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„Poeta myśli”, „poeta kultury”. Na przekór tym zużytym formułom Danuta 
Zamącińska powiedziała kiedyś mniej więcej tak: „poeta silnych uczuć”. I po 
namyśle powinniśmy przyznać jej rację, nie odrzucając zresztą wcześniejszych 
określeń. 

Ale Norwid jako „poeta zmysłów”? Czy nie brzmi to osobliwie? 
Przyznam się zresztą, że nie będę teraz śledził w jego twórczości wszystkich 

motywów sensualnych, w całym ich zróżnicowaniu. Chciałbym tylko pokazać 
parę strategicznych posunięć, jakie zastosował poeta, by wyrazić swoje przeko-
nanie o naszej cielesności i o materialności świata – jako niedających się pomi-
nąć składnikach szerszej rzeczywistości.  

Wróćmy do trudnej do zakwestionowania tezy, iż jest to poeta myśli. Nie-
wątpliwie, obraca się w bardzo wysokich regionach prawd ogólnych. Ale chce 
też śledzić cały swój wewnętrzny proces dochodzenia do ostatecznych przeko-
nań. A wie, że proces ten zaczyna się od odbioru podstawowych informacji  
o świecie, jakich dostarczają nam zmysły. Potrafi zresztą cieszyć się nimi bez- 
interesownie. A raczej nie tyle nimi, co tym wycinkiem realności, do którego da-
ją one dostęp. I to jest pierwsza funkcja zmysłów w poetyce Norwida, dość oczy-
wista i łatwa do interpretacji.  

Zacznijmy zatem od przypomnienia, jak bardzo sugestywnie potrafi Norwid – 
kiedy mu na tym zależy – kreślić obrazy dostępnego zmysłom świata. Oto frag-
ment dramatu Kleopatra i Cezar (Akt II, scena 6). Słowa poniższe włożył poeta 
w usta Rycerza, jednej z drugoplanowych postaci. Mówi on tak: 

 
To szczególna rzecz jest... 

Każde miejsce inakszą ma nocy-symfonię! 

                                                           

*  Jest to nieznacznie zmieniony tekst odczytu wygłoszonego z okazji przyznania autorowi 
przez Fundację Norwidowską medalu „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana 
Norwida” (KUL, 10 grudnia 2012).  
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Tu – zaczyna się ona huczną wesołością, 
Spadającą oklasków i śmiechów kaskadą 
Na bruk miejski, przez lżejsze akordy. – Następnie 
Tony te milkną – – ptaków nocnych słychać poświst – 
Szczekanie psa nad brzegiem kanału – plusk w wodzie – 
Wykrzyk daleki jakiejś wątpliwej natury – 
Uciszenie głębokie – – 

– potem szelest drobny 
Niewieściego trzewika, lub flet, który zaczął, 
Lecz nie dokonał pieśni… potem jakby ducha 
Niedotkliwego smętek w powietrzu – i spadek 
Jednego listka na bruk – – potem wielka  
Nocna cisza!… 

– Aż nagle, gromada wielbłądów 
Szłapie, z rżącymi osły – koła tętnią – – wreszcie, 
Przeklinania woźniców… i modły poranne!  

PWsz V, 107-1081 
 

Autor tych słów, czyli po prostu Cyprian Norwid, kieruje naszą uwagę na 
nocne życie starożytnego miasta. Jest to jeden z bardziej – chciałoby się powie-
dzieć – naocznych wizerunków, jakie wyszły spod pióra tego poety. A przecie 
Rycerz, w którego usta włożył pisarz te zdania, odbiera ową „naoczną” rzeczy-
wistość nie za pośrednictwem oczu, lecz słuchu. To dźwięki wywołują w sposób 
całkowicie spontaniczny obraz zjawisk percypowanych pierwotnie i w całej swej 
szczegółowości przez wzrok. My zaś o tych dźwiękach dowiadujemy się dzięki 
słowom. Wprawdzie słowa to zjawiska potencjalnie akustyczne, ale tu nie na-
śladują one wprost opisywanej „symfonii”.  

Ponadto Rycerz nie mówi o zdarzeniach bieżących, lecz sięga po wspomnie-
nia. A jeszcze dodajmy, że Norwid przedstawia nocną scenę nie jako coś, co 
bezpośrednio wyobraża sobie ta postać (jak działoby się to w