. Rzecz o ludziach, ksi�
kach i historii. Warszawa 2011 s. 103-206. 

„STUDIA NORWIDIANA” 33:2015
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epopei i powie	ci), ile postaw 	wiatopogl�dowych poety �yj�cego – jak zauwa�a 
G�owiski – w dwóch czasach: przesz�o	ci i tera�niejszo	ci3.  

Ksi��ka Seweryn nie koncentruje uwagi na tej antynomii przesz�o	ci i tera�-
niejszo	ci. Mo�na by s�dzi�, �e dla autorki monografii o tradycji literackiej 
Norwida wa�na jest przede wszystkim przesz�o	�, w której sytuuje istotne dla 
poety wzory pisania. Czy poeta tradycji zwi�zany z dawnym czasem literatury 
jest jedynie poet� przesz�o	ci, odwróconym od swojej tera�niejszo	ci? Nie je-
dyne to pytanie, jakie przychodzi na my	l czytaj�cemu t
 ksi��k
. 

Licz�ce ponad czterysta stron studium wspó�tworz� dwie cz
	ci po	wi
cone 
bardzo ró�nym aspektom poezji autora Promethidiona. Czy cz
	� pierwsza skon-
centrowana wokó� motywu �ez i cz
	� druga po	wi
cona postaci Don Kichota 
w tej poezji ��cz� si
 problemowo ze sob� w kontek	cie akcentowanej w pod-
tytule tradycji literackiej? Do postawienia tego pytania sk�aniaj� poniek�d Uwagi 
wprowadzaj�ce, w których autorka bardzo wyra�nie sygnalizuje znaczenie tego 
kontekstu dla swoich bada, przy jednoczesnym zastrze�eniu, �e jej celem nie 
jest systematyczne rekonstruowanie i analizowanie pogl�dów Norwida na temat 
tradycji literackiej, wielokrotnie w stanie bada ju� komentowanych. Dla Sewe-
ryn w ca�o	ci jej rozprawy wa�na jest przede wszystkim tradycja przedro-
mantyczna, zw�aszcza – jak pisze – spu	cizna manieryzmu i baroku:  

 
To w�a	nie „intelektualny” i „spirytualny” manieryzm oraz barok ze swoimi 	wiat�ocieniami 
i dysonansami b
d� tu najistotniejszymi punktami odniesienia (s. 13). 

 
Tak wi
c to w miar
 jasno nakre	lona koncepcja prowadzenia bada, która 

mia�aby, wedle s�ów autorki ksi��ki, od samego pocz�tku towarzyszy� jej 
czytaniu Norwida, nadaj�c bardzo ró�nym pod wzgl
dem tematycznym fragmen-
tom rozprawy, znamiona problemowej spójno	ci. Z ca�� pewno	ci� jest tak w od-
niesieniu do cz
	ci pierwszej – „�zawe motywy” w twórczo	ci autora Assunty 
w analizie Agaty Seweryn staj� si
 wa�n� dominant� estetyczn� przywo�ywa-
nych utworów. Zdaniem badaczki motywy te jednocz� cykle w twórczo	ci Nor-
wida, oto bowiem sk�onno	� do wylewania �ez staje si
 „jednym z dominuj�cych 
atrybutów metabohatera” (s. 195), integruje g�os mówi�cy w zbiorze wierszy 
Vade-mecum oraz dyptyku dramatycznym Tyrtej-Za kulisami.  

Spostrze�enia Seweryn na temat roli, jak� odgrywaj� �zy w autocharaktery-
styce poety, spotykaj� si
 z uwagami Czes�awa Mi�osza na temat swoistego para-
dygmatu recepcji Norwida, w którym – zw�aszcza w anglosaskim 	wiecie poezji 
– na pierwszym planie odbioru polskiego poety dominuje jego sk�onno	� do 
������������������������������������������������������������

3 M. G�OWI�SKI. Wokó� „Powie�ci” Norwida. W: M. G�OWI�SKI. Szkice z teorii i historii 
form narracyjnych. Warszawa 1973 s. 194. 
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u�alania si
 nad sob�, jaki	 rodzaj self pity – lito	ci do samego siebie. Autorka 
recenzowanej ksi��ki nawi�zuje do tych uwag (s. 60-61), co nie mo�e dziwi� 
zw�aszcza w kontek	cie stwierdze, �e Norwid „waloryzuje p�acz, który s�u�y 
mu do charakterystyki cz�owieka, ma 	wiadczy� o jego naturze” (s. 187). Inte-
resuje j� przede wszystkim jednak konceptystyczny charakter �zawych kon-
strukcji poetyckich Norwida, a retoryczny charakter tych konstrukcji prowadzi 
jej analiz
 w stron
 tradycji literatury barokowej. Ten fragment rozwa�a jest 
bardzo interesuj�cy, niew�tpliwie uwiarygodnia przyj
te wcze	niej za�o�enie 
o szczególnej roli, jak� odgrywa poezja wieków dawnych w kszta�towaniu 
j
zyka poetyckiego autora Quidama. Zw�aszcza wskazanie powtarzaj�cej si
 
tendencji u Norwida � zamiany stanu fizycznego �zy z ciek�ego na sta�y, swoi-
stej transsubstancjacji materii (s. 171), odsy�a w stron
 tradycji konceptystycz-
nej, w której du�� rol
 odgrywa�y �zy-opale, �zy-per�y, �zy-diamenty. Pozwala�y 
one ��czy� stan uczuciowy podmiotu u Norwida z estetyk� ol	nienia, zadzi-
wienia, cudowno	ci. Kamienie i klejnoty bowiem bywa�y w dawnej literaturze 
zwiastunami spotkania tego, co 	wi
te i duchowe, z tym, co materialne i na-
oczne (s. 181).  

Spostrze�enia autorki ksi��ki, �e z �ez mo�na w 	wiecie poetyckim Norwida 
zrobi� koron
 (Wesele), diadem (Nekrolog), ró�aniec (Pier�cie� Wielkiej Damy) 
ma znaczenie nie tylko na poziomie analitycznych odczyta tekstów poety, 
prowadzi do obserwacji daleko wa�niejszej, �e �za nabiera pod piórem autora 
tych utworów „ci
�aru rzeczy” (s. 173). Przy tej okazji Agata Seweryn przypo-
mina ruch odwrotny przemian materii w poezji S�owackiego – od stanu sta�ego 
do p�ynnego, zauwa�alny np. w metamorfozach Goplany z Balladyny. 

Ca�y ten wywód na temat Norwidowego „traktatu o �zach”, po	wi
cony 
g�ównie temu, jak poeta korzysta ze „skarbca tradycji” dawnej literatury, jest 
przekonuj�cy i znacznie wzbogaca nasz� wiedz
 o roli spu	cizny literatury ba-
roku w dziele autora Assunty. Za ciekawe i trafne te� nale�y uzna� przypomnie-
nie 	wietnej ksi��ki sprzed lat pióra Jana B�oskiego Miko�aj S�p Szarzy�ski a 
pocz�tki polskiego baroku (i odniesienie niektórych cech poetyki S
pa do 
warsztatu poetyckiego Norwida). Zysk z takiego eksperymentu podwójny – 
dowiedzieli	my si
 czego	 nowego o zale�no	ciach Norwida od konwencji 
barokowej literatury, a i ksi��ka B�oskiego uzyska�a wa�ny i nowy kontekst 
odniesienia. Podobne wra�enia mia�em w przypadku odwo�ywania si
 do 
ustale Claude’a Backvisa na temat „techniki intarsji” bliskiej – wed�ug 
Seweryn – Norwidowi. Nie budzi te� zastrze�e twórcze korzystanie z ustale 
Miros�awy Hanusiewicz zaczerpni
tych z jej ksi��ki �wi�te i zmys�owe w poezji 
polskiego baroku (Lublin 1998) i innych publikacji tej autorki czy te� do-
cenienie znaczenia studiów zamieszczonych w tomie zbiorowym Klasycyzm. 
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Estetyka – doktryna literacka – antropologia4, nie raz jeden w �wiat�ocieniach 
i dysonansach przywo�ywanych. 

Niew�tpliwym walorem cz
	ci pierwszej ksi��ki Agaty Seweryn pozostaje 
tak�e i to, i� dokonuj�c analizy odwo�a do tradycji literatury dawnej w twórczo-
	ci Norwida, autorka poszerza komentarz do wielokrotnie ju� w stanie bada 
omawianych utworów, jej dopowiedzenia s� cz
sto rodzajem wa�nej glosy do 
np. Assunty czy utworu Malarz z konieczno�ci, czytanego w kontek	cie nawi�za 
do kaza Piotra Skargi, tak�e minipoematu Epos-nasza w cz
	ci drugiej ksi��ki.  

Po	wi
cona g�ównie postaci Don Kichota cz
	� druga wydaje mi si
 nieco 
s�absza od wcze	niejszych usi�owa. Przyzna� jednak trzeba, �e za�o�enia, by 
opisa� stosunek Norwida do tradycji literatury dawnej za pomoc� kodów 
stylistycznych Jerozolimy wyzwolonej Tassa oraz Don Kichota Cervantesa – 
utworów silnie oddzia�uj�cych na twórczo	� autora Assunty, jest bardzo cieka-
wym pomys�em, niepozbawionym interesuj�cych szans realizacji. Tyle tylko, �e 
o znaczeniu rycerza i jego etosu w twórczo	ci Norwida wiele ju� powiedziano, 
by wspomnie� tu wielokrotnie przywo�ywan� przez Agat
 Seweryn ksi��k
 Zofii 
Dambek Norwid a tradycje szlacheckie (Pozna 2012). Do znacz�cych fragmen-
tów tej cz
	ci ksi��ki Seweryn z pewno	ci� nale�� rozwa�ania o roli t�umaczenia 
powie	ci Cervantesa, którego dokona� Franciszek Podoski na podstawie wersji 
francuskiej Filleau de Saint Martina. Dokonana przez Podoskiego parafraza 
orygina�u, o apokryficznych – jak pisze Seweryn – w�a	ciwo	ciach, z pewno	ci� 
kszta�towa�a styl odbioru „pierwszej lektury” Norwida. 

Oceniaj�c cz
	� drug� studium Seweryn, przyzna� te� trzeba, �e jest w tej 
cierpliwej weryfikacji dotychczasowych odczyta Assunty i wiersza Epos-nasza 
jaka	 ci�gle potrzebna poezji Norwida tendencja do uzgodnienia zaistnia�ych 
stanowisk badawczych i wypowiedzianych sensów. Odczytania wielkich poetów 
domagaj� si
 nieustaj�cej glosy, co w przypadku autora Vade-mecum uzasadnia 
dodatkowo – najpierw tragedia poety nieznanego, która dokona�a si
 w czasie 
mu wspó�czesnym, a pó�niej d�uga droga do potomno	ci, utrudniana spó�nie-
niem kolejnych, zarzucanych edycji jego dzie�. „Trudny Norwid”, to nie tylko 
efekt skomplikowania formy, to tak�e porwane dzieje recepcji. Przyspieszenie 
bada nad twórczo	ci� poety w ostatnich latach, spowodowa�o nagromadzenie 
s�dów i opinii, które powinny by� poddane próbie czasu, zgodnie z Norwidow-
skim: „Prawda si
 razem dochodzi i czeka!”. 

Wyra�na w cz
	ci drugiej ksi��ki tendencja tworzenia glos do istniej�cych 
ju� w stanie bada komentarzy dobrze wspó�gra z autorsk� strategi� odnajdywa-

������������������������������������������������������������
4 Klasycyzm. Estetyka – doktryna – literacka antropologia. Red. K. Meller. Warszawa 

2010. 
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nia „	wiat�ocieni i dysonansów” w poezji Norwida. Podkre	laj�c hero-ironicz-
no	� Assunty, a tak�e hero-ironiczno	� wiersza Epos-nasza, Agata Seweryn 
wprowadza oba te utwory w sfer
 dzia�ania Norwidowskiej ironii, znajduje inne 
� obok „tonu serio” � tony tej poezji, pe�nej niejednoznaczno	ci, nie tylko stylu, 
ale i sensu. St�d warta pochwa�y polemika z Tomaszem Korpyszem wokó� 
znaczenia postaci Don Kichota (s. 254, przypis 68), odczytywanej jako bohatera 
eposu, st�d warta zainteresowania egzegeza s�owa „piosnka” (s. 362 i n.). Te 
i podobne im próby korygowania istniej�cego ju� stanu bada obu przywo�ywa-
nych tu utworów Norwida umo�liwiaj� ich ponown� lektur
, poza natr
tn� 
jednoznaczno	ci� dotychczasowych odczyta.  

Analityczno-interpretacyjne komentarze do utworów Norwida pomieszczone 
w ksi��ce Agaty Seweryn przekonuj�, �e jest ona badaczem przyk�adaj�cym 
wag
 do empirycznych ustale, od tej strony komentarze te przedstawiaj� si
 
bardzo rzetelnie i dobrze 	wiadcz� o przygotowaniu erudycyjnym i umiej
tno-
	ciach warsztatowych. S�dz
, �e co najmniej dwie cechy jej pisarstwa po	wi
co-
nego Norwidowi decyduj� o powodzeniu prowadzonych bada: po pierwsze – 
��czenie obserwacji na poziomie poetyki tekstu z obserwacjami dotycz�cymi 
	wiadomo	ci literackiej poety; po drugie – traktowanie kategorii poetyki sze-
roko, z uwzgl
dnieniem historycznej perspektywy i wyodr
bnieniem sfery trady-
cji literackiej skoncentrowanej wokó� tekstów i kultury epoki baroku, cho� nie 
jedyny to przywo�ywany tu kontekst literatury przedromantycznej.  

�ród�em badawczych sukcesów autorki omawianej ksi��ki jest w�a	nie 
konsekwencja, z jak� tropi w�tki wskazuj�ce na sta�e ci��enie Norwida w stron
 
tradycji literatury dawnej. Uprawdopodobnia tym samym znaczenie nadrz
dne 
„poetyki archaicznej” w jego twórczo	ci, co zgodne jest z dawno ju� wypowie-
dzianym rozpoznaniem w klasycznym studium Micha�a G�owiskiego Norwida 
wiersze-przypowie�ci5. Przywo�uj
 to studium, bo w�a	nie wokó� poczynionych 
w nim niegdy	 kwalifikacji dokonuje si
 aktualnie polaryzacja stanu bada nad 
poetyk� Norwida. Warto tu wskaza� tak rozbie�ne hipotezy kszta�towania si
 
Norwidowskiej formy, jak te ugruntowane w publikacjach Arenta van Nieuker-
kena („ironiczny konceptyzm”)6, jak i ca�kowicie im przeciwne w wypowie-
dziach Wies�awa Rzocy (symbolizm Norwida)7. Wydaje si
, �e w tej ró�nicy 
stanowisk Agata Seweryn staje po stronie tych, którzy twórczo rozwijaj� dawne 
������������������������������������������������������������

5  M. G�OWI�SKI. Norwida wiersze-przypowie�ci. W: Cyprian Norwid. W 150-lecie 
urodzin. Materia�y konferencji naukowej 23-24 wrze�nia 1971. Warszawa 1973. 

6 Zob. A. VAN  NIEUKERKEN. Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja meta-
fizyczna w kontek�cie anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998 s. 10-64.  

7 W. RZO�CA. Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej po�owy 
XIX wieku. Warszawa 2013. 
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ustalenia G�owiskiego o alegorycznym charakterze j
zyka poezji Norwida, poe-
ty przeciwstawiaj�cego si
 indywidualistycznej uzurpacji modernistycznego 
symbolu. Twórczo teraz rozwija� tamte ustalenia oznacza�oby przenikn�� natur
 
„ciemno	ci” poetyckiej mowy autora Quidama, powiedzie� wi
cej o „ciemnej 
alegorii” Norwida8, zw�aszcza �e dwudziestowieczny w literaturze i sztuce po-
wrót alegorii, czy – ujmuj�c rzecz po Gadamerowsku – „rehabilitacja alegorii” 
ma wspó�cze	nie ju� nowe konteksty estetycznej refleksji, by wspomnie� 
o przebogatej recepcji dziedzictwa Waltera Benjamina.  

Wskazuj�c na pozytywne strony norwidologicznych docieka i ustale Sewe-
ryn, nie twierdz
, �e nie rodz� one jakichkolwiek w�tpliwo	ci. Odnotuj
 te 
przede wszystkim, które zach
caj� do pyta formu�owanych w intencji pole-
micznej. Otó� wydaje mi si
, �e autorka studium o tradycji literackiej Norwida 
nie zawsze odró�nia tradycj
 pojmowan� jako domen
 wyboru od dziedzictwa 
w znaczeniu sfery, spo	ród której wyboru si
 dokonuje. Poza jak�kolwiek prób� 
rozstrzygni
cia w recenzowanej ksi��ce pozosta�a kwestia przynale�no	ci poety 
do swego czasu, który po romantycznym prze�omie w literaturze europejskiej 
dziewi
tnastego wieku zach
ca� przecie� do asystemowych wyborów z tradycji. 
Homer, Wergiliusz i Dante – có� ��czy estetyk
 tych twórców, tak wa�nych dla 
Norwida, który form
 eposu uzna� za niemo�liw� do kontynuowania w swojej 
epoce?  

Uchylenie donios�o	ci epoki Norwida, pomini
cie owego „tu” i „teraz”, 
w którym kszta�towa�a si
 twórczo	� autora Assunty, prowadzi do nieporozumie 
w odczytywaniu tej twórczo	ci, jak w przyk�adzie cytowanej frazy „Cz�owiek 
jest gaz, ferment i wapno”, która ma zupe�nie inne znaczenie ni� przywo�ywany 
fragment z liryków Daniela Naborowskiego, �e cz�owiek to „d�wi
k, cie, dym, 
wiatr, b�ysk, g�os, punkt” (s. 154). Je	li si
 nie uwzgl
dni parodystycznego na-
stawienia wobec darwinowskiej hipotezy ewolucji we frazie Norwida, to jej 
odczytanie stanie si
 zupe�nie b�
dne. 

Podobnie rzecz si
 przedstawia z charakterystyk� religijno	ci Norwida. Uwa-
gi o religijno	ci ludowej, której konwencje przywo�uje si
 w niektórych utwo-
rach poety, ca�y ten rzekomo potrydencki model pobo�no	ci kontrreformacyjnej, 
wskazany w interpretacjach przez autork
 ksi��ki, lepiej t�umaczy�by si
 poprzez 
odwo�ania do nurtów literatury biedermeierowskiej ni� w kontek	cie poezji baro-
ku. Tym bardziej warto si
gn�� do tego nurtu, �e obecnie wiemy o nim o wiele 
wi
cej ni� w czasach wa�nych publikacji Marii �migrodzkiej na ten temat. 
My	l
 tu zw�aszcza o antologii Spory o biedermeier, opracowanej przez Jacka 
Kubiaka (Poznaska Biblioteka Niemiecka. Pozna 2006), czy te� o pu-

������������������������������������������������������������
8 Zob. M. G�OWI�SKI. Ciemne alegorie Norwida. „Pami
tnik Literacki” 1984, z. 3. 
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blikacjach Dobrochny Ratajczakowej. Zw�aszcza tak silna pozycja alegorii 
w poezji Norwida, maj�cej przecie� biblijny rodowód, zyska�aby we wspó�czes-
nych pracach o literaturze biedermeierowskej wa�ny, bo bliski historycznie 
autorowi Quidama, kontekst wyja	nienia.  

Ksi��ka Seweryn prowokuje do innych jeszcze pyta. Norwid, podobnie jak 
S�owacki, czerpa� inspiracj
 z tradycji literatury baroku. Mamy do czynienia 
zatem z podobn� formu�� nawi�za do literackiej przesz�o	ci, czy ca�kowicie 
inn�? Nie prowadz� do odpowiedzi na to pytanie wcale zreszt� cz
ste próby 
przywo�ywania porównawczego kontekstu niektórych utworów S�owackiego. 
Czy klasycyzm jako postawa wobec tworzywa, klasycyzm w dwudziestowiecz-
nym rozumieniu, ten klasycyzm ze wspó�czesnych sporów o klasycyzm, nie jest 
bli�szy Norwidowi ni� estetyka klasycyzmu z epoki Krasickiego, którego na 
	wiadka Norwidowych wtajemnicze przywo�uje niekiedy Agata Seweryn? Sa-
ma stwierdza przecie�: 

 
Trudno przecie� by�oby dopatrywa� si
 w heroicomicum Norwida bezpo	redniej kon-

tynuacji osiemnastowiecznych poematów heroikomicznych, a w samym autorze Assunty 
literackiego potomka najwybitniejszego ironisty polskiego o	wiecenia – Ignacego Krasic-
kiego (s. 296). 

 
Ca�kowite niemal uchylenie dwudziestowiecznych kontekstów rozumienia 

poezji Norwida nie jest w jej ksi��ce przekonuj�ce. Autor Vade-mecum nieczy-
tany jako prekursor wspó�czesno	ci, nie mówi bowiem swoim g�osem wielkiego 
nowatora tradycji poetyckiej. Pozostaje, co stwierdzam z �alem, niezrealizowany 
w recenzowanej ksi��ce, wypowiedziany w Uwagach wprowadzaj�cych postulat: 

 
O tradycji wcze	niejszej u Norwida nale�a�oby mówi� jednak, przyjmuj�c typ perspek-

tywy zarysowanej kiedy	 przez Eliota w klasycznym szkicu Tradycja i talent indywidualny 
(s. 30). 

 
Aby wyja	ni�, w jaki sposób poeta porusza dawne formy, jak wprowadza „za-

sad
 	wiadomej dysharmonii” (okre	lenie Zdzis�awa �apiskiego), nale�a�oby 
jednak uwzgl
dni� tak charakterystyczne w twórczo	ci autora Vade-mecum ci�-
�enie pogr��onej w kryzysach tera�niejszo	ci. To prawda, �e Norwid szuka� 
sta�ego porz�dku 	wiata, zwracaj�c si
 do schrystianizowanej kultury antyku, 
wraca� wszak do niej, b��dz�c mylnymi szlakami ja�owej Ziemi Urlo, na wiele 
lat przed Eliotem i jego uczniami. Na synkretyzm kultury swej wspó�czesno	ci 
odpowiada� prób� powrotu do synkretycznie traktowanej tradycji. Wiedzia� a� 
nadto dobrze, jako przedstawiciel drugiej generacji romantyków, �e ogród poezji 
w swym dawnym kszta�cie jest ju� nie do odzyskania. To w�a	nie tradycja jako 
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dominanta estetyczna 	wiata jego poezji pozwala w niej odnale�� antycypacj
 
dokona poetów pó�niejszych, takich jak wspomniany ju� Eliot, a tak�e Kawa-
fis, Mi�osz, Auden, Brodski i Herbert. Norwid jako prekursor tej „rodziny poe-
tów” proponowa� pojmowanie tradycji jako obecno	ci tego, co minione w prze-
sz�o	ci zgodnie z przekonaniem, �e „P r z e s z � o 	 �  –  j e s t  t o  d z i 	, tylko 
cokolwiek dalej”. Tradycja dla niego, tak jak dla Audena, oznacza�a struktur
, 
której cz
	ci wi��� si
 w kategoriach „przed” i „po”9. Dla poetyckiej wizji 	wiata 
oznacza to ci�g�e napi
cie, a zarazem sta�� gotowo	� do przewarto	ciowa 
estetycznych 	rodków wyrazu, w efekcie prowadzi do przesuwania starych form, 
które istniej� w utworach Norwida poza dawnym porz�dkiem elokucyjnym i 
podlegaj� indywidualnym regu�om tworzenia.  

Naszkicowana tu przeze mnie koncepcja tradycji u Norwida nie musi by� 
sprzeczna z tym, co pisze w swej ksi��ce Agata Seweryn. Wskazanie na barok, 
jako epok
 w poezji pozwalaj�c� nam odnale�� bliski poecie 	wiat wyobra�ni, 
jest pod wieloma wzgl
dami frapuj�ce. B
dzie te� uzasadnione, je	li potraktu-
jemy barok jak epok
 romantyczn�, a w ka�dym b�d� razie kszta�towan� przez 
pr�dy romantyczne, niekoniecznie tylko w znaczeniu utrwalonym przed laty 
w koncepcjach periodyzacyjnych Juliana Krzy�anowskiego. Romantyczny histo-
ryzm Norwida, moderowany przez oddzia�ywania my	li Vica z jego cykliczn� 
koncepcj� dziejów, mia�by tu z pewno	ci� istotne zastosowanie. 

Nie jest to wszak�e postulat najwa�niejszy z punktu przyj
tych przez autork
 
za�o�e, która postawi�a sobie za cel przede wszystkim rozpoznanie i opis ca�ego 
obszaru nawi�za w dziele Norwida do dziedzictwa literatury dawnej. Dlatego 
te� wypowiedziane tu uwagi krytyczne, tycz�ce jedynie wybranych aspektów 
przedstawionych w ksi��ce rozwa�a, nie podwa�aj� jej warto	ci dla wspó�cze-
snej norwidologii. 
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NORWID FROM THE BAROQUE PERIOD? 

S u m m a r y  
 

Agata Seweryn’s book  �wiat�ocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej [Chiar-
oscuro and dissonances. About Norwid and literary tradition] (Lublin: Wydawnictwo KUL, 
2013) by its subtitle clarifies the question. Outlined here by author of the review the concept of 
tradition in Norwid not preclude what Agata Seweryn wrote in her book. Her purpose was pri-
marily to recognize and describe the whole area allusions in the work Norwid to the heritage of 
former literature. Therefore, uttered here criticism concerning only certain aspects of the con-
siderations outlined in the book, do not undermine its value for modern Norwidology. 

 
S�owa kluczowe: Norwid, Agata Seweryn, poeta, tradycja, barok, alegoria, romantyzm, 
wspó�czesno	�, rycerz. 

 
Key words: Norwid, Agata Seweryn, poet, tradition, baroque, allegory, romanticism, moder-
nity, knight. 

 
 
PROF. ZW. DR HAB. KRZYSZTOF TRYBU� – historyk literatury, zajmuje si
 literatur� polskiego roman-

tyzmu, g�ównie twórczo	ci� Norwida i Mickiewicza, a tak�e problematyk� tradycji literackiej i pami
ci. 
Jest autorem ksi��ek: Epopeja w twórczo�ci Cypriana Norwida (Wroc�aw 1993), Stary poeta. Studia 
o Norwidzie (Pozna 2000), Pami�� romantyzmu. Studia nie tylko z przesz�o�ci (Pozna 2011), wspó�-
redaktorem wielu tomów rozpraw i szkiców. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, 
cz�onek redakcji „Pami
tnika Literackiego”. 
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Wojciech  K u d y b a  – O NORWIDOWYCH POSZUKIWANIACH 
FORMY POEMATU 

Po	ród ogromnych zasobów norwidologicznego skarbca wci�� znaczn� prze-
wag
 maj� opracowania po	wi
cone liryce autora Vade-mecum, trudno jednak 
nie zauwa�y� wyra�nego w ostatnim czasie przesuwania si
 zainteresowa bada-
czy w stron
 innych form Norwidowej twórczo	ci literackiej. Powsta�y cenne 
prace po	wi
cone dramatom poety i jego notatkom, podczas norwidologicznych 
konferencji pochylano si
 nad proz� i poematami, te doczeka�y si
 te� ostatnio 
nowego, krytycznego wydania. W�a	nie poematom narracyjnym po	wi
ca sw� 
rozpraw
 Magdalena Wo�niewska-Dzia�ak, s�usznie upominaj�c si
 o nasz� 
uwag
 dla tych zw�aszcza, które s� raczej zapowiedz� ni� spe�nieniem Norwido-
wych marze o pe�ni poematowej formy1.  

Przedmiotem bada autorki sta�y si
 przede wszystkim utwory niewielkie: 
Wesele, Ziemia, Szczesna, Epimenides, W�drowny Sztukmistrz, Emil na Gozda-
wiu, A Dorio ad Phrygium oraz nieco obszerniejsza Assunta. Poza obszarem 
intensywnych obserwacji znalaz�y si
 zarówno poematy dyskursywne (m.in. 
Promethidion czy te� Rzecz o wolno�ci s�owa), jak i du�e formy epickie – 
zw�aszcza Quidam (cho� s� one wielokrotnie przywo�ywane). Badaczka 	wiado-
mie pochyli�a si
 nad tekstami, które – poza Assunt� i A Dorio ad Phrygium – 
nie mog�y dot�d liczy� na o�ywione zainteresowanie. Rozprawa w istotny spo-
sób uzupe�nia nasz� wiedz
 o poematowych dokonaniach pisarza, oswaja s�abo 
dot�d spenetrowany obszar dokona autora Rzeczy o wolno�ci s�owa, wychodz�c 
naprzeciw oczekiwaniom 	rodowiska norwidologów. 

 
Warto najpierw doceni� zabiegi o charakterze klasyfikacyjnym. Przypomina-

j�c dawne ustalenia Barbary Subko, autorka skromnie zaznacza, �e b
dzie si
 
stara�a „s�uszn� diagnoz
 podj�� i dopowiedzie�” (s. 27). W rzeczywisto	ci 
przedstawia now�, o wiele doskonalsz� typologi
 drobnych poematów Norwida. 
Wydaje si
, �e zaproponowane przez ni� ustalenia maj� szans
 przetrwa� prób
 
czasu i sta� si
 wspólnym dobrem norwidologii. Przypomnijmy: Magdalena 
Wo�niewska-Dzia�ak wyodr
bnia grup
 powiastek lirycznych i umieszcza w niej 
Wesele, Ziemi� i Szczesn�; bardzo ciekaw� grup
 epyllionów parabolicznych, 
takich jak: Pompeja, Epimenides, W�drowny Sztukmistrz, Assunta oraz tzw. 
u�omki epopeiczne – Emil na Gozdawiu i A Dorio ad Phrygium. Co wi
cej: ta-

������������������������������������������������������������
1 M. WO�NIEWSKA-DZIA�AK. Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Konteksty literacko-

-kulturalne, estetyka, my�l. Kraków 2014 s. 282. 

„STUDIA NORWIDIANA” 33:2015
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kie, a nie inne rozpoznania typologiczne osadza na twardym, trudnym do pod-
wa�enia fundamencie analiz genologicznych. Poddaje obserwacjom kategorie 
narratora i narracji, analizuje konstrukcj
 bohaterów i w ogóle 	wiata przed-
stawionego, przypatruje si
 estetyce poszczególnych utworów. Unika przy tym 
jednostronno	ci spojrzenia, charakterystycznego dla dawnych bada genologicz-
nych. Zgodnie z nowszym paradygmatem wiedzy o gatunkach, dostrzega w struk-
turze utworów skomplikowany splot wielu ró�nych, czasem wzajemnie sprzecz-
nych konwencji gatunkowych.  

Trafnie zauwa�a zatem, �e w Weselu, Ziemi i Szczesnej autor prowadzi z czy-
telnikiem rodzaj gry: porusza si
 w	ród form epickich, refleksyjnych i dygresyj-
nych, by skrycie nasyca� tekst jako	ciami lirycznymi – �ywio�em subiektywnych 
emocji. �wiadoma trudno	ci towarzysz�cych porz�dkowaniu zjawisk s�usznie 
zauwa�a: „Poeta sprawnie pod��a szlakami rozmaitych stylów, ale �atwo 
dostrzec, �e znosz� si
 one wzajemnie” (s. 68).  

Trudno tak�e odmówi� s�uszno	ci dobrze uzasadnionemu twierdzeniu, �e w 
takich poematach, jak: Pompeja, Epimenides, W�drowny Sztukmistrz czy Assunta 
nad nurtem epicko	ci czy dygresyjno	ci dominuje sk�onno	� poety do para-
bolizowania – postaci, przestrzeni i zdarze. Autorka wie tak�e o sporze po-
mi
dzy norwidologami podkre	laj�cymi fragmentowo	� i stylistyczn� niejedno-
rodno	� A Dorio ad Phrygium i Emila na Gozdawiu a tymi, którzy zwracali 
uwag
 na obecny w strukturze utworów projekt niespe�nionej „ca�o	ci”. �wia-
domie opowiada si
 po stronie tych drugich: 

 
Tradycyjny pogl�d na temat epiki skazuje wi
c A Dorio ad Phrygium na pozorn� kl
sk
 

warto	ci dzie�a w planie epickim. Nie pozbawia go jednak bardzo wa�nego wymiaru meta-
poetyckiego. Brak akcji w�a	ciwej s�u�y zaakcentowaniu przeciwwagi 	wiata rozk�adu, 
zastoju i bezruchu; przeciwwagi, która uobecnia si
 w postaci Cygana (analogicznie do po-
staci mamki z Emila na Gozdawiu). Przez to konstytuuje si
 w poemacie koncepcja dzie�a 
zgodnego z duchem epoki – dzie�a nowoczesnego w�a	nie, w którym konsekwentnie realizo-
wany zamys� opowiadania ust
puje jakby odgórnie narzucaj�cym si
 dygresjom, wstawkom 
lirycznym, nawi�zaniom i aluzjom literackim […] (s. 216). 

 
Wypada tak�e pochwali� decyzj
 umieszczenia analiz w perspektywie dia-

chronicznej. To dzi
ki niej wysi�ek typologizacji zjawisk zaowocowa� trafnymi 
rozpoznaniami kierunku ewolucji poematowych form Norwida – „od powiastek 
lirycznych przez epylliony paraboliczne, po utwory projektowane na wielkie 
formy epopeiczne” (s. 10), a zatem od estetyki subiektywno	ci do lirycznej 
uniwersalizacji, od form parabolicznych po projekt „wspó�czesnego eposu” (por. 
uwagi na s. 77-79). Antropologiczne nachylenie dyskursu pozwala autorce 
osadzi� te nieco abstrakcyjne uogólnienia w kontek	cie kategorii dojrzewania 



 _____________________________________________________   PRZEGL�DY 

 

�
305

autorskiego podmiotu. Ewolucja form w finale rozprawy okazuje si
 zwiercia-
d�em rozwoju osobowo	ci pisarza, który nie tylko coraz bardziej 	wiadomie 
podejmuje dialog z konwencjami gatunkowymi, ale tak�e zmienia, poszerza 
sposób widzenia 	wiata. Jak pokazuje badaczka, wzrok poety obejmuje zrazu 
niezbyt szeroki zakres prywatnych emocji, stopniowo jednak horyzont jego 
wra�liwo	ci i refleksji coraz bardziej si
 poszerza, a wraz z nim pog�
bia si
 
filozofia cz�owieka. Wyznacznikiem tych przemian jest m.in. ewolucja bohatera. 
W powiastkach lirycznych jest on jeszcze „romantykiem w fazie kryzysu”, by 
w epyllionach parabolicznych i fragmentach epickich sta� si
 odmitologizowa-
nym, cichym herosem, cierpliwie mierz�cym si
 z trudami �ycia i wytrwale 
poszukuj�cym zapomnianej warto	ci �ycia, prawdy i wspólnoty (s. 261). 

Tradycyjna analiza genologiczna (czerpi�ca z metodologii strukturalizmu) nie 
jest wi
c ani jedyn�, ani nawet pierwszoplanow� perspektyw� bada zaprezento-
wanych w omawianej rozprawie. Ju� na s. 18 refleksja nad narratorem prze-
kszta�ca si
 w rozwa�ania nad cz�owiekiem, a spostrze�enia dotycz�ce struktury 
gatunkowej zmieniaj� si
 w próby rozpoznania „idei utworu”. Podobnie dzieje 
si
 w kolejnych rozdzia�ach rozprawy. Ukazane przez autork
 prze�amanie 
w Szczesnej konwencji poematu podró�niczego owocuje wnioskami dotycz�cymi 
przes�ania utworu. Wielo	� podejmowanych przez poet
 tropów gatunkowych 
zosta�a zinterpretowana jako echo romantycznego przekonania o kryzysie za-
równo dotychczasowych estetyk, jak i ludzkiej podmiotowo	ci. Jak czytamy:  

 
�adna z gatunkowych opcji nie jest wi
c wystarczaj�ca, aby stworzy� w�a	ciwy dla poe-

matu, jakim ma by� Szcz�sna, z�o�ony i pe�ny model literatury, a przez to tak�e dojrza�y obraz 
podmiotu, za którym kryje si
 	wiadomy, o ugruntowanej to�samo	ci cz�owiek-artysta (s. 68).  

 
Jak to by�o mówione, tak�e dalsze rozdzia�y ujawniaj� podobne sk�onno	ci 

badaczki. Niech wystarcz� tu dwa przyk�ady � odkrycie wanitatywnego charak-
teru Pompei wychyla si
 raczej w stron
 sfery przes�ania utworu ni� jego struk-
tury, za	 dostrze�enie cech wielkiej epopei duchowej w W�drownym Sztukmi-
strzu uruchamia nowe mo�liwo	ci odczytania utworu. Wiele wskazuje na to, �e 
analizy genologiczne – cho� wa�ne – maj� w omawianej pracy charakter s�u-
�ebny wobec dyskursu interpretacyjnego. To on okazuje si
 dominuj�cy, o czym 
zreszt� dyskretnie informuje tytu� dysertacji podkre	laj�cy nie tylko wag
 Nor-
widowych idei, ale tak�e ich estetyczne uwik�ania i interpretacyjne konteksty.  

Autorka wyra�nie oddziela przy tym obserwacje dotycz�ce kolejnych utwo-
rów, ka�dy spo	ród rozdzia�ów uzyskuje spor� autonomi
. Wydaje si
, �e 
ksi��ka realizuje ambitny projekt z��czenia w panoramiczn� ca�o	� szeregu szki-
ców monograficznych, po	wi
conych ka�demu z wymienionych poematów. 
Ogl�dany z tej perspektywy ostatni rozdzia� (zatytu�owany �wiadomo�� poetolo-
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giczna Cypriana Norwida) – w którym warszawska norwidolog ods�ania 
„epick�” 	wiadomo	� poety, implicytnie obecn� w kilku jego utworach – jawi si
 
nie tylko jako dope�nienie wcze	niejszej refleksji genologicznej (obrazem gatun-
kowej 	wiadomo	ci dziewi
tnastowiecznego pisarza), ale tak�e jako otwarcie 
nowego obszaru badawczego. Id�c tropem wyznaczonym przez Piotra Chlebow-
skiego, autorka przekonuj�co dowodzi, �e „u Norwida �ywio� epopeiczny nie 
tyle s�u�y konstruowaniu nowatorskich rozwi�za artystycznych, co odzwiercie-
dla pragnienie stworzenia literatury paideutycznej […]” (s. 234). Ciekawie pisze 
o rozwoju epickiej 	wiadomo	ci pisarza, który buduje nowatorsk� koncepcj
 
postromantycznej formy – opart� na zreinterpretowanym Homerze i indywidual-
nej koncepcji j
zyka (por. uwagi na s. 239). Trudno zlekcewa�y� prac
 autorki 
nad wydobyciem na jaw metaliterackich sensów, skrytych w wierszu Epos-nasza 
– który do tej pory nie by� interpretowany jako ewokacja Norwidowych po-
szukiwa nowego wzorca rycersko	ci, na miar
 potrzeb nowej epiki. Wa�ne te� 
s� uwagi o cz
	ciowo dostrze�onych ju� przez badaczy elementach meta-
literackiej my	li Norwida obecnych w wyk�adach O Juliuszu S�owackim, esejach 
„Boga-Rodzica”, pie�� ze stanowiska historycznego odczytana czy Milczenie. 
S�dz
 jednak, �e materia� do docieka nad 	wiadomo	ci� epick� Cypriana 
Norwida jest szerszy i interesuj�cy na tyle, by móg� doczeka� si
 osobnej roz-
prawy. By� mo�e pióra Magdaleny Wo�niewskiej-Dzia�ak. 

Cho� etap dzia�a prekursorskich norwidologia ma dawno za sob�, nale�y 
zauwa�y�, �e poematom: Wesele, Ziemia, Szczesna, Epimenides, W�drowny 
Sztukmistrz i Emil na Gozdawiu nie po	wi
cono dot�d szkiców o charakterze 
monograficznym. Pisz�c o opracowaniach W�drownego Sztukmistrza, autorka 
zaznacza, �e �adne z nich nie stanowi ca�o	ciowej interpretacji dzie�a (s. 128), 
podobnie dzieje si
 w przypadku innych omawianych poematów narracyjnych. 
O taki w�a	nie, integralny ogl�d ka�dego z wymienionych utworów chodzi 
w rozprawie. Autorka wybiera do	� tradycyjny, chcia�oby si
 powiedzie� „filolo-
giczny” model czytania – respektuj�cy linearny przebieg utworu, pod��aj�cy 
kolejno przez strofy i wersy w stron
 hipotetycznej, semantycznej „ca�o	ci” dzie-
�a literackiego. Poniewa� norwidowska „sumienno	� w obliczu �róde�” nie zaw-
sze bywa dzi	 cz
	ci� etosu m�odych badaczy literatury, chcia�bym tak�e 
podkre	li� szacunek autorki wobec tego, co nad wspomnianymi poematami „pra-
c� wieków uros�o” i 	wietn� orientacj
 w obszernej, trudnej ju� dzi	 do ogarni
-
cia literaturze norwidologicznej. Magdalena Wo�niewska-Dzia�ak cierpliwie i rze-
telnie rekonstruuje stan bada nad poszczególnymi utworami, z wielk� swobod� 
(i swad�) porusza si
 w g�szczu literatury przedmiotu. Niekiedy polemizuje 
z w�tpliwymi ustaleniami, cz
	ciej wszelako stara si
 ocali� to, co akceptowalne 
i dokona� niezb
dnych uzupe�nie.  
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W	ród hermeneutycznych dyrektyw realizowanych w rozprawie znajduje si
 
tak�e ostro�no	� wobec rozmaitych kontekstów dzie�a. Badaczka z du�ym 
dystansem traktuje zw�aszcza kontekst biograficzny. S�usznie podkre	la, �e by-
wa� on cz
sto nadu�ywany w dotychczasowych odczytaniach Assunty (s. 157-
159). Bardzo ciekawie rozb�yskuj� w wielu miejscach rozmaite konteksty kultu-
rowe. W rozdziale po	wi
conym Szczesnej s� to erudycyjne rozwa�ania osnute 
wokó� Paestum (s. 66-67), nie zabrak�o odniesie do historii i kultury staro�ytnej 
w interpretacji Pompei (s. 79-87) i Epimenidesa (s. 106-108) czy interesuj�cych 
odwo�a do historii sztuki (m.in. do koncepcji J.J. Winckelmanna) przy lekturze 
W�drownego Sztukmistrza (s. 144). Nietrudno przecie� zauwa�y�, �e autorka 
wyra�nie preferuje najbli�sze 	rodowisko utworu, które niew�tpliwie stanowi� 
inne teksty pisarza.  

Cech� naukowego warsztatu Magdaleny Wo�niewskiej-Dzia�ak jest równie� 
wyra�na dba�o	� o rekonstrukcj
 aksjologicznego horyzontu utworów. Wydaje 
si
 nawet, �e to w�a	nie tej dba�o	ci praca zawdzi
cza szerszy oddech. To dzi
ki 
niej wywód przybiera niekiedy kszta�t 	mia�ego konceptu interpretacyjnego. 
Bardzo ciekawie odczytano m.in. semantyk
 postaci kobiecej w Weselu. Warto 
przywo�a� stosowny fragment: 

 
Panna m�oda okazuje si
 dam� z innego 	wiata, 	wiata luster. Jest pos�giem. Przypomina 

po trosze Selene z mitu o pi
knym m�odziecu, po trosze nimf
 z ballady, po trosze upio-
rzyc
-�m
. Uprowadza ma��onka, tak jak w mitologicznej historii Endymiona porywa Pani 
Ksi
�yca. Nie mog�o sta� si
 inaczej. Osoba, której �ywio�em jest 	wiat fikcji, nigdy nie 
do	wiadczy szcz
	cia, gdy� jego �ród�em jest prawda, szczero	�, autentyczno	�, wiara. 
Bohaterowie ponosz� kl
sk
. Zarówno on – rozczarowany, zraniony, jak i ona – niespe�niona 
w wyimaginowanym uczuciu, królowa „jednej nocy” (s. 26). 

 
Czy� trzeba dodawa�, �e w znacznym stopniu pog�
bia on istniej�ce próby 

odczytania Norwidowej powiastki lirycznej? 
 
Równie ciekawe i inspiruj�ce odkrycia przynosi g�
bsza interpretacja symbo-

liki archaicznej w poemacie Ziemia. Autorka cierpliwie bada semantyk
 motywu 
paj�ka w rozmaitych utworach Norwida (a tak�e Mickiewicza), by zaskoczy� nas 
m.in. nast
puj�cym passusem: 

 
Paj�k w poemacie Norwida jest równie� poetyck� projekcj�, eksterioryzacj� stanu ducho-

wego bohatera. Jest jego sobowtórem […]. Bohater mówi tu o sobie. Tak�e wtedy, gdy nieco 
wcze	niej ukochana, zapytawszy o niezwyk�ego dyskutanta, pochyla si
 z ciekawo	ci� w jego 
stron
, a paj�k sp�ywa na jej koron
 z ró� i szepce „jest tu przyjemno	�”. Bodaj to jedne z 
najbardziej zmys�owych wersów Norwida. […]. Snu� ni� paj
cz� to przecie� tyle, co podda-
wa� si
 pró�nym marzeniom, rozbudza� emocje, intensyfikowa� je (s. 36). 
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Kiedy indziej – nawi�zuj�c do najnowszych nurtów badawczych – snuje 
pasjonuj�ce refleksje o antropologii miasta w poemacie W�drowny Sztukmistrz:  

 
Brak 	wiat�a, brak spójno	ci, kruche fundamenty budowli oparte na „kamieniach mniej 

silnie” ze sob� z��czonych ods�aniaj� wizerunek nowo�ytnej metropolii. Ciemne, g�uche 
cmentarze nie tworz� w niej elementu scalaj�cego my	l o �yciu i 	mierci cz�owieka. […] 
Miasto przeobra�one jest podwójnie negatywnie nacechowane. W opisie Sztukmistrza odreal-
nia si
 zarówno wskutek chaosu rzeczywisto	ci przesi�kni
tej gwa�tem, przemoc�, przemie-
nionej w okrutny palimpsest, jak i cierpi�cej na brak pe�ni ontologicznej (s. 146-147). 

 
To w�a	nie roztropne uwzgl
dnienie kontekstu wspó�czesnej my	li antropo-

logicznej pozwoli�o autorce 	mielej ni� innym czytelnikom poematu zinterpre-
towa� semiotyk
 w
drówki, podj
tej przez bohatera utworu: 

 
Poeta kreuje go na cz�owieka, który w uniesieniu, w �asce raz jeszcze opuszcza warsztat, 

miejsce zamieszkania, bliskich i rusza w drog
. Odbywa swoj� grand tour duszy. Bo to nie 
ch
� bycia lepszym w rzemio	le, ale wielka potrzeba duchowa wyp
dza go z domu – religijna 
potrzeba syntezy (a nie ludzka potrzeba integracji). Celem tej podró�y jest katedra – symbol 
ca�o	ci i jedno	ci w�a	nie, kosmosu, w którego centrum jest Bóg-Logos (s. 149). 

 
Nie mniej interesuj�ce rezultaty przynios�o osadzenie rozmowy z górnikiem 

w Assuncie w kontek	cie wspó�czesnych antropologicznych rozwa�a nad cogito 
„cz�owieka przemys�owego”. Dopiero uwzgl
dnienie tej perspektywy pozwala 
bowiem ods�oni� Norwidow� 	wiadomo	� nowoczesnych zagro�e (s�abo roz-
poznawanych przez pierwsze pokolenie romantyków): 

 
Norwid kwestionuje warto	� zdobywania tajemnic Natury, zw�aszcza �e jest ono oparte 

na przemocy i agresji […]. Jest bowiem 	wiadomy, �e czasy, w których �yje, nie maj� 
poszanowania dla „tajnych archiwów ziemi” i �e romantyczne podró�e „w g��b”, broni�ce 
wszak tajemnic natury przed eksploracj� techniczn�, nikogo ju� nie interesuj� (s. 174). 

 
Wa�nych rozpozna jest w rozprawie wi
cej. Ich innowacyjno	� cz
sto ma 

zwi�zek z ch
tnie uruchomianymi przez autork
 kontekstami wspó�czesnej 
antropologii. Ale nie zawsze. Zwracaj� uwag
 tak�e obserwacje stricte filolo-
giczne, jak cho�by rzetelne interpretacje poematowych paratekstów – pomija-
nych dot�d przez norwidologów. To w�a	nie ich lektura umo�liwi�a autorce m.in. 
zachowanie 	wie�ego spojrzenia na Assunt�, maj�c� ju� swoj� ca�kiem poka�n� 
literatur
 przedmiotu. Przypomnijmy: utwór opatrzony jest podtytu�em, wst
-
pem, mottem z Owidiusza i Hafiza oraz przypisami. Badaczka ods�ania wyra�ny 
kontrast pomi
dzy przedmow� i mottami, które „niweluj� retoryk
 oficjalno	ci 
wst
pu” (s. 167). Pierwsze z nich pochodzi z Tristiów. Zapowiada nie tylko na-
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strój „dalszych partii poematu, podkre	laj�c w�tek «bezojczysto	ci», emigracyj-
nej niedoli i osamotnienia (s. 167), ale tak�e ma sens uniwersalny – wyra�a 
ludzk� potrzeb
 zadomowienia metafizycznego, t
sknot
 za Bogiem. Podobny 
sens ma zdaniem komentatorki motto zaczerpni
te z perskiego poety: „Grób 
Hafiza obsypany kwiatami zasianymi powiewem, który igra� z w�osami kochanki 
jest wykreowanym przez podmiot namacalnym (ziemskim) obrazem niesko-
czono	ci. Wszak kwiaty […] pozwalaj� poecie zobrazowa� «duchow� natur
» 
	wiata” (s. 168). Celnie zauwa�a autorka, �e to w�a	nie parateksty stanowi� 
wa�n� osnow
 ramy modalnej wypowiedzi poety, s� rodzajem klucza interpreta-
cyjnego, wskazuj� model lektury poematu, ods�aniaj�c jego wyra�ne, parabo-
liczne ukierunkowanie. Wydaje si
, �e argumentacja Magdaleny Wo�niewskiej-
-Dzia�ak na rzecz paraboliczno	ci utworu rozstrzyga ostatecznie spór o jego 
genologi
, porz�dkuj�c dotychczasowe kwalifikatory typu: „poemat ekfrastycz-
ny”, „mi�osny”, „metafizyczny” itp. 

Uwa�na lektura motta otwar�a tak�e autorce drog
 do pog�
bionej interpreta-
cji Pompei. Szersza perspektywa hermeneutyczna ods�oni�a si
 tu dzi
ki 	mia-
�ym nawi�zaniom do osi�gni
� wspó�czesnej egzegezy biblijnej. Konstytutywny 
dla cytowanego przez Norwida fragmentu Ksi�gi Koheleta topos vanitas Magda-
lena Wo�niewska-Dzia�ak odczytuje zatem nie tylko jako „marno	�”, ale tak�e 
jako „absurd”. St�d ju� tylko krok do interpretacyjnych wniosków: 

 
W pewnym sensie poeta-narrator staje si
 kim	 na wzór Koheleta-nauczyciela, kim	, kto 

g�osi ludzk� niewiedz
 o rzeczach ostatecznych i podwa�a poprzez exemplum konkretnego 
losu wszelkiego rodzaju cz�owiecze „pewno	ci”. Wci�� pozostaje on jednak szukaj�cym 
wierz�cym, stawia wiele pyta, ale udziela niewielu odpowiedzi (s. 82). 

 
Erudycyjny wywód autorki – podró�uj�cy w	ród kontekstów czerpanych 

z historii, teologii i historii sztuki – koczy si
 wa�n� konkluzj�: 
 
[…] odnajdujemy w utworze struktur
 analogii, uniwersalizacj
 podobiestwa – podobny 

jest stan Pompei, eschatologiczny byt Pompejaczyków do sytuacji naszego narodu. Pom-
peja, w osobach Konsula i Poety tragicznego, jest wcieleniem bytu zbiorowo	ci zniewolonej, 
stanu, który wymusza okre	lone postawy spo�eczne i rodzi szereg problemów: natury egzy-
stencjalnej, moralnej i metafizycznej. Egzystencjalnej, gdy� jest bytem �yj�cym przekona-
niem, �e nic nie powtórzy si
 po raz drugi. Moralnej, gdy� byt ludzki, wyposa�ony w umie-
j
tno	� odró�niania dobra od z�a, staje wobec swych pragnie i ��dz jak wobec sytuacji moral-
nego wyzwania (I tu nara�a si
 na rozmaite hybris, manie, szalestwa). Metafizycznej za	 
dlatego, �e byt zniewolony u	wiadamia nam wanitatywn� prawd
 o cz�owieku, bowiem 
trwanie i niszczenie, rodzenie si
 i obumieranie stanowi� wyznaczniki porz�dku 	wiata (s. 98). 
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Pozwoli�em sobie przywo�a� nieco d�u�sz� wypowied� autorki, bowiem do-
brze ilustruje on kierunek jej hermeneutycznego dyskursu. Styl lektury przyj
ty 
przez Magdalen
 Wo�niewsk�-Dzia�ak budzi du�e zaufanie – zakorzeniony 
w dobrych tradycjach kulowskiej „szko�y interpretacji Norwida”, pozostaje 
otwarty na nowsze, kulturoznawcze narz
dzia badawcze, a zarazem niezara�ony 
uprzedzeniami wobec konstytutywnych dla twórczo	ci poety warto	ci meta-
fizycznych. Dzi
ki zabiegom warszawskiej badaczki, drobne poematy autora 
Assunty rozb�yskuj� nowym blaskiem, zach
caj� do lektury. Niemal ka�dy z nich 
– tak jak Pompeja – na nowo ods�ania sensy egzystencjalne, moralne i metafi-
zyczne. W jakim	 sensie ksi��ka, o której tu mowa, przywraca je naszej 	wia-
domo	ci. Dobrze napisana, ma zreszt� szans
 trafi� do szerszego grona czytelni-
ków Norwida. Zapowiada te� ciekawy nurt refleksji kulturoznawczej nad jego 
twórczo	ci�. Oby okaza� si
 on oryginalny, to znaczy: sumienny wobec �róde�. 
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OF THE POEM FORM 

S u m m a r y  
 

Magdalena Wo�niewska-Dzia�ak’s treatise (Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Kon-
teksty literackokulturalne, estetyka, my�l [Narrative poems by Cyprian Norwid. Literary-cul-
tural contexts, esthetics, thought] (Kraków 2014) is devoted to Norwid’s narrative poems. The 
author justly demands that we pay our attention especially to those poems that are rather 
signals than fulfillments of the author’s dreams about a full form of the poem. The work refers 
to the good traditions of the Catholic University of Lublin “school of interpretation of Nor-
wid”, and also is open to new research tools taken from cultural studies. Owing to the efforts 
made by the Warsaw researcher, the small poems by the author of Assunta get a new splendor 
and encourage one to read them. Under her pen nearly all of them reveal existential, moral and 
metaphysical senses anew. The book returns them to our awareness. Well written, the book is 
likely to find its way to a broad mass of readers of Norwid’s works. 

Translated by Tadeusz Kar�owicz 
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BIBLIOGRAFIA �
STUDIA NORWIDIANA 

33:2015 

ALEKSANDRA �URAWSKA-W�OSZCZY�SKA 

BIBLIOGRAFIA 
CYPRIANA NORWIDA 
ZA LATA 2008-2009 

WST�P 

„Bibliografia Cypriana Norwida za lata 2008-2009” notuje druki zwarte 
i przekazy czasopi	miennicze dotycz�ce poety wydane w latach 2008-2009 oraz 
wyj�tkowo – materia�y wcze	niej opublikowane, które nie zosta�y uwzgl
dnione 
w poprzednich „Norwidianach” (w bibliografii pozycje te wyszczególniono zna-
kiem * po numerze). 

Informacje zgromadzone w bibliografii pochodz� z „Przewodnika Bibliogra-
ficznego” (druki zwarte), „Bibliografii Zawarto	ci Czasopism” (materia�y czaso-
pi	miennicze), Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej w Warszawie 
(polonika), „Almanachu Sceny Polskiej” (teatralia), internetowych baz teatral-
nych i radiowych (teatralia, zapisy audycji), katalogów bibliotecznych (m.in. 
adaptacje muzyczne), baz internetowych (tak�e obcych). W miar
 mo�liwo	ci 
(kwestia dost
pno	ci) materia�y przed umieszczeniem w bibliografii przejrzano 
i opatrzono adnotacj� w przypadkach wymagaj�cych komentarza. 

Opisy bibliograficzne druków zwartych zawieraj� nast
puj�ce elementy: au-
tor, tytu�, podtytu�, instytucja sprawcza, miejsce, wydawnictwo i rok wydania, 
obj
to	� i seria wydawnicza oraz opis zawarto	ci lub adnotacja. Wobec druków 
zwartych wydanych w latach wcze	niejszych, a przywo�anych ze wzgl
du na 
obecny aparat krytyczny, zastosowano opis skrócony (bez podania nazwy insty-
tucji sprawczej, nazwy wydawnictwa, obj
to	ci i serii wydawniczej – informacje 
te mo�na uzyska� w poprzednich bibliografiach publikowanych na �amach rocz-
nika „Studia Norwidiana”). Opisy bibliograficzne materia�ów czasopi	mienni-
czych zawieraj� nast
puj�ce dane: autor, tytu� i podtytu�, tytu� czasopisma, rok, 
tom, zeszyt b�d� numer i strony, na których zosta� zamieszczony dany materia�. 
W przypadku realizacji teatralnych podano nazw
 teatru, scenarzyst
 i re�ysera, 
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dat
 premiery. Audycje radiowe opatrzono okre	leniem programu i dat� emisji. 
Ka�da pozycja bibliograficzna otrzyma�a swój w�asny numer; wyj�tek stanowi� 
recenzje zgrupowane przy materia�ach, których dotycz�. 

Bibliografia sk�ada si
 z dwóch podstawowych dzia�ów � cz
	ci podmiotowej 
i przedmiotowej, uporz�dkowanych alfabetycznie wewn�trz wydzielonych ca�o-
stek. Pierwszy dzia� rejestruje wydania osobne utworów C. Norwida z lat 2008-
-2009 oraz wcze	niejsze, przywo�ane ze wzgl
du na ich recenzje, opublikowane 
w czasie obj
tym bibliografi�, a tak�e przedruki w antologiach, ksi��kach i cza-
sopismach (nie zanotowano tu utworów zamieszczonych przy tekstach inter-
pretacyjnych – informacj
 o druku podano przy zapisie interpretacji, szkicu itp.). 
W wydaniach osobnych podano opis zawarto	ci; teksty zebrane z antologii 
uporz�dkowano alfabetycznie. W obu przypadkach ujednolicono pisowni
 tytu-
�ów utworów. Zanotowano tu tak�e materia�y wyst
puj�ce w ksi
gach afory-
zmów, cytatów i ze wzgl
du na ich niewielk� obj
to	� opatrzono jedynie adnota-
cj�: „Zawiera tak�e cytaty z twórczo	ci C. Norwida”. Wyodr
bniono przek�ady, 
twórczo	� plastyczn�, realizacje muzyczne, radiowe i teatralne utworów poety. 
W dziale bibliografii przedmiotowej znalaz�y si
 ksi��ki w ca�o	ci lub w przewa-
�aj�cej cz
	ci po	wi
cone autorowi Vade-mecum, wydane w latach 2008-2009 
oraz wcze	niejsze, przywo�ane ze wzgl
du na bie��ce recenzje; tu równie� 
umieszczono opis zawarto	ci tomu „Studia Norwidiana”. W dalszej cz
	ci ze-
brano artyku�y, szkice, rozprawy i eseje zamieszczone w ksi
gach zbiorowych, 
ksi��kach autorskich i drukowane w czasopismach. Nast
pnie zgromadzono 
informacje o utworach inspirowanych twórczo	ci� Cypriana Norwida. Prac
 
kocz� indeksy: nazw osobowych, utworów i przek�adów. W stosunku do mate-
ria�ów nale��cych do ró�nych dzia�ów bibliografii zastosowano odsy�acze, aby 
unikn�� podwójnego zapisu tego samego przekazu. 

Zbieranie materia�u do bibliografii ukoczono w marcu 2014 roku; materia�y 
odnalezione po tej dacie b
d� uwzgl
dnione w kolejnych tomach rocznika „Stu-
dia Norwidiana”. 

Serdeczne podzi
kowania sk�adam kierownikowi Pracowni Bibliografii Bie-
��cej Instytutu Bada Literackich PAN w Poznaniu – pani Beacie Domos�aw-
skiej za okazan� pomoc w internetowych i bibliotecznych poszukiwaniach. 

 
 
 
 
 
 
 



 ___________________________________________________   BIBLIOGRAFIA 

 

�
315

SPIS SKRÓTÓW 
 

adapt. – adaptacja 
ang. – angielski 
cz. – cz
	� 
czes. – czeski 
dot. – dotyczy 
fotooffs. – fotooffsetowy 
fragm. – fragment 
franc. – francuski 
graf. – graficzny 
id. – idem, ten�e 
il. – ilustracja 
im. – imienia 
j
z. – j
zyk 
k. – karta 
koment. – komentarz 
ks. – ksi��ka, ksi
ga 
KUL – Katolicki Uniwersytet Lubel-

ski Jana Paw�a II 
m.in. – mi
dzy innymi 
muz. – muzyka 
nacz. – naczelny 
nr – numer 
nt. – na temat 
offs. – offsetowy 
ok. – oko�o 
oprac. – opracowa� 

org. – organizowa�, organizator 
pl. – plan 
podp. – podpisany 
popr. – poprawiony 
portr. – portret 
pos�. – pos�owie 
poz. – pozycja 
prem. – premiera 
przedm. – przedmowa 
pt. – pod tytu�em 
pwdr. – pierwodruk 
r. – rok, rocznik 
rec. – recenzja 
red. – redagowa�, redaktor 
re�. – re�yser 
s. – strona 
sc. – scenariusz 
streszcz. – streszczenie 
t. – tom 
tab. – tablica 
t�um. – t�umaczy�, t�umaczenie 
ukr. – ukraiski 
vol. – wolumen 
wyd. – wyda�, wydanie 
z. – zeszyt 
zob. – zobacz

 
 
 
�  
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BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA 

 
W y d a n i a  o s o b n e 

 
1. Dwa g�osy o sztuce: Klaczko i Norwid = Two voices about art – Klaczko 

and Norwid. Wst
p: E. Nowicka, K. Kuczyska. Oprac. tekstu i koment.: 
K. Kuczyska. Pozna: Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyja-
ció� Nauk 2009, 108 s. (Prace Komisji Filologicznej / Poznaskie Towarzy-
stwo Przyjació� Nauk. Wydzia� Filologiczno-Filozoficzny, t. 59 = Publica-
tion of the Philological Committe / The Pozna Society for the Advance-
ment of the Arts and Sciences. Philological and Philosophical Section, vol. 
59. Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, t. 2 = Critical Literary Argu-
ment in Poland, vol. 2).�

Zawiera: „O sztuce (dla Polaków)” C. Norwida i „Sztuk
 polsk�” J. Klaczki. 

2. Godno	� powo�ania. „Przez wszystko do mnie przemawia�e	 – Panie”. 
Wybór. Red. Z. Dambek. Pozna: Bonami 2008, 55 s. 

Od wydawcy. � Modlitwa [fragm.]; Moja ojczyzna; Moja piosnka [II]; Znów legenda; 
W Weronie; Bema pami
ci �a�obny-rapsod; [Co	 ty Atenom zrobi�, Sokratesie]; 
Promethidion [fragm.]; [Do Stanis�awy Hornowskiej]; Pielgrzym; Krzy� i dziecko; 
Przesz�o	�; Sfinks [II]; Fatum; Praca; Socjalizm; Ma�e dzieci; Laur dojrza�y; Omy�ka; 
Bezimienni; Si�a ich. Fraszka; Fraszka (!) [II]; Mi�o	� (Fraszka); Do Nikodema 
Biernackiego; Do Bronis�awa Z. 

3. Listy. 1. Oprac. J. Rudnicka [T�um. z j
z. franc. W. Kwiatkowski, Sz. Ba-
biski]. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Bada nad Twór-
czo	ci� Cypriana Norwida KUL 2008, 589, [3] s. [1] tabl., il. (Dzie�a 
wszystkie / Cyprian Norwid, t. 10). 

[Dedykowane:] Pami
ci Ojca �wi
tego Jana Paw�a II. � [Zawiera 188 listów C. Nor-
wida z lat:] 1839: do J.N. Karwowskiego [z 7 I]; 1840: do Heroldii Królestwa Pol-
skiego [z 5 XI]; 1841: do Heroldii Królestwa Polskiego [z 16 IV], do Redakcji 
„Biblioteki Warszawskiej” [z 29 IV], do A. Wilkoskiego [po 27 IV], do J.I. 
Kraszewskiego [z 6 XII]; 1842: do Redakcji „Biblioteki Warszawskiej” [z 23 X]; 
1844: do G. Bezzuolego [z 23 IV], do V. Della Bruna [przed IX], do A. Zaleskiego 
[z 11 IX, 2 XI, 24-25 II], do M. Tr
bickiej [z IX – 1. po�. XII, 3 z XI – przed 15 XII, 
z 16 XII, z 20 XII, z 30 XII]; 1846: do A. Celiskiego [z XI lub XII]; 1846: do 
M. Tr
bickiej [z 2-3 I, z 25-27 I z fasc. rkpsu, z 20 II, z 11 IV, z 14 lub 21 VI, z 11 
VIII, z 18 XII], do L. Czosnowskiej [z 14 III], do H. Moraczewskiego [z najpó�niej 25 
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VI], do C. Platera [z 27 lub 28 VII, z 1 IX, 7 XII]; 1847: do C. Platera [z 23 I], do M. 
Tr
bickiej [z 17 VI, z 2 VIII], do M. Dowgia��o [z 30 VIII], do S.E. Ko�miana [z 16 
IX], do A. Skrzyneckiej [mi
dzy 27 IX a 10 X], do J.B. Zaleskiego [przed 29 XII]; 
1848: do J.B. Zaleskiego [z 9 II z fasc. rkpsu, z 24 IV], do S.E. Ko�miana [najwcze-
	niej z 9 II], do M. Tr
bickiej [z 8 IV, z 3 VII, z ok. 11 VII], do J. Skrzyneckiego 
[z 15 IV, po 7 V, z 1 VII], do Piusa IX [przed 7 V], do W. Bentkowskiego [z X]; 
1849: do A. Je�owickiego [z 9 I], do J. Hubego [z 22 I], do M. Przezdzieckiej [z 7 II], 
do A. Niewiarowskiego [po 3 IV], do P. Semenenki [z V, z V – przed 7 VI, z 16 VIII], 
do J.B. Zaleskiego [z 7 VI, 1 XI, z jesieni], do C. Platera [z 11 VI, z ok. 25 X], do K. 
Libelta [z 28 VII], do J. Ko�miana [z 13 VIII], do B. Makowskiej [z jesieni 1849? 
z fasc. rkpsu], do E. Herwegh [z 3 lub 10 XI, 2 z jesieni, z 24 XI]; 1849-1850: do E. 
Herwegh [3 z fasc. rkpsów]; 1850: do J.B. Zaleskiego [z ok. 1 I, z pocz�tku I, ze I-II, 
z 10 II, z 14 XI, z 22 XI, z 29 XI], do J. Ko�miana [z 9 II, z 2 IV, z V, z 2 VII, z po-
cz�tku XI, z najpó�niej 7 XI, z 18 XII], do J. Lubomirskiego [z 4 III], do E. Herwegh 
[z 22 III], do H. Kajsiewicza [z 22 IV, z 26 IV], do A.J. Czartoryskiego [z 2 VI], do C. 
Platera [2 z 4-15 VI], do J. Ko�miana i S.E. Ko�miana [z VII], do W. Bentkowskiego 
[z 10 VII, z 11 VII, z ok. 25 VII, z 26 IX, z 3 XII, z 20 XII], do T. Lenartowicza 
[przed 14 VIII], do A. Potockiego [z 1 IX], do A. Cieszkowskiego [z koca VIII – 26 
IX, 2 sprzed 13 XI], do A. Cieszkowskiego i Z. Krasiskiego [z 13 XI], do M. Dzie-
koskiej [z XII]; 1851: do W. Zamoyskiego [ze I, z ok. 1 II, z mi
dzy 1 VIII a 9 X], 
do J. B. Zaleskiego [z 5 I, 10 V, 8 VI, 23 VI, 16 VII, 1 VIII, 6 XII], do S. Ga�
zow-
skiego [z 14 I, 8 II], do W. Bentkowskiego [z ok. 15 I, ze I – pocz�tku II, z najpó�niej 
3 III, z 4 III, z 7 III, z 17 III], do A. Cieszkowskiego [przed 29 I], do A. Potockiego 
[z 29 I, z 2. po�owy II], do J. Ko�miana [z 4 II, 9 X], do J. Micheleta [po 9 X], do H. 
Prendowskiego [z 16 X lub 16 XI, z X lub XI]; 1852: do J.B. Zaleskiego [z 8 I, z ok. 
8 I, po 8 I, przed 20 I, z 4 II, z 7 II, z 7 III, z 26 III, na krótko przed 11 IV, z 11 VI, 
z 17 VI, z 23 VII], do W. Bentkowskiego [z 25 I], do K. Górskiej [2 z II?, z 18 II, 
z ok. 26 III, na krótko przed 11 IV, z 15 VIII], do W. Zamoyskiego [z 19 IV, po 25 
X], do P. Semenenki [z 1. po�. V, z 22 VI], do J. Ko�miana [z 18 V, z IX-X, z 25 X], 
do A.J. Czartoryskiego [z ok. 11 VI, z VI-VII], do M. Czartoryskiej [przed 6 VII], do 
T. Lenartowicza [z 1 VII], do M. Dziekoskiej [z 9 VIII, z 10 VIII, po 15 VIII, z 19 
IX], do A. Cieszkowskiego [z 23 VIII], do M. Tr
bickiej [2 z IX], do E. Herwegh 
[z 29 IX]; 1853: do M. Tr
bickiej [z lata, z 6 IX, z 20 X], do J. Komorowskiego 
[z 6 IX], do A. Mickiewicza [z jesieni], do A. Hercena [z XII?]; 1854: do M. Tr
bic-
kiej [z 21-23 II, z V], do A. Je�owickiego [z 18 V], do A. Je�owickiego i P. Semenenki 
[po 18 V], do M. Kleczkowskiego [z 14 VII, z 15 VII], do J.B. Zaleskiego [mi
dzy 
20 VIII a 3 IX], do P. Semenenki [z 12 IX], do J. �ussakowskiego [przed 10 XI, po 
15 XI]. – [Zawiera tak�e fot. prac plastycznych C. Norwida:] Autoportret [tzw. Nor-
wid rysownik]; Ró�ne szkice; Zoilus; Spó�niony list; Emma Herwegh w kr
gu rodzi-
ny; �wi
ty Józef z Dzieci�tkiem; Portret Marii Kalergis; Msza 	w. dla Polaków 
w Turcji; Obrona Cz
stochowy; K�adka nad przepa	ci�; Salon Emmy Herwegh; Na 
Oceanie I; Na oceanie okr
t Marqueritta; Na Oceanie II. 
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4. Poematy. 1. Oprac. S. Sawicki, A. Cedro. Lublin: Towarzystwo Naukowe 
KUL, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2009, 613, [3] s., [2] k. tabl., il. 
(Dzie�a wszystkie / Cyprian Norwid, t. 3). 

[Dedykowane:] Pami
ci Ojca �wi
tego Jana Paw�a II. – [Z „Boskiej komedii” Dan-
tego]; Wesele. Powie	�; Pompeja; Ziemia („Komedii” Danta czwarty tom); Szczesna. 
Powie	�; Epimenides. Przypowie	�; [W
drowny sztukmistrz]; Benvenuta Celliniego 
„Capitolo fatto in prigione e lode di detta prigione”; Quidam. Przypowie	�; [Z „Ody-
sei” Homera]; Assunta (czyli Spojrzenie). Poema; Emil na Gozdawiu. Poema; „A Do-
rio ad Phrygium”. – [Prace plastyczne:] Autoportret [tzw. rzymski II]; Akt m
ski; 
Dante; Ecce Homo; Irydion i Masynissa; Ma queste cose del’ amore sono vanità ¦ paz-
zie; Maria Kalergis z ró�ami we w�osach; Niewolnicy �ydowscy przy budowie; 
Ogrodniczka; Penelopa; Rozmowa; Scherzo; Starzec na ruinach Pompei; Starzec z lamp-
k�; Studia aktu; Studia postaci z „Irydiona”; Sze	� scen z �ycia ludzkiego; �wi�tynia 
w Paestum. 

5. Proza. 1. Oprac. R. Skr
t. Lublin 2007. 

Rec.: Puzynina J.: Pochyli� si
 nad Norwidem. Akcent 2008 nr 2 s. 156-159. – Star-
nawski J.: Powitanie pierwszego wydanego tomu Norwida „Dzie� wszystkich” (7) na 
tle dotychczasowych edycji. Rocznik Biblioteki Narodowej PAU i PAN w Krakowie 
2009 r. 54 s. 461-468. 

6. Wiersze. Il. I. Chmielewska. Wyd. 2. Toru: Algo 2009, 96 s. 

[Klaskaniem maj�c obrz
k�e prawice]; Samotno	�. Sonet; Noc; Wspomnienie wioski; 
[Monolog]; Pami�tka; To rzecz ludzka!...; Moja piosnka [I]; Italiam! Italiam!; [Od 
Anio�a do Szatana]; Marmur-bia�y; Trylog; Jesie; Aerumnarum plenus; Modlitwa; 
[Do Marii Tr
bickiej]; Trzy strofki; Moja piosnka [II]; Rzeczywisto	� i marzenia (!); 
[Ty mnie do pie	ni pokornej nie wo�aj]; Nad jeziorem; „Czy podam si
 o amnesti
?”; 
Do Tytusa M.; [Nim znów uciekn
, nic nie maj�c zgo�a]; Odpowied� [Jadwidze 
�uszczewskiej]; Malarz z konieczno	ci; Beatrix; Czemu; Jak...; Harmonia; Po balu; 
[Daj mi wst��k
 b�
kitn�…]; [A – czy te� ona wie…]; [Nie chc
 ju� smutków, nie!...]; 
[Do Michaliny Zaleskiej]; �ród�o; W pami
tniku; Do spó�czesnych (Oda); [Do Anny 
Czaplickiej]; [My tak ju� przed si
 patrzymy, wygnani]; Impossibilisssime!; Ciem-
no	�; Na zgon poezji (elegia); Mój psalm; Spowied� [II]; Do pisz�cych; Pismo; Pióro; 
Adam Krafft; Do ksi
garza; Pi
kno; Manieryzm; Autor-nieznany; Ogólniki; Addio!; 
Liryka i druk; J
zyk-ojczysty; Styl nijaki; Wielkie s�owa; Cacka; W �azienkach; 
Lapidaria; [Nie my	l, nie pisz…]; Pi
kno-czasu; Krytyk ex professo; Bezimienni; 
Wielko	�; Post scriptum [do przek�adu z Horacego]; Bogowie i cz�owiek; Centaury; 
Laur dojrza�y; Wspomnienie; W Weronie; W albumie; Za p�otem; [W tej powszednio-
	ci…]; Pielgrzym; Mistycyzm; Fatum; „Ruszaj z Bogiem”; Marionetki; Do panny Jó-
zefy z Korczewa; Lito	�; Sfinks [II]; Specjalno	ci; Ironia; Kó�ko; Czu�o	�; Niebo 
i ziemia; �mier�; Ma�e dzieci; [Co? jej powiedzie�…]; Czasy; Przesz�o	� i przysz�o	� 
(Fraszka); Sen; Waga; Wczora-i-ja; Przesz�o	�; Larwa; Tymczasem. 
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7. Wiersze wybrane. Warszawa: Fundacja Klucz [2009], 1 p�yta. 

Wiersze nagrane przez Fundacj
 Klucz w ramach projektu „Pismo Braille’a w nowo-
czesnym wydaniu, czyli ksi��ka w standardzie Daisy”; lektor: M. Barbasiewicz]. 

Zob. tak�e poz. 28. 

 
P r z e d r u k i  w  k s i � � k a c h 

 
8. By� cz�owiekiem… Aforyzmy, sentencje, z�ote my	li, przys�owia o cz�o-

wieku. Wybór i oprac. A. Ró�anek. Wyd. 2. Wroc�aw: Wydawnictwo 
„Astrum” [2008], 320 s. 

Zawiera m.in. cytaty z twórczo	ci C. Norwida. 

9. Cz�owiek i jego 	wiat w s�owach i tekstach. Wybór tekstów j
zyka pol-
skiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym: M. Kita, A. Sku-
drzyk. Wyd. 3. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu �l�skiego 2009, 436 
s. (Kultura i J
zyk Polski dla Cudzoziemców; Podr
czniki i Skrypty 
Uniwersytetu �l�skiego w Katowicach, nr 107). 

W Weronie. 

10. Janus-Sitarz A.: Przyjemno	� i odpowiedzialno	� w lekturze. O praktykach 
czytania literatury w szkole. Konstatacje, oceny, propozycje. Kraków: Towa-
rzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2009, 418 s. 

Fatum. 

11. Polska jest jedna. Pokoleniom naszych przodków w ho�dzie… Wybór i oprac. 
A. D�mbska i G. P�oszajski. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Fran-
ciszkanów 2009, 383 s. 

Do wroga, „Fatum”, „Moja piosnka [II]”, „Pielgrzym”, „Pie	 od ziemi naszej”, 
„Psalmów-psalm”, „Ruszaj z Bogiem”, „Sfinks [II]”. 

12. Ta, co nie zgin
�a. Antologia poezji, pie	ni patriotycznej i niepodleg�o	cio-
wej. Wybór: M. Pa�aszewska, A. �muda. Warszawa: Muzeum Niepodle-
g�o	ci, Rzeszów: Ad Oculos 2008, 183 s. (Klejnoty Poezji Polskiej). 

„Moja ojczyzna”. 
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P r z e k � a d y 

Wydania osobne 

13. Cléopâtre et César. Tragedie historique, écrite aussi bien pour la scène que 
pour la lecture, avec une mise en valeur des gestes dramatiques et de leur 
succession. [T�um.] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. [Pos�.] K. Braun. Troyes 
2006. 

Rec.: Biela B.: Lektury w chwilach wolnych. Zob. poz. 65. 

14. Selected poems. [T�.] A. Czerniawski. London 2004. 

Rec.: Christianson K. Sarmatian Review 2005 vol. 25 nr 1 s. 1099. 

Przek�ady w ksi��kach i czasopismach 

15. Hrst písku. Polská poezie v p§ekladech Jaroslava Janocha. [Red.] K. Sýs. 
P§ibram: Peryskop 2009, 83 s. 

[Co	 ty Atenom zrobi�, Sokratesie] Cos ty Athenam udelal, Sokrate, [Fortepian Szo-
pena] Chopinovo fortepiano, [Lito	�] Litost, [Moja piosnka [II] Moje pisen, [Stolica] 
Hlavni mesto. 

16. Pavli¨ko D.: Vibranì tvorì u dvoh tomah. T. 2: Perekladi. Kiïv: Vseu-
kraïns’ke Deržavne Specìalizovane Vidavnictvo „Ukraïns’ka Enciklopedìâ 
ìmeni M.P. Bažana” 2009, 604 s. 

[Fraszka (!) [I] Žart, [Modlitwa] Molitva, [Sen] Son, [W
drowny sztukmistrz] Man-
drivnij mitec’. 

17. Poems for the Millennium. Volume Three The University of California 
Book of Romantic & Postromantic. [Wyd. i koment.:] J. Rothenberg, 
J.C. Robinson. University of California Press 2008, 960 s. 

[Sfinks] The Sphinx, s. 590-596. 

18. [Ciemno	�] Obscurity. Dirty Goat [USA] 2009 cz. 21 s. 9. 
 
19. [Fatum] Fatum. Dirty Goat [USA] 2009 cz. 21 s. 18 
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20. [Fortepian Szopena] Il pianoforte di Chopin. T�um. P.E. Carapezza, G. Re-
da, M. Bristiger. De Musica 2009 vol. 6 s. 11-15. 

 
21. [Jesie] Autumn. Dirty Goat [USA] 2009 cz. 21 s. 13. 
 
22. [Klaskaniem maj�c obrz
k�e prawice] Vade-mecum. Dirty Goat [USA] 

2009 cz. 21 s. 15. 
 
23. [Marionetki] Marionettes. Dirty Goat [USA] 2009 cz. 21 s. 11. 
 
24. [Marmur-bia�y] Bílý mramor. T�. B. Gregorová. Listy [Czechy] 2008 nr 3s. 

92. 
 
25. [Pielgrzym] Poutnik. T�um. B. Gregorová. Listy [Czechy] 2008 nr 3 s. 90-

91. 
 
26. [?] P§ízrak. T�um. B. Gregorová. Listy [Czechy] 2008 s. 89. 
 
27. [W Weronie] In Verona. Dirty Goat [USA] 2009 cz. 21 s. 13. 
 

T w ó r c z o 	 �  p l a s t y c z n a 
 

28. Norwid. Znaki na papierze. Utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki 
i szkice. Wst
p: P. Chlebowski. Wybór i oprac. P. i E. Chlebowscy. Olsza-
nica: Wydawnictwo Bosz, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2008, 211 s., il. 

[Utwory literackie i listy:] Pióro; Menego. Wyj�tek z pami
tnika; Czarne kwiaty; 
Modlitwa; Odpowied� do W�och… (Fraszka); Moja piosnka [I]; List do Marii Tr
bic-
kiej [z 21-23 II 1854]; Moja piosnka [II]; [Pierwszy list, co mnie doszed� z Europy]; 
Amen (Legenda); Vade-mecum [z fot. rkpsu]; Jasno	� i ciemno	�; Ciemno	� [z fot. 
rkpsu]; Przesz�o	� [z fot. rkpsu]; Socjalizm [z fot. rkpsu]; Fraszka (!) [II]; Mi�o	� 
(Fraszka); Pascha (Fraszka); Fatum; �mier� [z fot. rkpsu]; Pielgrzym [z fot. rkpsu]; 
Do zesz�ej… (na grobowym g�azie) [z fot. rkpsu]; List; Teofilowi; Moja ojczyzna; 
List do Magdaleny �uszczewskiej [z 18 X 1860]; Pie	 od ziemi naszej; �ydowie pol-
scy. 1861; �ydy i mechesy; Do Wielmo�nej Pani I.; [Co	 ty Atenom zrobi�, Sokrate-
sie…]; List do Karola Ruprechta [z 1 IX 1863]; Do Emira Abd el Kadera w Da-
maszku; Bema pami
ci �a�obny-rapsod; Epos-nasza. 1848; Do A.T.; Do w�adcy 
Rzymu; Marionetki; Wczora-i-ja; Specjalno	ci [z fot. rkpsu]; Sieroctwo [z fot. rkpsu]; 
Moralno	ci [z fot. rkpsu]; Kolebka pie	ni (Do spó�czesnych ludowych pie	niarzy) 
[z fot. rkpsu]; „A Dorio ad phrygium” [z fot. rkpsu]; Trzy strofki; Czu�o	�; [Daj mi 
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wst��k
 b�
kitn�…]; Larwa; W Weronie [z fot. rkpsu]; �ród�o [z fot. rkpsu]; Forte-
pian Szopena; [Ale TY, Jeden-dobry i Jedyny] [z fot. rkpsu]; Milczenie [z fot. rkpsu]. 
– [Prace plastyczne:] Chrystus w rozmowie z faryzeuszami [I]; Chrystus w rozmowie 
z faryzeuszami [II]; Autoportret „Ipse ipsum”; Ksi
ga �ycia; Inicja� litery O; �wi
ty 
Mateusz Ewangelista ze swoim atrybutem anio�em; Portret Adama Mickiewicza; Wi-
cu	 kuchcik; Zygmunt Krasiski w Rzymie; Studia czaszki ludzkiej; Studium aktu 
m
skiego; Sen wi
�nia; Spó�niony list; Na Oceanie; Dialogue des Morts Rembrandt – 
Phidias; Dwug�owa Herma; Antyczne ruiny rzymskie; Zwaliska ruin staro�ytnych; 
G�owa m�odej kobiety z gwiazd� nad czo�em (Eloe?); Popiersie rycerza krzy�owego; 
G�owa kobieca [uznawana te� za portret Marii Kalergis]; L’aveuglement; La pole-
mique moderne XIX siècle; Mefisto; Scherzo; Chrystus na krzy�u pomi
dzy �otrami; 
Przebicie boku Chrystusa; G�owa Chrystusa w koronie cierniowej; G�owa Barabasza; 
L’Écho des ruines; Kompozycja na temat 	mierci; La mort, le vieillard et l’enfant; 
W
drowiec; Inicja� Q o dekoracji ro	linno-plecionkowej; Szkic g�owy; Studia an-
tyczne; Rozeta; Solo; Zebranie emigracyjne; Arcykap�ani �ydowscy; Szlachcic i jego 
arendarz; Studia uszu; Studium m
skiego aktu; Chrystus na krzy�u; Pegazus; Sokra-
tes; Akropol; Arab; Karawana; Starzec; Czytaj�cy m
�czyzna; Kobieta w draperii 
z lir�; Studia d�oni; Szkic postaci i g�owy zamy	lonego m
�czyzny; �o�nierze greccy; 
Koncert; Studium m
skiego aktu; Studium Ewy do akwaforty „Grzech pierworodny”; 
Karykatura Romana Czarnomorskiego; Karykatura Boles�awa Pluciskiego (?); Ró�ne 
mody i niewygody; Tajemniczy napój; G�owa starca; Ballada; Niewiasty betlejemskie; 
Wró�bita; Graj�ca kobieta; Chrystus b�ogos�awi�cy dzieci; Anio� stró�; M
�czyzna 
w konfederatce; Szkic g�owy; Szkice dwóch g�ów; Grupa trzech osób; Chart; Szkice 
g�ów z nakryciem; Studium architektonicznego ornamentu; Studium 	redniowiecz-
nego ornamentu; Studium m
skiego aktu w ruchu; [oraz drobne szkice]. 

Rec.: Adamiec M.: Byle jakie znaki na papierze. Forum Akademickie 2008 nr 11 
dodatek: Forum Ksi�
ki 2008 nr 2 s. 4-5. 

Zob. tak�e poz. 45, 59. 

 
A d a p t a c j e  m u z y c z n e 

 
29. Borys S.: Stan Borys the best. Warszawa: Agencja Artystyczna MTJ 2009. 

Dokument d�wi
kowy CD; zawiera m.in. utwór muzyczny do wiersza C. Norwida 
„Moja piosnka [II]”. 

30. Kattorna JJ’72. Pamflet na ludzko	� JJ’75. Warszawa: Polskie Radio 2009. 

Dokument d�wi
kowy CD; nagranie koncertów podczas Jazz Jamboree 1972 i 1975; 
zawiera m.in. utwory muzyczne Cz. Niemena do s�ów wierszy C. Norwida „Marmur-
bia�y”, „Sieroctwo” oraz fragm. „Promethidiona”. 
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31. Kol
dy. Warszawa: Agencja Artystyczna MTJ 2008. 

Dokument d�wi
kowy CD; zawiera m.in. utwory muzyczne do s�ów wierszy C. Nor-
wida „Wigilia”, „Psalm wigilii”. 

32. Niemen Cz.: Czes�aw Niemen o sobie. Najbardziej oryginalny polski arty-
sta opowiada o swoim �yciu i drodze artystycznej. Warszawa: Fonografika 
[2008]. 

Dokument d�wi
kowy CD; zawiera m.in. utwór muzyczny do s�ów wiersza C. Nor-
wida „Marionetki”. 

33. Niemen Cz.: Nasz Niemen. Warszawa: Agora, Polskie Nagrania 2009. 

Dokument d�wi
kowy CD; zawiera m.in. utwór muzyczny do s�ów wiersza C. Nor-
wida „Bema pami
ci �a�obny-rapsod”. 

34. Niemen Cz.: Spi�owy krzyk. Warszawa: Polskie Nagrania 2008. 

Dokument d�wi
kowy CD; zawiera m.in. utwory muzyczne do s�ów wierszy C. Nor-
wida: „Italiam! Italiam”, „Laur dojrza�y”, „Marionetki”. 

35. Polski top wszech czasów. T. 8. Warszawa: Wydawnictwo H. Bauer 2009. 

Dokument d�wi
kowy CD; zawiera m.in. utwór muzyczny Cz. Niemena do s�ów 
wiersza C. Norwida „Bema pami
ci �a�obny-rapsod”. 

36. SBB [grupa rockowa]: Behind the iron curtain. Katowice: Metal Mind 
Productions 2009. 

Dokument d�wi
kowy CD; zawiera m.in. utwór muzyczny do s�ów wiersza C. Nor-
wida „Pielgrzym”. 

 
A d a p t a c j e  r a d i o w e 

 
37.  Innym razem j� zobacz
. S�uchowisko oparte na wierszach C. Norwida. 

Adapt. i re�. K. Zaleski. Program III PR, 11 V 2008. 
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A d a p t a c j e  t e a t r a l n e 
 

38. „I dlatego jest… tak jak jest”. Monodram oparty na wierszach, prozie 
i listach C. Norwida; adapt. i wykonanie Stanis�aw Zat�oka. 

Rec.: Furman U.: Czy Polacy kochaj� Norwida? Realia i Co Dalej… 2009 nr 3 s. 181-
189 [dot. wystawienia w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, 21 V 2009]. 

39. Noc tysi�czna druga. Spektakl wg komedii C. Norwida. Sc. i re�. B. Kra-
siska. Kraków. Grupa teatralna O	rodka Kultury im. C.K. Norwida. Prem. 
21 IV 2008 podczas XIV Dni Norwidowskich. 

 
40. Norwid – cz�owiek wielkiej samotno	ci. Spektakl wg wierszy C. Norwida 

w wykonaniu D. Nagórnej, przy wspó�udziale K. Je�ewskiego czytaj�cego 
wiersze poety we w�asnym przek�adzie. Pary�, Biblioteka Polska, 3 XII 
2008. 

 
41. Promethidion. Re�. M.T. Wójcik. Warszawa. Teatr Adekwatny. Prem. 

15 IX 2001. 

Sztuka grana tak�e w sezonie teatralnym 2007/2008.  

42. Wanda odpominanie. Spektakl poetycko-muzyczny wg dramatu C. Nor-
wida. Sc. i re�. B. Krasiska. Kraków. Grupa teatralna O	rodka Kultury im. 
C.K. Norwida. Prem. 28 IV 2009 podczas XV Dni Norwidowskich. 
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BIBLIOGRAFIA  PRZEDMIOTOWA 

 
D r u k i  z w a r t e,  

m o n o g r a f i c z n e  n u m e r y  c z a s o p i s m  
p o 	 w i 
 c o n e  C.  N o r w i d o w i 

 
43. Bojko P.: Oblicze cz�owieka. Rysy autoportretu w listach Norwida. Piotr-

ków Trybunalski 2004. 

Rec.: D�browicz E.: Model niestateczny. Zob. poz. 65. 

44. Bu	 M.: Norwidy	ci. Miriam, Cywiski, Borowy, Makowiecki, Wyka. 
Konteksty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 
2008, 286 [2] s. (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 506). 

Wst
p; Norwid odkrywany. Legenda czy „zagadnienie kultury”?; Norwidy	ci. Miriam 
– Cywiski – Borowy – Makowiecki – Wyka: Zenon Przesmycki jako czytelnik Nor-
wida; Ucze i znawca. Stanis�aw Cywiski wobec Norwida; Prezes Prokuratorii w Pa-
stwie Norwidologii [W. Borowy]; Borowy – norwidysta; Uwagi o Tadeuszu Mako-
wieckim – norwidy	cie; Kazimierz Wyka z „klanu norwidystów”; Konteksty: Norwid 
w czasopismach 1971-1983 [omówienie publikacji po	wi
conych poecie]; Powrót do 
�róde� norwidologii [rec. ks.: Norwid. Z dziejów recepcji twórczo	ci. Wybór tekstów, 
oprac. i wst
p: M. Inglot. Warszawa 1983].  

Zob. tak�e poz. 213. 

45. Chlebowski P.: Romantyczna silva rerum. O Norwidowym „Albumie Or-
bis”. KUL. Instytut Bada nad Twórczo	ci� Cypriana Norwida. Lublin: 
Wydawnictwo KUL 2009, 471 s., il. 

Wprowadzenie. – …Mój portfel artystyczny – mój fragmentowy sposób: 1. Obrazy: 
1.1. Rysunek; 1.2. Typ – fizjonomia – studium przedmiotu; 1.3. Ilustracje, fotografie; 
1.4. …W duchu epoki [„Album Orbis” wobec rozwoju XIX-wiecznej ilustracji 
ksi��kowej]; 2. S�owa: 2.1. …Gdzie forma z form� mija si
 [analiza struktury zapisek 
„Albumu Orbis”; 2.2. Tematy; 2.3. Brulion, czyli wypisy, streszczenia, cytaty; 3. Pi-
sarz – plastyk – archeolog [role autora albumu]. – II. Kresy no�em g�adzone: 1. S�owo 
do s�owa [sposoby kondensowania i wyodr
bniania poszczególnych notatek]; 2. Obraz 
do obrazu [sposoby niwelowania ró�nic w zakresie przedstawie obrazowych]; 3. Ob-
raz i s�owo po raz pierwszy [specyfika ilustracji zamieszczonych w zbiorze i ich zwi�-
zek z tekstem]; 4. Obraz i s�owo po raz drugi [zwi�zek tekstu drukowanego z ilustra-
cj�]; 5. Motywów zbiór [grupy tematyczne w zbiorze]. – III. Kolekcjoner w muzeum 
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wyobra�ni: 1. Kolekcja, czyli muzeum wyobra�ni; 2. Ekspozycja cywilizacji 	wiata 
[nt. zgromadzonych materia�ów dot. Grecji, Mezopotamii, staro�ytnego Wschodu, 
Chin, Egiptu, Rzymu oraz chrze	cijastwa, 	redniowiecza i czasów nowo�ytnych]; 
3. Album, czyli epoka ekspozycji [�ród�a inspiracji]. – IV. …Czyli ca�y przebieg 
cywilizacji 	wiata. – Zamkni
cie. – Aneks: Album Orbis w szkicu (Opisy autogra-
fów). – Une „silva rerum” romantique. Sur l’ „Album Orbis” de Norwid. Résume 
[t�um. P. Matyaszewski]. – [Zawiera tak�e fot. wybranych stron „Albumu Orbis” oraz 
autorskich prac plastycznych zamieszczonych w zbiorze:] �wi
ci; Aposto�; Scena bi-
tewna – trzech �o�nierzy greckich; Egipscy tragarze; Karawana; Portret infantki Ma�-
gorzaty (wed�ug Velazqueza); �o�nierz (wed�ug Rembrandta); Studia kostiumolo-
giczne stroju kobiecego i m
skiego francuskiego XVI/XVII w.; Greckie militaria (stu-
dia broni); �o�nierze greccy – studia ubioru; Staro�ytna niewiasta grecka i przedmioty 
antyczne (he�m, amfora); Maska teatralna; �o�nierz grecki z tarcz�; Lu�ne szkice – 
z rzymskich katakumb; Montezumy armada – lu�ne szkice (militaria); Dwa profile ko-
biece; Gruzinka w welonie; Armenka; Arab; Niewiasta; Dwie kobiety: siedz�ca i sto-
j�ca; G�owa m�odzieca; Doris i Jonis; G�owa kobieca w trzech uj
ciach; Egipska 
�ód� trzcinowa; Egipska �ód� z siedmioma wios�ami; Z rzymskich katakumb – zbiór 
lu�nych szkiców; Profile kobiet egipskich; Grecki bo�ek Pan, graj�cy na syrindze; 
Kariatyda; Sceny z p�askorze�b asyryjskich; Wojownicy asyryjscy; Orfeusz; Wojow-
nik asyryjski; G�owa w�adcy asyryjskiego; Wojownik na wielb��dzie; Dwóch m
�-
czyzn w typie wschodnim; Grupa osób w typie wschodnim; Kobieta w typie wschod-
nim; Rysunki egipskie; Palmy daktylowe; G�owa sfinksa; Egipski pejza� ruinalny; 
Symbole chrze	cijaskie; Chrze	cijaskie naczynia liturgiczne; Lew rozszarpuj�cy 
cz�owieka; Neron; Motywy chrze	cijaskie; Dwaj rycerze z tarczami; Studia kostiu-
mologiczne XVI-XVII w.; Grecki tr
bacz; Egipski harfiarz i szkice obuwia; Egipcja-
nie; Karawana; Królowa Egiptu (?); Egipcjanka; Chrze	cijanki z Betlejem; Flamingi; 
Pejza� z ruinami 	wi�tyni egipskiej (Karnak?); Pejza� z widokiem na Akropol; Dwu-
g�owa herma; Wenecka gondola; Kap�ani �ydowscy; �o�nierz egipski; Sapho; Synaj; 
Tabor; „Ibis religiosa”; Skarabeusz; Egipskie symbole; Chrystus; Chrystus w koronie 
cierniowej; Siloe; Colosseum; Nero; Lew rozszarpuj�cy cz�owieka; Rzymskie ruiny; 
Grecki �o�nierz; �wi
ty; Studia strojów ko	cielnych i g�owa Chrystusa; Obiekt archi-
tektoniczno-rze�biarski; Ecce Deus; Skythy; Szkic wio	larza; Dwaj gondolierzy; Trzej 
�ecy egipscy; Ch�opi egipscy; Pejza� z komet�; Chrystus; Studia ubioru; Popiersie 
m
�czyzny; Uzbrojenie rzymskich legionistów; Pejza� ruinalny; Wej	cie do podziem-
nego grobowca; Ruiny antyczne; Juliusz Cezar; Trzy g�owy: kobiety i dwu m
�czyzn; 
G�owa starej kobiety; Trzy g�owy: dwu m
�czyzn i kobiety; Studia postaci – �ydzi; 
Kobieta i dziecko; Studia strojów karnawa�owych; G�owa Madonny; G�owa �owcy 
szczurów; Wzór ornamentacji (dywanu lub kobierca); Dwie postacie w typie wschod-
nim; Egipcjanka. 

46. Cyprian Kamil Norwid. Poeta-my	liciel. Red. K. Beliniak, L. Dyczkowska, 
J. Cie	lewska, A. D�browska, B. Mamiska, M. Reda-G�uchowska, K. Szy-
maska, K. Kurek, M. Ba�kowski, B. Wawrzyniak, R. Ros�anowski, J. Re-
dliska, M. Ka�u�a, A. Szyku�a, T. Dziwicki, J. Brejtfus, J. Matecki, T. Ga-
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ko, K. Haka-Makowiecka. Warszawa: De Agostini Polska 2008, 47, [1] s., 
fot., il. (Wielcy Polacy – De Agostini, 33). 

Biografia C. Norwida. 

47. Dambek Z.: Norwid a tradycja szlachecka. Wydzia� Filologii Polskiej i Kla-
sycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pozna 2008, 244 s., il. 

[Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. K. Trybusia]. 
– Wst
p. – Cz
	� pierwsza: Pami
� rodzinna [nt. zwi�zków rodzinnych; szerzejo 
zwi�zku z rodzin� Sobieskich]; Cz
	� druga: Wobec dworu – tradycja odrzucona [mo-
tywy tradycji ziemiaskich w twórczo	ci C. Norwida; dot. utworów: Wspomnienie 
wioski”, „Wieczór w pustkach”, „Do wie	niaczki”, „�askawy opiekun, czyli Bart�o-
miej Alfonsem”, „Szczesna”, „A Dorio ad Phrygium”, „Emil na Gozdawiu” oraz 
twórczo	ci plastycznej]; Cz
	� trzecia: Wokó� etosu rycerskiego [szerzej o utworach 
„Na zgon 	p. Jana Gajewskiego politycznego-polskiego emigranta (in�yniera francu-
skiego) zabitego eksplozj� machiny parowej w Manchester 1858 lipca”, „Na zgon 	p. 
Jana Zaleskiego oficera Wielkiej-Armii, rannego pod Pary�em, jednego z naczelników 
powstania w Polsce”, „Garstka piasku”, „Do Emira Abd el Kadera w Damaszku”, 
„Boga-Rodzica” pie	 ze stanowiska historyczno-literackiego odczytana”, „O Juliuszu 
S�owackim” [wyk�ad trzeci]. – Zamiast zakoczenia. Kr�g rodzinny Cypriana Nor-
wida: Norwidowie herbu Topór; Rodzina matki – Sobiescy herbu Janina; Rodzina 
Dybowskich. 

48. Fert J.: Norwidowskie inspiracje. Lublin 2004. 

Rec.: Koz�owska A.: Kilka uwag o ksi��ce Józefa Ferta „Norwidowskie inspiracje”. 
Zob. poz. 65. 

49. Inglot M.: Drogami pielgrzyma. Studia i artyku�y o twórczo	ci „czwartego 
wieszcza”. Lublin 2007. 
Rec.: Rzoca W.: Norwid w uj
ciu Mieczys�awa Inglota. Przegl�d Humanistyczny 
2009 nr 5/6 s. 171-173. 

50. Jak czyta� Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje. Pod red. B. 
Kuczery-Chachulskiej, J. Trzcionki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Kardyna�a Stefana Wyszyskiego 2008, 303 s. 

[Zbiór referatów z konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Kardyna�a Stefana 
Wyszyskiego w Warszawie, 15-16 grudnia 2005 r.]. – B. Kuczera-Chachulska: 
Wprowadzenie; G. Halkiewicz-Sojak: Monografia Cypriana Norwida – ksi��ka postu-
lowana, ale czy mo�liwa; A. Koz�owska: Co to znaczy „czyta� Norwida” [nt. ró�nych 
sposobów interpretacji tekstów poety]; E. D�browicz: Norwid czytelny [interpretacja 
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wiersza „Do Emira Abd el Kadera”]; P. Chlebowski: O sytuacji w badaniach nad 
Norwidem. Preliminaria; M. Inglot: Cyprian Norwid w oczach marksistów (1941-
-1957) [omówienie wypowiedzi nt. C. Norwida w prasie: A. Wa�yk: Dyskusja o Nor-
widzie, druk. Czerwony Sztandar 1941 nr 123; S. �ó�kiewski: W kr
gu konspiracyj-
nych lektur, druk. Odrodzenie 1944 nr 6-7, A. Wa�yk: Uwagi o Norwidzie i norwi-
dyzmie, druk. Odrodzenie 1945 nr 16, K. Wyka: Norwid nieobecny, druk. Odrodzenie 
1945 nr 19, M. Jastrun: List w przestrze, druk. Odrodzenie 1944 nr 2-3 (wiersz) oraz 
prezentacji sylwetki poety w ówczesnych podr
cznikach szkolnych: K. Wyka: Histo-
ria literatury polskiej. Dla klasy X. Cz. I: Romantyzm. Warszawa 1952, S. Jerschina, 
Z. Libera, E. Sawrymowicz: Historia literatury polskiej okresu romantyzmu. Podr
cz-
nik próbny. Dla kl. X. Warszawa 1956. Wyd. 2 – Warszawa 1957]; B. Kuczera-
-Chachulska: Co wiemy o liryce Norwida? Kilka uwag o sposobach czytania poety; 
A. Zio�owicz: Estetyka formy Norwidowego dramatu (szkic problematyki); A. Dunaj-
ski: Gdy teolog czyta Norwida [z interpretacj� wiersza „Dzieci
 i krzy�” oraz tekstem 
utworu]; P. Abriszewska: O badaniu w�tku historii w utworach Cypriana Kamila 
Norwida. Konieczno	� ró�norodno	ci kontekstów i postaw badawczych; D. Seweryn: 
„�pi�c z Epopej�”. O mo�liwo	ciach badania wyobra�ni erotycznej Norwida [dot. 
G�ównie utworów: „Malarz z konieczno	ci”, „Trzy strofki”, „Smutn� za	piewam 
pie	…”, „Beatrix”]; S. Rzepczyski: Norwid i nowoczesno	� (perspektywa 
podmiotowo	ci); M. Kuziak: Postrukturalizm i Norwid; E. Chlebowska: Historyk 
sztuki w norwidianum [nt. bada prac plastycznych C. Norwida]; J. Trzcionka: „Du-
sza bólem zwi
dnia�a” – do	wiadczenie cierpienia w „Vade-mecum” Cypriana Nor-
wida i „Meandrach” Felicjana Faleskiego. Wprowadzenie do problemu [analiza cy-
klów; z wierszem C. Norwida „Kó�ko”]; M. Wo�niewska: „Wesele. Powie	�” Cy-
priana Norwida jako dramat romantycznego cz�owieka serca. W poszukiwaniu formy 
poematu narracyjnego; A. Roter-Bourkane: „Nie ksi��ek, ale prawd”. Obecno	� formy 
traktatowej w „Promethidionie” Cypriana Norwida; A. Jaworska: O przypisku do „As-
sunty” Cypriana Norwida. Spojrzenie na j
zyk poety; I. Grzeszczak: „Zwolon” Nor-
wida jako z�amana drama czarodziejska. 

51. Kordys-Tomaszewska M.: Cyprian Norwid. Wybrane wiersze: W Weronie, 
Moja piosnka [II], Pielgrzym, Co	 ty Atenom zrobi�, Sokratesie, Bema pa-
mi
ci �a�obny rapsod [!], Klaskaniem maj�c obrz
k�e prawice. Fortepian 
Szopena. Kraków: Wydawnictwo „Zielona Sowa” 2009, 30 s. (Biblioteka 
Opracowa Lektur Szkolnych). 

Omówienia szkolne wymienionych w podtytule ksi��ki wierszy. 

52. Korpysz T.: Definicje poetyckie Norwida. Instytut Bada nad Twórczo	ci� 
Cypriana Norwida KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009, 364, 
[1] s. (Studia i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL, 14. Studia 
Norwidiana. Biblioteka). 
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Wst
p. – 1. Definicje poetyckie jako problem badawczy: Definicja klasyczna a defini-
cja kognitywna; Definicja kognitywna a definicja poetycka; „Definicja poetycka” 
a poj
cia bliskoznaczne („peryfraza oboczna”, „apozycja porównawcza”, „synonim 
poetycki”, „ekwiwalencja poetycka”). Granice zakresowe poj
cia; Definicja poetycka 
w badaniach j
zyka osobniczego oraz j
zykowego, idiolektalnego i tekstowego obrazu 
	wiata (Kilka uwag kocowych). – 2. Definicje poetyckie Cypriana Norwida (Prze-
gl�d): Uwagi wst
pne; Cyprian Norwid o definicjach i definiowaniu; Poj
cia „defini-
cja” i „definicja poetycka” w norwidologii; Definicje poetyckie Cypriana Norwida – 
uwagi ogólne. – 3. Definicje poetyckie w „Vade-mecum”: Uwagi wst
pne; Definicje 
poetyckie w „Vade-mecum” – analizy szczegó�owe; Uwagi kocowe; Aneks (frazy 
definicyjne „Vade-mecum”). – 4. „Cz�owiek” w definicji poetyckiej Norwida. O ró�-
nych definiensach jednego definiendum: Uwagi wst
pne; „Sakralizuj�ce” definicje 
poetyckie „cz�owieka”; „Naturalistyczne” definicje poetyckie „cz�owieka”; „Antyno-
miczne” definicje poetyckie „cz�owieka”; Uwagi kocowe; Aneks (frazy definicyjne 
odnosz�ce si
 do cz�owieka). – 5. Norwida „wiersze-definicje”: Uwagi wst
pne; Pro-
blem „wierszy-definicji” w norwidologii; Wst
pna typologia zjawiska; Uwagi ko-
cowe. – Zakoczenie. 

53. Kuczera-Chachulska B.: Norwida „przypowie	� o pi
knem” i inne szkice 
z pogranicza genologii i estetyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Kardyna�a Stefana Wyszyskiego 2008, 294 s. 

[Zawiera m.in. rozdzia�:] Norwida „przypowie	� o pi
knem”: Norwida „przypowie	� 
o pi
knem” [pogl�dy C. Norwida na istot
 pi
kna; dot. g�ównie „Promethidiona”]; �y-
wio� dyskursywny i liryczno	� jako podstawowe czynniki modelowania kszta�tu 
gatunkowego w twórczo	ci Norwida; Problemy estetyki jako przedmiot dygresji 
w „Quidamie”; Mi
dzy estetyk� a etyk�. Jeszcze o „Aktorze” Norwida; Estetyczno-
etyczne „oscylacje” Norwida [na przyk�adzie cyklu „Vade-mecum”]; Wokó� wiersza 
„Do s�ynnej tancerki rosyjskiej – nieznanej zakonnicy” Cypriana Norwida; Refleksja 
Norwida nad sensem i zadaniami sztuki w „Lapidariach” [z tekstem utworu]; Jeszcze 
o „ostatnich wierszach” Norwida (Panu Prof. dr. hab. Stefanowi Sawickiemu) [dot. 
utworów: „S�owianin. Do Teofila Lenartowicza”, „Do Bronis�awa Z.”, „Do B…Z”]; 
„My	l wieczna” i artysta w „Arcy-Mistrzu” Adama Mickiewicza i [„Powiedz im, �e 
duch odbrzmia� my	li wiecznej…”] Cypriana Norwida [z utworem]; Co wiemy o li-
ryce Norwida? Kilka uwag o sposobach czytania poety: „Bole	� ta tylko, co a� w 
psalm si
 leje” (Genologiczno-estetyczne fragmenty) [dot. 	wiadomo	ci gatunkowej 
psalmu w twórczo	ci C. Norwida]; Pi
kno i dobro – miejsca zetkni
� w estetyce pol-
skiego romantyzmu [dot. twórczo	ci C. Norwida i A. Mickiewicza]. 

54. Liryka Cypriana Norwida. Red. P. Chlebowski, W. Toru. Lublin 2003. 

Rec.: Stelmaszczyk B.: O �ywiole lirycznym Norwida. Zob. poz. 65. 
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55. Mackiewicz T.: Sokrates Norwida. Kontekst – recepcja – kontynuacja. 
Warszawa: Wydzia� Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2009, 208 s. 
(Z Prac Zak�adu Romantyzmu, 4). 

Wst
p. – I. Sokrates w literaturze i filozofii XIX wieku; II. Maska Sokratesa [auto-
biograficzne aspekty sokratyzmu C. Norwida]; III. Norwid jako majeutyk [propozycja 
odczytania twórczo	ci poety w kontek	cie majeutyki; analiza obecno	ci w utworach 
C. Norwida charakterystycznych dla metody Sokratesa elementów: anakrezy, synekre-
zy i aporii]; IV. Sokratejskie aspekty ironii Norwida; V. W kr
gu etyki [pogl�dy 
filozoficzne C. Norwida w kontek	cie nauki moralnej Sokratesa]. – Zakoczenie. 

Zob. tak�e poz. 215 

56. Marchewka P.: Z romantycznych rodowodów biblijnych. Aposto� Pawe� 
w twórczo	ci Cypriana Norwida = From romantic biblical lineage. ST. Paul 
the Apostle in the works of Cyprian Norwid. Pozna: Uniwersytet im. Ad-
ama Mickiewicza. Wydzia� Teologiczny. Redakcja Wydawnictw 2009, 251 
s., il. (Maneat Quaestio, 17). 

Wst
p. – I. „Aposto�owie w �odzi” Norwida [aposto�owie Piotr, Pawe� i Jan w twór-
czo	ci A. Mickiewicza, J. S�owackiego, Z. Krasiskiego i C. Norwida oraz bohatero-
wie „Notatek z historii” C. Norwida]; II. Starzec „w p�aszczu czerwonym” [Pawe� 
z Tarsu w pismach C. Norwida]; III. „Apostolskie Paw�a 	[wi
teg]o listy” [nt. odwo-
�a do Listów 	w. Paw�a w twórczo	ci C. Norwida]; IV. W kr
gu „Dwu m
czestw” 
[interpretacja wiersza]; V. Z rycersk� „Paw�a postaci� na czele” [posta� 	w. Paw�ai 
apoteoza W. Zamoyskiego w poemacie „Salem”]. – Zakoczenie. 

57. Niekowal I.: Sacrum i profanum. Polskie symbole w dwóch esejach. Kro-
sno: Kro	nieska Oficyna Wydawnicza 2009, 44 s. 

Wawel, wehiku� czasu i moja w Nim podró� [refleksje m.in. o C. Norwidzie wywo-
�ane odwiedzinami Krypty Wieszczów Narodowych na Wawelu]; Norwidowska esen-
cja: sztuki, poezji, muzyki etc. – zawarta w arcydziele „Fortepian Szopena”; Pos�owie 
autora. 

58. Nieukerken A. van: Perspektywiczno	� sacrum. Szkice o Norwidowskim 
romantyzmie. Warszawa 2007. 

Rec.: Kuziak M.: Norwid perspektywiczny. Teksty drugie 2009 nr 3 s. 129-139. 

59. Norwid – artysta. W 125. rocznic
 	mierci poety = Norwid – Artist. On the 
125th anniversary of the poet’s death. Pod red. K. Trybusia, W. Ratajczaka, 
Z. Dambek. Pozna: Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjació� 
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Nauk 2008, 348 s., [8] s. tabl., il. (Prace Komisji Filologicznej. Poznaskie 
Towarzystwo Przyjació� Nauk. Wydzia� Filologiczno-Filozoficzny, t. 58 = 
Publication of the Philological Committee. The Pozna Society for the Ad-
vancement of the Arts and Sciences. Philological and Philosophical Sec-
tion, t. 58). 

Wst
p. – W pracowni malarza i karykaturzysty: R. Fieguth: Karykaturalno	�, erotyzm, 
idealizacja. Kilka uwag o wybranych szkicach i rysunkach Norwida (w lu�nym 
nawi�zaniu do „Quidama”); E. D�browicz: „Wizja Nakolizejska”. Tropy i 	lady 
[nt. niedokoczonego obrazu C. Norwida i 	ladów jego tworzenia w epistolografii 
poety]; K. Kuczyska: Norwida „pocztówka” z Wiecznego Miasta. Na marginesie 
rzymskich portretów Mickiewicza i Krasiskiego [dot. szkiców „Zygmunt Krasiski 
w Rzymie” i „Adam Mickiewicz w Rzymie”]; G. Halkiewicz-Sojak: Mi
dzy karczm� 
a salonem – Norwid o sztuce flamandzkiej i… polskiej; S. Jakóbczyk: Artystyczni 
s�siedzi Norwida w Pary�u [nt. braku zainteresowania C. Norwida 	rodowiskiem 
paryskich malarzy; m.in. dot. A. Scheffera i P. Delaroche’a]; W. Rzoca: Arty	ci 
milczenia. Powinno	ci poety-symbolisty: Rimbaud – Norwid [nt. zwi�zku C. Norwida 
z symbolizmem]; P. Kopszak: Norwid i Courbet [dot. artyku�u C. Norwida „Obywatel 
Gustave Courbet”]; R. Okulicz-Kozaryn: O wschodzie czy o zachodzie s�oca? „Solo” 
Norwida [dot. litografii zwanej tak�e „Melancholia”]; Z. Dambek: Kariera szlafroka, 
czyli wokó� karykatur szlachciców Norwida; M. Jarzewicz: Norwid a fizjonomika – 
Mi
dzy s�owem a obrazem; A. Grodecka: Ekfrazy Norwida; S. Rzepczyski: 
Elementy wyobra�ni plastycznej w liryce Norwida [z wierszem „O tak, wszystko…”]; 
P. Chlebowski: Obraz i s�owo u Norwida; A. Jaworska: Historia jako opowie	� o wi-
dzeniu artysty. „Album Orbis” Cypriana Norwida; E. Weso�owska: Romanitas 
Norwida [nt. zainteresowania poety Rzymem i literatur� �acisk�; szerzej o Owidiu-
szu]; J. Bajko: O ruinie raz jeszcze. „Rzecz o wolno	ci s�owa”; E. Chlebowska: 
„Prosz
 przyj�� tak jak jest” – Norwid plastyk w sztambuchu [nt. kompozycji pla-
stycznych C. Norwida zachowanych w sztambuchach]; J. Wosiska: Zobaczy� wi
cej, 
czyli o Norwidowskiej koncepcji spojrze ku niebu w kontek	cie „Assunty” oraz prac 
plastycznych poety – O arty	cie, dobru i pi
knie; M. Kuziak: Etos artysty wed�ug Nor-
wida [na przyk�adzie refleksji poety o J. S�owackim]; B. Kuczera-Chachulska: 
Norwida „przypowie	� o pi
knem” [dot. g�ównie „Promethidiona”]; J. Brzozowski: 
Norwid – o arty	cie (wierszem). Cztery notatki (z epilogiem) [dot. utworów: „Odpo-
wied� [Teofilowi Lenartowiczowi]”, „Ogólniki”, „Fatum” oraz pierwszej strofy wier-
sza „Moralno	ci”]; D. Pniewski: Kategorie pi
kna i dobra w pismach Norwida; 
P. Abriszewska: O twórcy i tworzeniu. „Nie my	l, nie pisz – podmaluj, p
dzel chwy� 
i nama�” Cypriana Norwida [z wierszem]; M. Junkiert: Artysta w okowach formy. 
Wokó� wiersza „Odpowied� [Jadwidze �uszczewskiej]” [z wierszem]; D. Wojtasi-
ska: Trudna relacja: artysta – krytyk – odbiorca [koncepcja artysty, rola krytyka 
i wizerunek odbiorcy w rozwa�aniach C. Norwida]; W. Toru: Norwid – „Le Musi-
cien inutile?” [wizerunek „niepotrzebnego” artysty w twórczo	ci C. Norwida z na-
wi�zaniem do jego ryciny „Le Musicien inutile (Skrzypek niepotrzebny)”]. – G�os 
artysty: Z. Warpechowski: Norwid umiera w Polsce [nt. braku warto	ci reprezen-
towanych przez poet
 w obecnej Polsce]. – [Praca zawiera liczne fotografie prac 
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plastycznych C. Norwida:] �ód� apostolska na jeziorze Genezaret; Kypáryss¬s nórbid 
(Kiparysso, Kompozycja alegoryczna, Kompozycja z �odzi� �aglow�, Alegoria po-
dró�y morskiej); Na cmentarzu (Alleluja!); Najada; G�ówka kobieca (Maria Kalergis 
z ró�ami we w�osach); Portret m�odej kobiety w zielonej chu	cie; Bachus [1841-
-1883]; Chrystus z szat obdarty; Chrystus na krzy�u; Chrystus mi
dzy �otrami na 
krzy�ach; G�owa Barabasza; Chrystus w rozmowie z faryzeuszami (1); Chrystus 
w rozmowie z faryzeuszami (2); Adam Mickiewicz w Rzymie; Zygmunt Krasiski 
w Rzymie, Solo (Melancholia); G�owa starca i inne szkice [1845-1846]; G�owa starca 
[1855]; Verbum Nobile; Awantury arabskie, Trzej m
�czy�ni w strojach historycz-
nych; Szlachcic i wie	niak; Mecenas otoczony klientami; Lokaj spanoszony; D�o we-
d�ug Rembrandta; Dialogue des Morts Rembrandt Phidias; �mier�, starzec i dziecko; 
Antyczna g�owa kobiety w trzech uj
ciach; Profile kobiet egipskich; Album Orbis 
[I, II]; L’Écho des ruines; Dusze ulatuj�ce z mogi�; Pielgrzym z fantastycznym 
stworem (Judasz); Europa 1850; Dudki; Portret Konstancji Górskiej; Chrystus w do-
mu �azarza w Betanii; Mniszka-anio�; Wanda i Kobieta z fajk�; Portret Karola Kucza 
(?); D
binki; Chrystus na krzy�u; Biskup na �o�u 	mierci; Ilustracja do pami
tników 
Benvenuta Celliniego; Najady; Bachus (Dionizos) [1866]; Jezus Chrystus nauczaj�cy 
(Chrystus nauczaj�cy); ��ka; Ksi
ga, studium kolorystyczne; Karta 71 recto z Album 
Orbis [I]; Posta� kobieca w ubiorze historycznym; Alegoryczna kompozycja z pega-
zem (Szkic do „Sprzeda�y pegaza”); Pegaz (Pegaz „zdegradowany”); Autor; Widze-
nie; Studia aktu m
skiego (1868 ?); Studia aktu m
skiego [1841-1883]; Ipse ipsum; 
Skrzypek niepotrzebny (Le Musicien inutile). 

60. Pniewski D.: Mi
dzy obrazem i s�owem. Studia o pogl�dach estetycznych 
i twórczo	ci literackiej Norwida. Lublin 2005. 

Rec.: Wójcicka Z.: Norwidowe stylizacje. Pogranicza 2008 nr 2 s. 120-123. 

61. Rzoca W.: Norwid a romantyzm polski. Warszawa 2005. 

Rec.: Inglot M.: Pami�tnik Literacki 2009 z. 3 s. 246-254. 

62. Sawicki S.: Warto	� – sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologiczno-
literackie. Lublin 1994. 

Rec. Feliksiak E.: Pami�tnik Literacki 2009 nr 4 s. 198-204. 

63. Sawicki S.: Warto	� – sacrum – Norwid. 2. Studia i szkice aksjologiczno-
literackie. Lublin 2007. 

Rec.: Feliksiak E. Pami�tnik Literacki 2009 nr 4 s. 198-204. – Jarzyna A.: Rzeczy 
aksjologiczne. Polonistyka 2008 nr 7 s. 62-64. – Ma	lanka J. Ruch Literacki 2008 z. 2 
s. 263-265. 
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64. Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawic-
kiemu. Pod red. P. Chlebowskiego, W. Torunia, E. �wirkowskiej, E. Chle-
bowskiej. Towarzystwo Naukowe KUL. Instytut Bada nad Twórczo	ci� 
Cypriana Norwida KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, 455, 
[3] s., il. (Prace Wydzia�u Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Nau-
kowe KUL, 150). 

Od Redaktorów. – A. Brajerska-Mazur: Norwid, „Spartakus” i Internet [analiza wier-
sza i jego dost
pnego w internecie przek�adu na j
zyk ang. dokonana przez B. Ke-
ane’a pt. „Ubi defuit orbis Spartacus”; z tekstem orygina�u, omawianego przek�adu 
oraz dwóch t�umacze pt. „Spartacus”, dokonanych przez studentów � uczestników 
zaj
� „przek�ad literatury pi
knej – sztuka interpretacji” pod kierunkiem autorki arty-
ku�u w roku akademickim 2006/2007]; E. Chlebowska: Norwidowski Dawid w albu-
mie Marii Wodziskiej [dot. rysunku „Dawid przed Saulem”; z fot. omawianego ry-
sunku oraz rysunku „Oreste perseguitato dalle Furie”]; P. Chlebowski: �mier� na 
Placu Przedajnym. Uwag kilka o pie	ni XXIV poematu „Quidam”; Z. Dambek: Frag-
ment nieznanego listu Norwida z 1857 roku. Wokó� Norwidowskiego t�umaczenia 
„Capitolo fatto in prigione e lode di detta prigione” Benvenuta Celliniego [z fragm. 
nieznanego listu poety do A.E. Ko�miana cytowanego przez niego w „Korespondencji 
z Poznaskiego”, druk. w Dodatku Miesi�cznym do „Czasu” z 1857 t. 4 z. 11 s. 522-
523]; E. D�browicz: Pomaracze w pismach Norwida [dot. wiersza „Do Bronis�awa 
Z.”]; A. Dunajski: „O mi�o	ci ksi�g dwie” i jedna encyklika [rozprawka C. Norwida 
w kontek	cie encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est” z 2005 r.]; E. Feliksiak: Czy 
Norwid by� poet� pustyni? [obraz i motyw pustyni w twórczo	ci poety; szerzej o wier-
szu „To rzecz ludzka!...”; z tekstem utworu „Do Tytusa M.”]; J.F. Fert: Norwidowskie 
oblicze cierpienia [z wierszem „W Weronie”]; R. Fieguth: „Vade-mecum” Cypriana 
Norwida w kontek	cie Victora Hugo i Charles’a Baudelaire’a [problemy kompozycji 
cyklu C. Norwida i „Kwiatów z�a” Ch. Baudelaire’a w kontek	cie twórczo	ci poetyc-
kiej V. Hugo; z wierszem „Tajemnica”]; G. Halkiewicz-Sojak: „Rozebrana”, czyli 
Norwidowska ballada o nadziei [z tekstem]; M. Inglot: Trzy milczenia. „Milczenie” 
Cypriana Norwida w kontek	cie „Milczenia” Ignacego Krasickiego oraz „Milczenia” 
Franciszka Grzyma�y; E. Kasperski: Wobec prawdy. Poezja a filozofia [poezja i filo-
zofia w pogl�dach romantyków; m.in. C. Norwida]; T. Korpysz: Cyprian Norwid 
o definicjach i definiowaniu; A. Koz�owska: „Przedwieczny (którego zowi� B o -
g i e m)”. O jednym Norwidowskim imieniu Boga; B. Kuczera-Chachulska: Jeszcze 
o „ostatnich wierszach” Norwida [dot. utworów: „S�owianin. Do Teofila Lenartowi-
cza”, „Do Bronis�awa Z.”]; A. Kuik-Kalinowska: Poetessa dicit. Zofia-arystka i Zofia-
-kobieta w „Quidamie”; M. Kuziak: Czarne kwiaty, których nie ma. Jak dekonstruuje 
si
 tekst Norwida [dot. „Czarnych kwiatów”]; Z. �apiski: O „Czu�o	ci” (kilka 
przypisów do Gomulickiego); W. Mikucki: Cypriana Norwida dwa wst
py (do „Qui-
dama”). Rejestr pyta i w�tpliwo	ci [nt. zast�pienia wiersza „Do Walentego Pomiana 
Z…”, b
d�cego pierwotnie wst
pem do poematu, listem skierowanym do Z. Krasi-
skiego „Do Z.K.”]; D. Pluciska: Biografia jako tworzywo literackie: [„Pami
tnik po-
dró�ny”] Cypriana Norwida; D. Pniewski: Po co Norwidowi fantazja? [dot. tekstów 
C. Norwida opatrzonych podtytu�em „Fantazja”: „Marzenie”, „Wieczór w pustkach”, 
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„Toast”, „Echa”. „Chwila my	li”]; J. Puzynina: O „walce” w pismach Norwida [wy-
st
powanie leksemu „walka” w twórczo	ci poety i jego pole znaczeniowe]; W. Rzo-
ca: Z zagadnie Norwidowskiej semantyki poetyckiej [nt. rozprawy S. Sawickiego 
„Z zagadnie semantyki poetyckiej Norwida” opublikowanej w ks. „Norwida walka 
z form�. Warszawa 1986]; T. Skubalanka: Glosy stylistyczne do kilku wierszy Cy-
priana Norwida [„W albumie”, „Ty mnie do pie	ni pokornej nie wo�aj”, „Po balu”, 
„Zagadka”, „Pi
kno-czasu”, „Spowied� [II]”; z omawianymi tekstami]; W. Toru: 
„Bi� si
 umiej�, a nie umiej� walczy�”. Norwid o zmaganiach Polaków [dot. m.in. 
rozprawki „Walka-polska”]; K. Trybu	: Rozwa�ania wokó� wiersza „W albumie” Cy-
priana Norwida [z tekstem]; R. Zaj�czkowski: Cyprian Norwid i Roman Brandstaetter 
– obszary zbli�enia [nt. artystycznych i intelektualnych powinowactw; z wierszem „Ita-
liam! Italiam!”]; J. Zieliski: Zwiotcza�y Pegaz [dot. relacji z rozmowy T. Skowro-
skiego z W. Mickiewiczem o Norwidzie i malowaniu przez niego zdech�ego konia]. 

65. Studia Norwidiana. T. 26. [Dedykowany:] Profesorowi Zdzis�awowi �api-
skiemu wybitnemu badaczowi twórczo	ci Norwida znawcy i mi�o	nikowi 
„Quidama”. Komitet red.: P. Chlebowski, J. Fert, G. Halkiewicz-Sojak, 
Z. �apiski, W. Oko, J. Puzynina, S. Sawicki (redaktor naczelny), Z. Ste-
fanowska, Z. Trojanowiczowa. Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Ba-
da nad Twórczo	ci� Cypriana Norwida KUL. Lublin: Towarzystwo Nau-
kowe KUL 2008 [w�a	c. 2009], 333 s., fot. 

Artyku�y: S. Sawicki: „Quidam” wokó� semantyki tytu�u [ze streszcz. w j
z. ang., t�um 
T. Kar�owicz]; E. Feliksiak: Norwidowe „Quidam”, czyli przypowie	� o ludziach i 
kamieniach [ze streszcz. w j
z. ang., t�um. T. Kar�owicz]; R. Fieguth: „Nie zna�em was 
– �ydy”. Powstanie judejskie i posta� Barchoba w „Quidamie” Norwida [ze streszcz. w 
j
z. ang., t�um. T. Kar�owicz]; E. Chlebowska: Dyskretny urok rzymskiego wn
trza. O 
przestrzeniach mieszkalnych w „Quidamie” Cypriana Norwida [ze streszcz. w j
z. 
ang., t�um. T. Kar�owicz]. – Interpretacje: �. Niewczas: „Stolica” – p
kni
ty obraz. – 
Inedita: P. i E. Chlebowscy: O kilku notatkach i jednym rysunku, czyli Norwid w �odzi 
i w Elbl�gu [nt. nieopublikowanej dot�d karty z zapiskami C. Norwida ze zbiorów 
Muzeum Historycznego Miasta �odzi – nr inwentarza: MHM�/III/L-914 zawieraj�cej 
notatk
 „Mahomet – Koran” i po stronie recto niekompletny zapis niezwi�zany 
semantycznie z notatk� o Mahomecie oraz zapisków i karty z rysunkami ze zbiorów 
Biblioteki Elbl�skiej im. C. Norwida [z fot. omawianych kart i akwareli C. Norwida 
„Skytha” oraz listem J.W. Gomulickiego do M. Piechala z 6 X 1987 dot. przekazania 
mu zapisków znajduj�cych si
 obecnie w muzeum w �odzi]. – Materia�y i notatki: V. 
Bukowska-Wilk: Juliusz Cezar i jego „fortuna” w twórczo	ci Cypriana Norwida [nt. 
dwukrotnego u�ycia przez C. Norwida wyra�enia „fortuna Cezara” w kontek	cie 
napisania „Promethidiona” i „Assunty” oraz o wizerunku Juliusza Cezara w twórczo	ci 
poety]; A. Brajerska-Mazur: „Quidam” w przek�adzie Charles’a S. Kraszewskiego [dot. 
przek�adu fragmentów utworu opublikowanych w artykule Ch.S. Kraszewskiego 
„Norwid’s „Quidam” as Heroic Literature”, druk. The Polish Review 1991 t. 36]. – 
Recenzje i przegl�dy: E. Lijewska: K�opoty z biografi� Cypriana Norwida – uwag kilka 
[Z. Sudolski: Norwid. Opowie	� biograficzna. Warszawa 2003]; J. Zieliski: Paciorki 
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[Z. Sudolski: Norwid. Opowie	� biograficzna. Warszawa 2003]; B. Stelmaszczyk: 
O �ywiole lirycznym Norwida [Liryka Cypriana Norwida. Red. P. Chlebowski, W. To-
ru. Lublin 2003]; A. Koz�owska: Kilka uwag o ksi��ce Józefa Ferta „Norwidowskie 
inspiracje” [Lublin 2004]; E. D�browicz: Model niestateczny [P. Bojko: Oblicze 
cz�owieka. Rysy autoportretu w listach Norwida. Piotrków Trybunalski 2004]; B. Bie-
la: Lektury w chwilach wolnych [C. Norwid: Cléopatre et Cézar. Tragédie historique. 
[T�um.] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. [Pos�.] K. Braun. Troyes 2006]. – Bibliografia: 
A. �urawska-W�oszczyska: Bibliografia Cypriana Norwida za 2003 rok. – Kronika: 
G. Halkiewicz-Sojak: Profesor Zofia Stefanowska – in memoriam; D. Seweryn: Danuta 
Paluchowska [wspomnienie po	miertne]; P. Chlebowski: Wokó� „Quidama”. W 150. 
rocznic
 powstania utworu (Colloquia Norwidiana IX) [sprawozdanie z sesji, org. 
Instytut Bada nad Twórczo	ci� Cypriana Norwida KUL, przy wspó�udziale Fundacji 
Norwidowskiej; Rzym, 27 IV – 4 V 1007]. – Listy do redakcji: Pisma nades�ane przez 
prodziekana Wydzia�u Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdaskiego [w spra-
wie domniemanego plagiatu w pracy doktorskiej A. Kuik-Kalinowskiej „O Czarnych 
kwiatach i Bia�ych kwiatach Cypriana Norwida. Konteksty – poetyka – idee. Studium 
monograficzne” obronionej 5 IV 2000; z wnioskami kocowymi powo�anej przez 
Wydzia� Filologiczno-Historyczny Komisji odwo�uj�cej postawiony zarzut]. 

66. Sudolski Z.: Norwid. Opowie	� biograficzna. Warszawa 2003. 

Rec.: Lijewska E.: K�opoty z biografi� Norwida – uwag kilka. Zob. poz. 65. – Zieli-
ski J.: Paciorki. Zob. poz. 65. 

67. �niedziewski P.: Mallarmé et Norwid. La silence et la modernité poétique 
en France et en Pologne. Paris: l’Harmattan 2009, 407 s. 

 
68. �niedziewski P: Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we 

Francji oraz w Polsce. Pozna: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza 2008, 353, [1] s. (Filologia Polska / Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 104. Kolekcja europejska). 

Wprowadzenie. – Rozdzia� I. Mówi� o milczeniu [milczenie jako temat poetycki 
w twórczo	ci S. Mallarmego i C. Norwida]. – Rozdzia� II. Teoria milczenia [antydys-
kursywno	�, zanik opisu, nieprzechodnio	� j
zyka poetyckiego jako wyznaczniki reto-
ryki milczenia w twórczo	ci obu poetów]. – Rozdzia� III. Mówi� milcz�c [analiza pi-
sma i j
zyka milczenia poetów]. – Rozdzia� IV. Czyta� milczenie [nt. czytelnika tek-
stów i procesu lektury]. – Rozdzia� V. Przeciwko milczeniu [nt. odbioru poezji S. Mal-
larmego i C. Norwida przez krytyków oraz odpowiedzi na stawiane zarzuty]. – Roz-
dzia� VI. Us�ysze� milczenie [milczenie poety wobec milczenia Boga]. – Zakoczenie. 

69. �wiegocki K.: Norwid i poeci powstania warszawskiego. Warszawa 2007. 

Rec.: Lisowski Z.: O Norwidzie w kontek	cie filozofii. Przegl�d Powszechny 2008 
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nr 2 s. 141-143. – Siemion W.: W obronie STROFY VII, czyli co zapisa� poeta. Try-
buna (wydanie 3) 2008 nr 202 s. 8-9. – Urbankowski B.: Kazimierz �wiegocki – poeta 
eseju. Gazeta Polska 2008 nr 43 s. 23.  

70. �wiegocki K.: Wizje cz�owieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczo-
	ci Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Boles�awa Le	miana. War-
szawa: Instytut Wydawniczy Pax 2009, 343 s. 

[Zawiera m.in. rozdzia�:] Cz�owiek jako s�uga i stra�nik prawdy. Antropologiczna 
my	l Cypriana Norwida: 1. Uwagi wst
pne; 2. Kontekst historyczny; 3. O w�a	ciwy 
sens prawdy; 4. Cz�owiek i praca; 5. „Prawda was wyzwoli”. Norwidowe my	lenie 
o wolno	ci; 6. Cz�owiek jako wspó�pracownik Boga. 

71. Wo�oszyn B.: Norwid ocala. Heroizm, 	mier� i zmartwychwstanie w twór-
czo	ci postromantyka. Kraków: Collegium Columbinum 2008, 296 s. 
(Ksi��ki Bez Kantów). 

Wst
p. – I. �mier� romantyczna [stosunek C. Norwida do romantycznych postaw wo-
bec 	mierci]. – II. Norwid wobec topiki 	mierci heroicznej: 1. „Rze� niewini�tek” – 
	mier� jako niepotrzebna ofiara [motyw przedwczesnej 	mierci i niewinnej ofiary 
w twórczo	ci C. Norwida; szerzej o poemacie „Quidam”]; 2. M
czestwo [m
czestwo 
jako dawanie 	wiadectwa prawdy i narz
dzie post
pu w historii zbawienia]; 3. M
czen-
nicy chrze	cijascy obj
ci tradycj� hagiograficzn� [m.in. o utworach: „Amen (Le-
genda)”; „M
czennik (	w. �azarz)” z poematu „Wita-Stosa pami
ci estetycznych zary-
sów siedem”, „S�odycz”]; 4. M
czennicy chrze	cijascy – nowo�ytni [dot. utworów: 
„Adam Krafft”, „Zwolon”, „John Brown”, „Do obywatela Johna Brown]; 5. M
cze-
stwo antycypuj�ce chrze	cijastwo [nt. d��enia poety do syntezy grecko-rzymskiego 
antyku z kultur� judeochrze	cijask�; Sokrates, Ciceron, legendarna Wanda w twór-
czo	ci C. Norwida; [dot. utworów: Co	 ty Atenom zrobi�, Sokratesie, „Do Wielmo�nej 
Pani I”, „Wanda”]; 6. �mier� bohaterska [dot. utworów: „Krakus”, „Na zgon 	p. Jana 
Gajewskiego”, „Tyrtej”]. – III. Norwid wobec najstarszych toposów 	mierci: 1. �mier� 
jako odej	cie; 2. �mier� jako rozdzielenie duszy z cia�em [szerzej o wierszu „�mier�”]; 
3. Norwidowski motyw idiolektyczny: 	mier� jako dope�nienie. – IV. Zmartwych-
wstanie [nt. norwidowskiej koncepcji zmartwychwstania indywidualnego i historycz-
nego; m.in. o rozprawce „Zmartwychwstanie historyczne”]. – Podsumowanie. 

72. Woronow I.: Romantyczna idea korespondencji sztuk. Stendhal, Hoffmann, 
Baudelaire, Norwid. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego 
2008, 228, [3] s., [13] s. tabl., il. (Komparatystyka Polska: Tradycja i 
Wspó�czesno	�). 

[Zawiera m.in. rozdzia�:] Synteza sztuk w pismach Norwida [z wierszem „Nie my	l, 
nie pisz…”]. 
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A r t y k u � y,  r o z p r a w y,  s z k i c e,  
e s e j e  z a m i e s z c z o n e  w  c z a s o p i s m a c h,  

k s i 
 g a c h z b i o r o w y c h,  k s i � � k a c h a u t o r s k i c h 
 
73. Bajda J.: „�wi
to	�-s�owa”. Refleksja na marginesie poematu Norwida 

„Rzecz o wolno	ci s�owa”. Studia nad Rodzin� 2008 nr 12 s. 17-27. 

Ze streszcz. w j
z. ang. 

74. Baltyn H.: Norwid Cyprian 1821-1883. [W ks.: id.]: „Iskier” leksykon dra-
matu. Warszawa 2008 s. 204-206. 

Biogram; szerzej o tragedii „Pier	cie Wielkiej Damy, czyli ex-machina Durejko”. 

75. Bobiski W.: W poszukiwaniu prawdy tekstu (o próbach nie tylko szkol-
nych). [W ks.:] Warto	ciowanie a edukacja polonistyczna. Red. A. Janus-
-Sitarz. Kraków 2008 s. 176-201. 

Zawiera m.in. podrozdzia�: Po	ród prawd tekstu, czyli praktyka szkolnej interpretacji 
(s. 196-198), dot. interpretacji plastycznej wiersza C. Norwida „W Weronie”; z wier-
szem. 

76. Bojko P.: Norwidowskie portrety poetyckie. Szkic o wizualno	ci. Kwartal-
nik Polonistyczny 2008 nr 3 s. 55-73. 

 
77. Brajerska-Mazur A.: Norwid w t�umaczeniu Teresy Ba�uk (Przek�adaniec 

1999-2000 nr 6 s. 10-31). Przegl�d Humanistyczny 2008 nr 3 s. 41-60. 

Z wierszem „W Weronie” i jego przek�adem na j
z. ang. pt. „In Verona”; ze streszcz. 
w j
z. ang., t�um. M. Ko�odziska. 

78.  Brajerska-Mazur A.: O przek�adach Danuty Borchardt i dziesi
ciu przy-
kazaniach w t�umaczeniu utworów Cypriana Norwida. Przek�adaniec 2009 
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Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej; praca habilitacyjna zakoczona 22 IX 2009. 

Zob. tak�e poz. 44. 

214. Kulecki D.: Mi�o	� w pismach Cypriana Norwida. Studium teologicznomo-
ralne. 

Promotor: J.E. Gocko; KUL, Wydzia� Teologii, Instytut Teologii Moralnej; praca 
doktorska zakoczona 21 XI 2009. 

215. Mackiewicz T.: Sokrates Norwida. Kontekst – recepcja – kontynuacja. 

Promotor: E. Kasperski; Uniwersytet Warszawski, Wydzia� Polonistyki; praca doktor-
ska zakoczona 24 VI 2008. 

Zob. tak�e poz. 55. 
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U t w o r y  d e d y k o w a n e,  p a r a f r a z y,  
p r a c e  p l a s t y c z n e  i n s p i r o w a n e  

t w ó r c z o 	 c i �  C.  N o r w i d a  
 

216. Pustka. Plon VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. 
Norwida zorganizowanego przez Powiatow� i Miejsk� Bibliotek
 Pu-
bliczn� im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. Red. G. Zegad�o. Prusz-
ków: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza 
2009, 59 s. 

G. Zegad�o: Od wydawcy; Protokó� posiedzenia Jury VII Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida [podpisali: P. Mitzner, W. Kass, K. Kucz-
kowski, T. Korpysz]. – [Wiersze nagrodzone, wyró�nione i uhonorowane drukiem:] 
M. Lebda: „Bracia Karamazow” Petera Zelenki, Mo�e dlatego opowiadamy sobie 
bajki?..., Suki; J. Kawecki: Spó�niona piosenka, Kobieta spotkana w poci�gu…, Dwa 
wiersze na otwarcie; M. Kot�owski: Diagnosis, Mliko, W przytu�ku; R. Rutkowski: 
Moja piosnka (emigracyjna), Ciemna materia, Niedorzeczno	� rzeczy; D. Ryst: Alo-
tropia, Rainer Maria Rilke pisze do…, Kafka; M. Nowak: Przeka�cie to Marysi Ja-
skó�ce, Z pogranicza, W odpowiedzi na zawiadomienie o 	mierci; A. Piliszewska: 
�nienie; R. Miniak: Majaki (C.K.N.), Trylobit; J. Fryckowski: List do Krzysztofa 
Kie	lowskiego (Czyli krótki wiersz o zabijaniu), Polowanie; P. Podlipniak: Poci�gi, 
Zabawki II (repryza); P. Gajda: Bo�a inwazja, �wiat�oczu�o	�; M.R. Kaniecki: Mój 
Norwid; J. Koryl: Mur; R. Król: Czterdzieste pierwsze; A. Chmiel: Werona; P. Zema-
nek: Lekcja polskiego; K. Reczek: Wieczorny fiolet; P. Tomczak: W kocu wycho-
dz�c; M.K. Monasterski: Ulica Norwida, Ciemno	�; Ch.M. Manteuffel: Pisa�em do 
Obywatela N.; G. �mia�ek: Prosz
 pani. – [Wypowiedzi nt. konkursu cz�onków jury:] 
P. Mitzner: �wierkanie i pi�owanie; W. Kass: Przeja	nienia, rozja	nienia, l	nienia; 
T. Korpysz: Norwid – poeta szukaj�cy s�ów i znacze; K. Kuczkowski: Jedno po-
bo�ne �yczenie do „pó�nych wnuków”. 

217. To nocy odp�ywanie… Plon VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego im. C.K. Norwida zorganizowanego przez Powiatow� i Miejsk� 
Bibliotek
 Publiczn� im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. Red. G. Ze-
gad�o. Pruszków: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka 
Sienkiewicza 2008, 63, [1] s., il. 

G. Zegad�o: Od wydawcy; protokó� posiedzenia jury VI Edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego im. C.K. Norwida [podpisali: K. Kuczkowski, W. Kass, T. Kor-
pysz, P. Mitzner]. – [Wiersze nagrodzone, wyró�nione i uhonorowane drukiem:] 
M. Murowaniecki: Temat: rzeka, Wirus z Ivry, Pi
trolinia; K. Kleszcz: Ucieczka, 
Papa, T
dy; R. Miniak; Podró� przed	lubna, Zak�ad fotograficzny, Kartoflisko (wy-
cieczka na grób N.); A. Chmiel: Krucjata dzieci
ca, Trzeci dzie z rz
du pod kresk�, 
Gwiazdozbiór; M. Jurzysta: Ty, skar�ysz si
 na ciemno	�…, A crevé, Rysunek z 1803 
roku; D. Ryst: Kawa�ek, Glina, Jedna 	wieczka wi
cej; A. Zbierska: Trach. Ciach po 
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psach; A.J. Mularczyk: Znajomi poeci… (Józefowi Baranowi); M. Klimkiewicz: 
(Rozbi�am si
); J. Borszewicz: Dziedzictwo; P.M. Nowak: Wydana na pastw
 losu…; 
R. Wieczorek: Z pok�adu „Margaret Evans”; J. Fruziska: P�yn
; Z. Staniszewska: 
M�� Zofii a zew krwi; M. Szulczewska: Dom przyszli podpalili…; D. Dziurzyski: 
Ma Belle (écriture)…; S. Stawarz: Prawo w�asno	ci; A. Banasiak: Pompeje; P. Ow-
czarek: Paruzja; M. Orliska: Istnieje du�o fragmentów…; A. Wierzbicki: Dziedzic-
two; M. Bogaczyk-Vormayr: Sprz�tam po pracy; J. Koryl: Zuchwa�o	�; S. Kopiec: 
Przeprosiny; K. Ku�akowska: Postój; J. Fryckowski: Mam syna w Londynie…; 
I. Kotecka: Norwid pisze pierwszy list z Nowego Jorku, 10 kwietnia 1853; T. Dala-
siski: O jak mi dziko ch�opcy; A. Chomczyk: Mowa p�etwali. – [Wypowiedzi nt. 
konkursu cz�onków jury:] K. Kuczkowski: Wirus z Ivry (kilka uwag warsztatowych); 
W. Kass: Marie von Thurn und Taxis we wspomnieniach…; T. Korpysz: O inn� twarz 
Norwida [z wierszem C. Norwida „Dziennikarstwo i publicystyka. Nowy organ”]. 

218. Grochowiak S.: [Norwid]. Morele i Grejpfruty 2008/2009 nr 10 s. 80-89. 

Scenariusz filmowy; druk. za: Poezja 1977 nr 2. 

219. Jachimczak B.W.: „By�em u Ciebie w te dni, Fryderyku”, czyli Norwid 
o Chopinie. Monta� s�owno-muzyczny do realizacji w szkole 	redniej. Bib-
lioteka w Szkole 2008 nr 6 s. 26-28. 

Scenariusz. 

220. Janko A.: Norwid. Pomosty 2009 t. 14 s. 47. 

Wiersz. 

221. Karolak J.: Norwid jedzie do Ameryki. Gazeta Polska 2009 nr 28 s. 22. 

Wiersz. 

222. Micha�owski P.: Milczenia – klasyk. Tekstualia 2009 nr 1 s. 125-126. 

Wiersz. 

223. * Micha�owski P.: Na zapytanie: dlaczego na konferencji? Odpowied�. 
Tekstualia 2007 nr 2 s. 106-107. 

Wiersz. 
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INDEKSY 

 
Liczby podawane w indeksach 

oznaczaj� odpowiednie pozycje w zestawieniu bibliograficznym 
 
 

 
INDEKS NAZWISK

 
 
A.T. zob. Tobiaski Andrzej 
Abd el Kader 28, 47, 50 
Abriszewska Paulina 50, 59, 212 
Adamiec Marek 28 
 
B…Z 53 
Babiski Szczepan 3 
Bajda Jerzy 73 
Bajko Jolanta 59 
Bajor Wanda 98 
Baliszewski Miko�aj 211 
Baltyn Hanna 74 
Ba�kowski Micha� 46 
Ba�uk Teresa 77, 79 
Banasiak Anna 217 
Barbasiewicz Marek 7 
Barchob zob. Barchochebas (Bar Kochba) 
Barchochebas (Bar Kochba) 65, 101 
Baran Józef 217 
Baudelaire Charles 64, 72, 91, 167 
Bednak Magdalena 121, 128 
Beliniak Katarzyna 46 
Bem Józef 28, 33, 35, 51, 126, 163 
Benedykt XVI papie� [Joseph Ratzinger] 

64 
Bentkowski W�adys�aw 3 
Bezzuole Giuseppe 3 
Biela Bogus�aw 13, 65 
Biernacki Nikodem 2 
Bizior-Dombrowska Magdalena 112, 135 
Bobiski Witold 75 
Bogaczyk-Vormayr Ma�gorzata 217 

Bojko Pelagia 43, 65, 75 
Borchardt Danuta 78, 79 
Bord Claude-Henry du 13, 65 
Borowy Wac�aw 44, 81, 213 
Borszewicz Jaros�aw 217 
Bortkiewicz Pawe� 183 
Borys Stan 29 
Brajerska-Mazur Agata 64, 65, 77-79 
Brandstaetter Roman 64 
Braun Kazimierz 13, 65 
Brejtfus Jacek 46 
Bristiger Machal 20 
Bronis�aw Z. zob. Zaleski Bronis�aw 
Brouwer Sander 160 
Brown John 71, 78 
Brzostek Dariusz 114, 169 
Brzozowski Jacek 59 
Brzozowski Stanis�aw 134 
Budzyski Józef 80 
Bukowska-Wilk Violetta 65 
Bu	 Marek 44, 81, 213 
 
Carapezza Paolo Emilio 20 
Cedro Adam 4 
Celiski Antoni 3 
Cellini Benvenuto 4, 59 
Cezar [Caius Iulius Cesar] 13, 45, 65 
Chabrajska Dorota 151, 95 
Chlebowska Edyta 28, 50, 59, 64, 65 
Chlebowski Piotr 28, 45, 50, 54, 59, 64, 

65, 82, 83 
Chmiel Agata 216, 217 
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Chmielewska Iwona 6 
Chomczyk Alina 217 
Chopin Fryderyk (Szopen) 16, 20, 28, 51, 

57, 97, 146, 157, 219 
Christianson Kevin 14 
Cicero Marcus Tullius (Ciceron) 71 
Cieski Marcin 104 
Cieszkowski August 3 
Cie	la-Korytowska Maria 208 
Cie	lewska Joanna 46 
Cio�ek Anna 84 
Courbet Gustave 59 
Cywiski Stanis�aw 44, 213 
Czabanowska-Wróbel Anna 130, 178 
Czaplicka Anna 6 
Czarnomorski Roman 28 
Czartoryska Marcelina 3 
Czartoryski Adam Jerzy 3 
Czartoryski-Sziler Piotr 82, 85 
Czerniawski Adam 14, 78 
Czosnowska Laura 3 
 
Dakowicz Przemys�aw 86, 87 
Dalasiski Tomasz 217 
Dambek Zofia 2, 46, 59, 64, 88, 89 
Dante Alighieri 4 
D�browicz El�bieta 43, 50, 59, 64, 65, 90 
D�browska Aneta 46 
D�mbska Anna 11 
Delacroix Eugène 167 
Delaperrière Maria 91 
Delaroche Pawe� 59 
Della Bruna Vincenzo 3 
Dopart Bogus�aw 210 
Dowgia��o Maria 3 
Dunajski Antoni 50, 64 
Dybowscy rodzina 47 
Dyczkowska Lucyna 46 
Dziekoska Michalina 3 
Dziurzyski Dariusz 217 
Dziwicki Tomasz 46 
 
Epimenides 4 
 

Faleski Felicjan 50 
Falkowski Stanis�aw 92 
Feliksiak El�bieta 62-65 
Ferenc Andrzej 210 
Fert Józef 48, 64, 65, 93-99 
Fidiasz (Phidias) 28, 58 
Fieguth Rolf 59, 64, 65, 100-104 
Filosofov Dmitrij V. 105 
Fischer Christine 106 
Fruziska Justyna 217 
Fryckowski Jerzy 216, 217 
Furman Urszula 38 
 
Gadamska-Serafin Renata 107, 108 
Gajda Piotr 216 
Gajewski Jan 47, 71 
Gajowska Bogus�awa 109 
Ga��zka W�odzimierz 89 
Ga�
zowski Seweryn 3 
Gako Tomasz 46 
Gazda Grzegorz 129, 131 
Gernand Agnieszka Maria 79 
Giza Hanna Maria 211 
Gle Adrian 118 
Gliski Grzegorz 154 
Gocko Jerzy Eugeniusz 214 
Go��b Mariusz 129, 131 
Gomulicki Juliusz Wiktor 64, 65 
Górska Konstancja 3, 59 
Gregorová Bára 24-26 
Grigorova Margreta 110 
Grochowiak Stanis�aw 218 
Grodecka Aneta 59, 111 
Grzeszczak Iwona 50 
Grzyma�a Franciszek 64 
 
Haard Eric de 100 
Haka-Makowiecka Karolina 46 
Halkiewicz-Sojak Gra�yna 50, 59, 64, 65, 

112-115, 132, 185, 204, 212 
Hartwig Julia 118 
Herbert Zbigniew 89, 98, 118, 152, 186, 

206, 207, 211 
Herbertowa Katarzyna 211 
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Hercen Aleksander 3 
Herwegh Emma 3 
Hoffman Ernst Theodor Amadeus 72 
Homer 4 
Honselaar Wim 100 
Horacy [Horatius Quintus Flaccus] 6 
Hornowska Stanis�awa 2, 92 
Huby Józef 3 
Hugo Victor 64 
 
I. zob. Iwanowska Felicja 
Ingot Mieczys�aw 44, 49, 50, 61, 64 
Iwanowska Felicja, I. 28, 71 
 
Jachimczak Barbara Wanda 219 
Jakowska Krystyna 103 
Jakóbczyk Stanis�aw 59 
Jan Pawe� II papie� [Karol Wojty�a] 3, 4, 

183 
Janeczek Stanis�aw 98 
Janko Anna 220 
Janoch Jaroslav 15 
Janus-Sitarz Anna 10 
Jaroszyski Piotr 116 
Jarz�bek Dorota 130, 178 
Jarzewicz Maciej 59 
Jarzyna Anita 63, 117-120 
Jastrun Mieczys�aw 50 
Jaworska Anna 50, 59, 121-123 
Jaworski Marcin 124, 125 
Je�owicki Aleksander 3 
Jermalonek Tomasz 126 
Jerschina Stanis�aw 50 
Jezewski Christophe (Je�ewski Krzysztof) 

13, 40, 65, 127 
Jezus Chrystus 28, 45, 59 
Jokiel Irena 118 
Józefa z Korczewa zob. Koszutska Józefa 
Judasz Iskariota 59 
Jun Irena 163 
Junkiert Maciej 59, 121, 128 
Jurzysta Marcin 217 
 
Kaczmarek Wojciech 83, 180, 193 

Kaczmarska Ma�gorzata 210 
Kafka Franz 216 
Kajsiewicz Hieronim 3 
Kalergis Maria 3, 4, 28, 59 
Ka�u�a Ma�gorzata 46 
Kaniecki Miros�aw Roman 216 
Kapusta Anna 129-132 
Karasek Krzysztof 118 
Karczewska Emilia 205 
Kar�owicz Tadeusz 65, 194 
Karolak Jacek 221 
Karwowski Jan Nepomucen 3 
Kasperski Edward 64, 110, 115, 133, 144, 

149, 155, 156, 173, 176, 179, 195, 215 
Kass Wojciech 216, 217 
Kawecki Jacek 216 
Kazimierski Jerzy 187 
K�cka Eliza 134 
Keane Barry 64 
Kie	lowski Krzysztof 216 
Kita Ma�gorzata 9 
Klaczko Julian 1 
Klausa-Wartacz Joanna 121, 128 
Kleczkowski Micha� 3 
Kleopatra królowa Egiptu 13 
Kleszcz Krzysztof 217 
Klimkiewicz Ma�gorzata 217 
K�os Jan 141 
Knia�nin Franciszek Dionizy D. 103 
Kochanowski Jan 103 
Ko�odziska M. 77, 137, 166, 177 
Komorowski Józef 3 
Komza Ma�gorzata 170 
Kopiec Stanis�awa 217 
Kopszak Piotr 59 
Kordys-Tomaszewska Marta 51 
Korpysz Tomasz 52, 64, 135-137, 216, 

217 
Koryl Janusz 216, 217 
Koszutska Józefa (Józefa z Korczewa) 6 
Kotecka Inga 217 
Kot�owski Maciej 216 
Kowalczykowa Alina 138-140 
Koz�owska Anna 48, 50, 64, 65, 141 
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Ko�mian Andrzej Edward 64 
Ko�mian Jan 3 
Ko�mian Stanis�aw Egbert 3 
Krafft Adam 6, 71 
Kramarek Grzegorz 93 
Krasicki Ignacy 64 
Krasiscy rodzina 111 
Krasiska Barbara 39, 42 
Krasiski Zygmunt 3, 28, 56, 59, 64, 156, 

159, 171 
Kraso Katarzyna 187 
Kraszewski Charles S. 65 
Kraszewski Józef Ignacy 3, 155, 182 
Krawiecka Ewa 89 
Kremer Józef 168 
Król Robert 216 
Krynicki Ryszard 89 
Krysowski Olaf 115, 155, 176, 195 
Kucz Karol 59 
Kuczera-Chachulska Bernadetta 50, 53, 

59, 64 
Kuczkowski Krzysztof 216, 217 
Kuczyska Katarzyna 1, 59, 142, 143 
Kuczyska-Koschany Katarzyna zob. 

Kuczyska Katarzyna 
Kuczyska Ludwika, L.K. 203 
Kuik-Kalinowska Adela 64, 65 
Kulecki Dariusz 214 
Kulesza Dariusz 103 
Ku�akowska Karolina 217 
Kurek Krzysztof 46 
Kuziak Micha� 50, 58, 59, 64, 144, 174 
Kwiatkowski W�adys�aw 3  
 
L.K. zob. Kuczyska Ludwika 
Lebda Ma�gorzata 216 
Lenartowicz Teofil 3, 28, 53, 59, 64, 115 
Lesiak Milan Dariusz 145 
Le	mian Boles�aw 70 
Libelt Karol 3, 168 
Libera Zdzis�aw 50 
Lijewska El�bieta 65, 66 
Lipiska Aleksandra 168 
Lisowski Zbigniew 69, 146-148 

Lubomirski Jerzy 3 
Lutomierski Marcin 112, 135 
 
�apiski Zdzis�aw 64, 65 
�azarz 71 
�ussakowski Józef 3 
�uszczewska Jadwiga 6, 59 
�uszczewska Magdalena 28 
 
Maciejewski Marian 83, 180, 193 
Mackiewicz Tomasz 55, 110, 133, 144, 

149, 150, 156, 173, 179, 215 
Mahomet prorok 65 
Makowiecki Tadeusz 44 
Makowski Tomasz 211 
Malczewski Jacek 127 
Malesa Witold 210 
Maleszewski Tytus (Tytus M.) 6, 64 
Mallarme Stephen 67, 68 
Mamiska Barbara 46 
Manteuffel Christian Medardus 216 
Makowska Bogus�awa 3 
Marchewka Piotr 56 
Maria Magdalena 	wi
ta 203 
Marta 	wi
ta 203 
Ma	lanka Julian 63, 81 
Matecki Jacek 46 
Matejko Jan 142 
Mateusz Ewangelista 28 
Meller Katarzyna 102, 123, 197 
Merdas Alina 151 
Micha�owski Piotr 152, 153, 222, 223 
Michelet Jules 3 
Michniewicz Agnieszka 154 
Mickiewicz Adam 3, 28, 53, 56, 59, 70, 

103, 171 
Mickiewicz W�adys�aw 64 
Mielcarek Krzysztof 99 
Miernik Miros�aw Aleksander 110, 133, 

149, 156 
Miko�ajczak Stanis�aw 183 
Mikucki Wiktor 64, 155, 156 
Mi�osz Czes�aw 80, 124, 125, 186 
Miniak Robert 216, 217 
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Miodoska-Brookes Ewa 207, 208 
Miriam zob. Przesmycki Zenon 
Mitzner Piotr 216, 217 
Monasterski Mi�osz Kamil 216 
Montezuma w�adca Azteków 45 
Moraczewski Henryk 3 
Mórawski Karol 156 
Mueller Joanna 117 
Mularczyk Andrzej Jakub 217 
Murowaniecki Micha� 217 
 
Nagnioszewska Klara 166 
Nagórna Danuta 40 
Nero [Lucius Domitius Ahenobarbus 

Nero cesarz rzymski] 45 
Nezval Gérard de [Gérard Labrunie184 
Niekowal Ireneusz 57 
Niemen Czes�aw 30, 32-35, 163 
Nieukerken Arent van 58, 158-161 
Niewczas �ukasz 65 
Niewiarowski Aleksander 3 
Norwidowie rodzina 47 
Nowak Micha� 216 
Nowak Piotr M. 217 
Nowak-Wolna Krystyna 163 
Nowicka El�bieta 1, 90, 113, 142, 172, 

192 
Nowicka-Je�owa Alina 104 
 
Oko Waldemar 65 
Okulicz-Kozaryn Rados�aw 59 
Opatoszu Józef 187 
Orliska Magdalena 217 
Ostasz Gustaw 164 
Owczarek Przemys�aw 217 
Owidiusz [Ovidius Naso Publius] 59 
 
Paluchowska Danuta 65 
Pa�aszewska Miros�awa 12 
Paprocka-Podlasiak Bogna 132, 185, 204 
Pavli¨ko Dmitro 16 
Pawelec Rados�aw 165 
Pawe� Aposto� 56 
Pawlak Agnieszka 104 

Peterkiewicz Jerzy 79 
Phidias zob. Fidiasz 
Piechal Marian 65 
Piliszewska Anna 216 
Piotr Aposto� 56 
Pius IX papie� [Giovanni Maria Mastai 

Ferretti] 3 
Plater Cezary 3 
Pluciska Dorota 64, 166 
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P�aszczewska Olga 167 
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Pniewski Dariusz 59, 60, 64, 168, 169 
Podlipniak Pawe� 216 
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172, 192 
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�mia�ek Grzegorz 216 
�niedziewski Piotr 67 
�wiegocki Kazimierz 69, 70 
 
Tasso Torquato 167 
Teofil zob. Lenartowicz Teofil 
Tomczak Piotr 216 
Tomkowski Jan 190, 191 
Toru W�odzimierz 54, 59, 64, 65, 192-

196 
Towiaski Andrzej, A.T. 28 
Tr
bicka Maria 3, 6, 28 
Trojanowiczowa Zofia 65 
Trybu	 Krzysztof 47, 59, 64, 197 
Trzcionka Joanna 50, 198 
Tytus M. zob. Maleszewski Tytus 
 
Undset Sigrid 92 
Urbankowski Bohdan 69 
Urbaski Stanis�aw 89 
Urzykowski Tomasz 199 
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Valéry Paul 191 
Velazquez Don Diego Rodriguez da Silva 

y 45 
 
W.K. z Chod�ków 91 
Walenty Pomian Z… zob. Zakrzewski 

Walenty Pomian 
Walicki Andrzej 200 
Warpechowski Zbigniew 59 
Wawrzyniak Bogna 46 
Wa�yk Adam 50 
Weso�owska El�bieta 59 
Weststeijn Willem G. 100 
W
grzyn Iwona, iw 201 
Wieczorek Robert 217 
Wielgus Stanis�aw 98 
Wierzba Arkadiusz 202 
Wierzbicki Adam 217 
Wilkowski August 3 
Witkiewicz Stanis�aw 154 
Wodziska Maria 64 
Wojaczek Rafa� 119, 202 
Wojtasiska Dominika 59, 203, 204 
Wo�oszyn Beata 7 
Woronow Ilona 72 
Wosiska Joanna 59, 205 
Wo�niewska Magdalena 50 
Wójcicka Zofia 60 
Wójcicki Kazimierz W�adys�aw 182 
Wójcik Magda Teresa 41 
Wyka Kazimierz 44, 50, 213 

Wyspiaski Stanis�aw 130, 178 
 
Z.K. zob. Krasiski Zygmunt 
Zach Joanna 206, 207, 209 
Zaj�czkowski Ryszard 64 
Zakrzewski Walenty Pomian (Walenty 

Pomian Z…) 64 
Zaleska Michalina 6 
Zaleski Antoni 3 
Zaleski Bronis�aw (Bronis�aw Z.) 2, 53, 

64, 89 
Zaleski Jan 47 
Zaleski Józef Bohdan 3 
Zaleski Krzysztof 37 
Zamoyski W�adys�aw 3, 56 
Zapasiewicz Zbigniew 163 
Zarych El�bieta 201 
Zat�oka Stanis�aw 38 
Zbierska Aleksandra 217 
Zegad�o Grzegorz 216, 217 
Zemanek Piotr 216 
Zieliski Jan 64-66 
Ziemann Eugeniusz 93 
Zio�owicz Agnieszka 50, 207-209 
 
�muda Andrzej 12 
�ó�kiewski Stefan 50 
�urawska-W�oszczyska Aleksandra 65 
�urawski S�awomir 162 
�wirkowska El�bieta 64 
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INDEKS UTWORÓW CYPRIANA NORWIDA 

 
Prace plastyczne wyró�niono skrótem [pl.] 

 
 
„A Dorio ad Phrygium” 4, 28, 47, 109 
[A la ksi�dz Praniewicz] 137 
[A-czy te� ona wie…] 6 
Adam Krafft 6, 71 
Adam Mickiewicz w Rzymie [pl.] 59 
Addio! zob. VM: VII. Addio! 
Aerumnarum plenus 6 
Akropol [pl.] 28 
Akt m
ski [pl.] 4 
Aktor 53 
Album Orbis 1, 21, 45, 59, 122, 123, 184 
[Ale TY, Jeden-dobry i Jedyny] 28 
Alegoryczna kompozycja z pegazem (Szkic 

do „Sprzeda�y pegaza”) [pl.] 59 
Amen. (Legenda) 28, 71 
Anio� stró� [pl.] 28 
Antyczna g�owa kobiety w trzech uj
-

ciach [pl.] 59 
Antyczne ruiny rzymskie [pl.] 28 
Aposto� [pl.] 45 
Arab [pl.] 28, 45 
Arcykap�ani �ydowscy [pl.] 28 
Armenka pl.] 45 
Assunta (czyli Spojrzenie) 4, 50, 59, 65, 

120, 129, 131, 185 
Autoportret („dolce far niente”) [pl.] 139 
Autoportret („ipse ipsum”) [pl.] 28, 59, 139 
Autoportret [tzw. berliski II] [pl.] 112 
Autoportret [tzw. Norwid rysownik] [pl.] 3 
Autoportret [tzw. rzymski II] [pl.] 4 
Autor [pl.] 59 
Autor-nieznany 6 
L’aveuglement 28 
Awantury arabskie [pl.] 59 
 
Bachus (1841-1883) [pl.] 59 
Bachus (Dionizos) (1866) [pl.] 59 

Ballada [pl.] 28 
Beatrix 6, 50 
Bema pami
ci �a�obny-rapsod 2, 28, 33, 

35, 51, 78, 126, 163 
Bezimienni 2, 6 
Bia�e kwiaty 65, 162 
Biskup na �o�u 	mierci [pl.] 59 
„Boga-Rodzica” pie	, ze stanowiska 

historyczno-literackiego odczytana 47 
Bogowie i cz�owiek 6 
 
Cacka zob. VM: XCII. Cacka 
Centaury zob. VM: XXXIX. Centaury 
Chart [pl.] 28 
Chrystus [pl.] 45 
Chrystus b�ogos�awi�cy dzieci [pl.] 28 
Chrystus na krzy�u [pl.] 28, 59 
Chrystus na krzy�u pomi
dzy �otrami 

(Chrystus mi
dzy �otrami na krzy-
�ach) [pl.] 28, 59 

Chrystus w domu �azarza w Betanii [pl.] 
59 

Chrystus w koronie cierniowej [pl.] 45 
Chrystus w rozmowie z faryzeuszami [I] 

pl. 28, 59 
Chrystus w rozmowie z faryzeuszami [II] 

[pl.] 28, 59 
Chrystus z szat obdarty [pl.] 59 
Chrze	cijanki z Betlejem [pl.] 45 
Chrze	cijaskie naczynia liturgiczne [pl.] 

45 
Chwila my	li 59, 208 
Ciemno	� zob. VM: IX. Ciemno	� 
[Co? jej powiedzie�…] 6 
[Co	 ty Atenom zrobi�, Sokratesie] 2, 15, 

28, 51, 71, 80 
Coloseum [pl.] 45 
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Cywilizacja. Legenda 203 
Czarne kwiaty 28, 64, 65, 162 
Czasy 6 
Czemu zob. VM: LXXXIV. Czemu 
Czu�o	� zob. VM: LVI. Czu�o	� 
„Czy podam si
 o amnesti
?” 6 
Czytaj�cy m
�czyzna [pl.] 28 
 
[Daj mi wst��k
 b�
kitn�…] 6, 28 
Dante [pl.] 4 
Dawid przed Saulem [pl.] 64 
D
binki [pl.] 59 
Dialogue des Morts, Rembrandt Phidias 

(Dialog zmar�ych, Rembrandt Fidiasz) 
[pl.] 28, 59 

D�o wed�ug Rembrandta [pl.] 59 
Do A.T. 28 
[Do Anny Czaplickiej] 6 
Do B…Z 53 
Do Bronis�awa Z. 2, 53, 64, 89 
Do Emira Abd el Kadera w Damaszku 28, 

47, 50 
Do ksi
garza 6 
Do L.K. 203  
[Do Marii Tr
bickiej] 6 
[Do Michaliny Zaleskiej] 6 
Do Nikodema Biernackiego] 2 
Do obywatela Johna Brown 71, 78 
Do panny Józefy z Korczewa 6 
Do pisz�cych 6 
Do s�ynnej tancerki rosyjskiej – nieznanej 

zakonnicy 53 
Do spó�czesnych. (Oda) 6 
[Do Stanis�awy Hornowskiej] 2, 92 
Do Tytusa M. 6, 64 
Do Walentego Pomiana Z… 64 
Do Wielmo�nej Pani I. 28, 71 
Do wie	niaczki 47 
Do w�adcy Rzymu 28 
Do wroga 11 
Do Z.K. 64 
Do zesz�ej… (na grobowym g�azie) zob. 

VM: LXXXV. Do zesz�ej… (na gro-
bowym g�azie) 

Dobra wola (Fraszka) 138 
Doris i Jonis [pl.] 45, 184 
Dudki [pl.] 59 
Dusze ulatuj�ce z mogi� [pl.] 59 
Dwa m
czestwa. Legenda 56 
Dwa profile [pl.] 45 
Dwaj gondolierzy [pl.] 45 
Dwaj rycerze z tarczami [pl.] 45 
Dwie kobiety: siedz�ca i stoj�ca [pl.] 45 
Dwie postacie w typie wschodnim [pl.] 45 
Dwóch m
�czyzn w typie wschodnim [pl.] 

45 
Dwug�owa Herma [pl.] 28, 45 
Dzieci
 i krzy� 50 
Dziennikarstwo i publicystyka. Nowy organ 

217 
 
Ecce Deus [pl.] 45 
Ecce Homo [pl.] 4 
Echa 64 
L’Écho des ruines (Echo ruin) [pl.] 28, 59 
Egipcjanie [pl.] 45 
Egipcjanka [pl.] 45 
Egipscy tragarze [pl.] 45 
Egipska �ód� trzcinowa [pl.] 45 
Egipska �ód� z siedmioma wios�ami [pl.] 

45 
Egipski harfiarz i szkice obuwia [pl.] 45 
Egipski pejza� ruinalny [pl.] 45 
Egipskie symbole [pl.] 45 
Emil na Gozdawiu. Poema 4, 47 
Emma Herwegh w kr
gu rodziny [pl.] 3 
Epimenides. Przypowie	� 4 
Epos-nasza. 1848 28 
Europa 1850 [pl.] 59 
 
Fatum zob. VM: XXX. Fatum  
Flamingi [pl.] 45 
Fortepian Szopena zob. VM: XCIX. For-

tepian Szopena 
Fraszka (!) [II] 2, 16, 28 
 
Garstka piasku. Legenda 47 
G�owa Barabasza [pl.] 28, 59 
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G�owa Chrystusa w koronie cierniowej [pl.] 
28 

G�owa kobieca w trzech uj
ciach [pl.] 45 
G�owa �owcy szczurów [pl.] 45 
G�owa Madonny [pl.] 45 
G�owa m�odej kobiety z gwiazd� nad 

czo�em (Eloe?) [pl.] 28 
G�owa m�odzieca [pl.] 45 
G�owa sfinksa [pl.] 45 
G�owa starca [pl.] 28, 59 
G�owa starca i inne szkice {1845-1846] 

[pl.] 59 
G�owa starej kobiety [pl.] 45 
G�owa w�adcy asyryjskiego [pl.] 45 
G�ówka kobieca (Maria Kalergis z ró�ami 

we w�osach) [pl.] 4, 28, 59 
Graj�ca kobieta [pl.] 28 
Grecki bo�ek Pan, graj�cy na syryndze 

[pl.] 45 
Grecki tr
bacz [pl.] 45 
Grecki �o�nierz [pl.] 45 
Greckie militaria (studia broni) [pl.] 45 
Grupa osób w typie wschodnim [pl.] 45 
Grupa trzech osób [pl.] 28 
Gruzinka w welonie [pl.] 45 
 
Harmonia zob. VM: V. Harmonia 
 
„Ibis religiosa” [pl.] 45 
Idee i prawda zob. VM: XLII. Idee i prawda 
Ilustracja do pami
tników Benwenuta 

Celliniego [pl.] 59 
Impossibilisssime! 6, 136 
Improwizacja na ekspozycji 142 
Inicja� litery O [pl.] 28 
Inicja� Q o dekoracji ro	linno-plecion-

kowej [pl.] 28 
Ironia zob. VM: XXXV. Ironia 
Irydion i Masynissa 4 
Italiam! Italiam! 6, 34, 64 
 
Jak… zob. VM: LIV. Jak… 
[Jak w patetycznej cz
sto melodramie] 136 
Jasno	� i ciemno	� 28 

Jesie 6 
Jezus Chrystus nauczaj�cy (Chrystus nau-

czaj�cy) [pl.] 59 
J
zyk-ojczysty zob. VM: LX. J
zyk-

ojczysty 
John Brown 71 
Juliusz Cezar [pl.] 45 
 
Kap�ani �ydowscy [pl.] 45 
Karawana [pl.] 28, 45 
Kariatyda [pl.] 45 
Karykatura Boles�awa Pluciskiego (?) [pl.] 

28 
Karykatura Romana Czarnomorskiego [pl.] 

28 
Klary Nagnioszewskiej samobójstwo 166 
[Klaskaniem maj�c obrz
k�e prawice] zob. 

VM: I. [Klaskaniem maj�c obrz
k�e 
prawice] 

K�adka nad przepa	ci� [pl.] 3 
Kobieta i dziecko [pl.] 45 
Kobieta nad brzegiem morza [pl.] 172 
Kobieta w draperii z lir� [pl.] 28 
Kobieta w typie wschodnim [pl.] 45 
Kobieta ze wst��kami we w�osach [pl.] 172 
Kolebka pie	ni (Do spó�czesnych ludo-

wych pie	niarzy) zob. VM: LXXXI. 
Kolebka pie	ni    

(Do spó�czesnych ludowych pie	niarzy) 
Kompozycja na temat 	mierci [pl.] 28 
Koncert [pl.] 28 
Kó�ko zob. VM: LV. Kó�ko 
Krakus, ksi��
 nieznany 71, 130, 132 
Królowa Egiptu [pl.] 45 
Krytyk ex professo zob. Wita Stosa pa-

mi
ci estetycznych zarysów siedem 
Krzy� i dziecko zob. VM: LXVIII. Krzy� 

i dziecko 
Ksi
ga, studium kolorystyczne [pl.] 59 
Ksi
ga �ycia [pl.] 28 
Kypáryss¬s norbid (Kiparysso, Kompo-

zycja alegoryczna, Kompozycja z �o-
dzi� �aglow�,   

 Alegoria podró�y morskiej) [pl.] 59 
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Lapidaria 6, 53 
Larwa zob. VM: XIII. Larwa 
Laur dojrza�y zob. VM. LXX. Laur doj-

rza�y 
Legenda 203 
Lew rozszarpuj�cy cz�owieka [pl.] 45 
Liryka i druk zob. VM: VIII. Liryka i druk 
List 28 
Listy; adresaci: 
 Bentkowski W�adys�aw 3 
 Bezzuole Giuseppe 3 
 Celiski Antoni 3 
 Cieszkowski August 3 
 Czartoryska Marcelina 3 
 Czartoryski Adam Jerzy 3 
 Czosnowska Laura 3 
 Della Bruna Vincenzo 3 
 Dowgia��o Maria 3 
 Dziekoska Michalina 3 
 Ga�
zowski Seweryn 3 
 Górska Konstancja 3 
 Hercen Aleksander 3 
 Heroldia Królestwa Polskiego 3 
 Herwegh Emma 3 
 Hube Józef 3 
 Je�owicki Aleksander 3 
 Kajsiewicz Hieronim 3 
 Karwowski Jan Nepomucen 3 
 Kleczkowski Micha� 3 
 Komorowski Józef 3 
 Ko�mian Andrzej Edward 64 
 Ko�mian Jan 3 
 Ko�mian Stanis�aw Egbert 3 
 Krasiski Zygmunt 3 
 Kraszewski Józef Ignacy 3, 182 
 Lenartowicz Teofil 3 
 Libelt Karol 3 
 Lubomirski Jerzy 3 
 �ussakowski Józef 3 
 �uszczewska Magdalena 28 
 Makowska Bogus�awa 3 
 Michelet Jules 3 
 Mickiewicz Adam 3 
 Moraczewski Henryk 3 

 Niewiarowski Aleksander 3 
 Pius IX papie� [Giovanni Maria Mas-

tai Ferretti] 3 
 Plater Cezary 3 
 Potocki Adam 3 
 Prendowski Henryk 3 
 Prze�dziecka Maria 3 
 Redakcja „Biblioteki Warszawskiej” 3 
 Ruprecht Karol 28 
 Semenenko Piotr 3 
 Skrzynecka Amelia 3 
 Skrzynecki Jan 3 
 Tr
bicka Maria 3, 28 
 Wilkoski August 3 
 Wójcicki Kazimierz W�adys�aw 182 
 Zaleski Antoni 3 
 Zaleski Józef Bogdan 3 
 Zamoyski W�adys�aw 3 
Lito	� zob. VM: XIV. Lito	� 
Lokaj spanoszony [pl.] 59, 111 
Lu�ne szkice – z rzymskich katakumb [pl.] 

45 
 
�askawy opiekun, czyli Bart�omiej Alfon-

sem 47 
��ka [pl.] 59 
�ód� apostolska na jeziorze Genezaret 

[pl.] 59 
 
Ma queste cose del’ amore sono vanità ¦ 

pazzie [pl.] 4 
Mahomet – Koran 65 
Malarz z konieczno	ci 6, 50 
Ma�e dzieci 2, 6 
Manieryzm zob. Wita Stosa pami
ci este-

tycznych zarysów siedem. VI. Manie-
ryzm 

Marionetki 6, 28. 32, 34 
Marmur-bia�y 6, 30 
Marzenie. (Fantazja) 64 
Maska teatralna [pl.] 45 
Mecenas otoczony klientami [pl.] 59, 111 
Mefisto [pl.] 28 
Menego 28 
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M
�czyzna w konfederatce [pl.] 28 
Milczenie 28, 64 
Mi�o	� (Fraszka) 2, 28 
Mistycyzm zob. VM: XXVIII. Mistycyzm 
Mniszka-anio� [pl.] 59 
Modlitwa 2, 6, 16, 28 
Moja ojczyzna 2, 12, 28 
Moja piosnka [I] 6, 28 
Moja piosnka [II] 2, 6, 11, 15, 28, 29, 51 
[Monolog] 6 
Montezumy armada – lu�ne szkice (mili-

taria) [pl.] 45 
Moralno	ci zob. VM: LI: Moralno	ci 
La mort, le vieillard et l’enfant [pl.] 28 
Motywy chrze	cijaskie [pl.] 45 
Mój psalm 6 
Msza 	w. dla Polaków w Turcji [pl.] 3 
Muzyk niepotrzebny (Le Musicien inutile, 

Skrzypek niepotrzebny [pl.] 59 
[My tak ju� przed si
 patrzymy, wygnani] 6 
 
Na cmentarzu (Alleluja!) [pl.] 59 
[Na „Kazanie Skargi” Jana Matejki] 142 
Na Oceanie [I] [pl.] 3, 28 
Na Oceanie [II] [pl.] 3 
Na oceanie okr
t Marqueritta [pl.] 3 
[Na pomnik grobowy 	w. Stanis�awa Kost-

ki] 92, 111 
Na zgon Poezji. (Elegia) 6 
Na zgon 	p. Jana Gajewskiego politycz-

nego-polskiego emigranta (in�yniera 
francuskiego) zabitego eksplozj� ma-
chiny parowej w Manchester 1858 lip-
ca 47, 71 

Na zgon 	p. Jana Zaleskiego oficera Wiel-
kiej-Armii, rannego pod Pary�em, jed-
nego z naczelników powstania w Pol-
sce 47 

Nad jeziorem 6 
Najady [pl.] 59 
Nero [pl.] 45 
Neron [pl.] 45 
[Nie chc
 ju� smutków, nie!...] 6 
[Nie my	l, nie pisz…] 6, 59, 72 

Niebo i ziemia zob. VM: LVII. Niebo i zie-
mia 

Niewiasta 45 
Niewiasty betlejemskie [pl.] 28 
Niewolnicy �ydowscy przy budowie [pl.] 4 
[Nim znów uciekn
, nic nie maj�c zgo�a] 6 
Noc 6 
Noc tysi�czna druga 39, 208 
Notatki z historii 56 
 
O Juliuszu S�owackim 47, 95 
O mi�o	ci ksi�g dwie 64 
O sztuce (dla Polaków) 1 
[O tak, wszystko…] 59 
Obiekt architektoniczno-rze�biarski [pl.] 45 
Obrona Cz
stochowy [pl.] 3 
Obywatel Gustave Courbet 59 
[Od Anio�a do Szatana] 6 
Odpowied� do W�och… (Fraszka) 28 
Odpowied� [Jadwidze �uszczewskiej] 6, 

59 
Odpowied� [Teofilowi Lenartowiczowi] 59 
Ogólniki zob. VM: Za wst
p. (Ogólniki) 
Ogrodniczka [pl.] 4 
„O�ówkiem” na ksi��eczce o Tunce 196 
Omy�ka zob. VM: LXXXVII. Omy�ka 
Oreste perseguitato dalle Furie [pl.] 64 
Orfeusz [pl.] 45 
 
Palmy daktylowe [pl.] 45 
Pami�tka 6 
[Pami
tnik podró�ny] 64 
Pascha. (Fraszka) 28, 171 
Pegaz [pl.] 28, 59 
Pejza� ruinalny [pl.] 45 
Pejza� z komet� [pl.] 45 
Pejza� z ruinami 	wi�tyni egipskiej (Kar-

nak?] [pl.] 45 
Pejza� z widokiem na Akropol [pl.] 45 
Penelopa [pl.] 4 
Pielgrzym zob. VM: XI. Pielgrzym 
Pielgrzym z fantastycznym stworem (Ju-

dasz) [pl.] 59 



 ___________________________________________________   BIBLIOGRAFIA 

 

�
371

Pier	cie Wielkiej-Damy, czyli Ex-machina 
Durejko 74, 198, 208 

[Pierwszy list, co mnie doszed� z Europy] 
28 

Pie	 od ziemi naszej 11, 28 
Pi
kno zob. Wita-Stosa pami
ci este-

tycznych zarysów siedem. I. Pi
kno 
Pi
kno-czasu 6, 64, 113, 114 
Pióro 6, 28 
Pismo 6 
Po balu 6, 64 
La polemique moderne XIX siècle [pl.] 28 
Pompeja. [Poema] 4, 102, 128 
Popiersie m
�czyzny [pl.] 45 
Popiersie rycerza krzy�owego [pl.] 28 
Portret Adama Mickiewicza [pl.] 28 
Portret infantki Ma�gorzaty (wed�ug Velaz-

queza) [pl.] 45 
Portret Karola Kucza (?) [pl.] 59 
Portret Konstancji Górskiej [pl.] 59 
Portret Marii Kalergis [pl.] 3 
Portret m�odej kobiety w zielonej chu	cie 

[pl.] 59 
Posta� kobieca w ubiorze historycznym 

[pl.] 59 
[Powiedz im, �e duch odbrzmia� my	li 

wiecznej…] 53 
Praca 2 
Profile kobiet egipskich [pl.] 45, 59 
Promethidion 2, 30, 41, 50, 53, 59, 65, 99 
Przebicie boku Chrystusa [pl.] 28 
[Przek�ady i parafrazy:] 
 z Celliniego 4, 64 
 z Dantego: „Boska komedia” 4 
 z Homera: z „Odysei” 4 
 z Horacjusza 6 
Przesz�o	� zob. VM: II. Przesz�o	� 
Przesz�o	� i przysz�o	�. (Fraszka) 6 
Psalm wigilii 31 
Psalmów-psalm jako Pie	ni spo�ecznej po-

szyt trzeci 11 
 
Quidam 4, 53, 59, 64, 65, 71, 83, 100-

102, 104, 155, 156 

Rozebrana. (Ballada) 64 
Rozeta [pl.] 28 
Rozmowa [pl.] 4 
Ró�ne mody i niewygody [pl.] 28, 172 
Ruiny antyczne [pl.] 45 
„Ruszaj z Bogiem” zob. VM: XXXI. „Ru-

szaj z Bogiem” 
Rysunki egipskie [pl.] 45 
Rzecz o wolno	ci s�owa 59, 73, 144 
Rzeczywisto	� i marzenia (!) 6 
Rzymskie ruiny [pl.] 45 
 
Salem 56 
Salon Emmy Herwegh [pl.] 3 
Samotno	�. Sonet 6 
Sapho [pl.] 45 
Scena bitewna – trzech �o�nierzy greckich 

[pl.] 45 
Sceny z p�askorze�b asyryjskich [pl.] 45 
Scherzo [pl.] 4, 28 
Sen 6, 16 
Sen wi
�nia [pl.] 28 
Sfinks [II] 2, 6, 11, 99 
Sieroctwo zob. VM: XXIV. Sieroctwo 
Siloe [pl.] 45 
Si�a ich. Fraszka 2 
Skarabeusz [pl.] 45 
Skythy [pl.] 45, 65 
S�odycz 71 
S�owianin. Do Teofila Lenartowicza 53, 

64, 115 
Smutn� za	piewam pie	 50 
Socjalizm 2, 28 
Sokrates [pl.] 28 
Solo (Melancholia) [pl.] 28, 59 
Sonet do Marcelego Guyskiego jako auto-

ra biustu W.K. z Chod�ków 91 
Spartakus 64 
Specjalno	ci zob. VM: XX. Specjalno	ci 
Spowied� zob. VM: XCI. Spowied� 
Spó�niony list [pl.] 3, 28 
Staro�ytna niewiasta grecka i przedmioty 

antyczne (he�m, amfora) [pl.] 45 
Starzec [pl.] 28 
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Starzec na ruinach Pompei [pl.] 4 
Starzec z lampk� [pl.] 4 
Stolica zob. VM: XIX. Stolica 
Studia aktu [pl.] 4 
Studia aktu m
skiego [pl.] 28, 59 
Studia antyczne [pl.] 28 
Studia czaszki ludzkiej [pl.] 28 
Studia d�oni [pl.] 28 
Studia kostiumologiczne stroju kobiecego 

i m
skiego francuskiego XVI/XVII w. 
[pl.] 45 

Studia kostiumologiczne XVI-XVII w. 
[pl.] 45 

Studia postaci z „Irydiona” [pl.] 4 
Studia postaci – �ydzi [pl.] 45 
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28 
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Synaj [pl.] 45 
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Vade-mecum 28, 50, 52, 53, 64 
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 VIII. Liryka i druk 6 
 IX. Ciemno	� 6, 28, 138 
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XI. Pielgrzym 2, 6, 11, 28, 36, 51, 92, 
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 XIV. Lito	� 6, 15 
 XIX. Stolica 15, 65, 79 
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XCI. Spowied� [II] 6, 64 
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Waga 6 
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Wanda 42, 71, 130, 132 
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Wczora-i-ja 6, 28 
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45 
Wenecka gondola [pl.] 45 
Wesele 4, 50 
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Wielkie s�owa zob. VM: LXXX. Wielkie 
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siedem  
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kno 6, 91 
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 V. Krytyk ex professo 6 
 VI. Manieryzm 6 
Wizja Nakolizejska [pl.] 59 
Wojownicy asyryjscy [pl.] 45 
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tnika 28 
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[pl.] 45 
 
z Celliniego zob. [Przek�ady i parafrazy] 
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z Horacjusza zob. [Przek�ady i parafrazy] 
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do New-York 135 
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szkiców [pl.] 45 
Za kulisami 178, 208 
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Za p�otem 6 
Zagadka zob. VM: LIII. Zagadka 
Zebranie emigracyjne [pl.] 28 
Zmartwychwstanie historyczne 71 
Znów legenda 2 
Zoilus [pl.] 3 
Zwaliska ruin staro�ytnych [pl.] 28 
Zwolon 50, 71 
Zygmunt Krasiski w Rzymie [pl.] 28, 59 
 

�ród�o 6, 28, 127 
 
�o�nierz egipski [pl.] 45 
�o�nierz grecki z tarcz� [pl.] 45 
�o�nierz (wed�ug Rembrandta) [pl.] 45 
�o�nierze greccy [pl.] 28 
�o�nierze greccy – studia ubioru [pl.] 45 
�ydowie polscy. 1861 28, 140 
�ydy i mechesy 28 
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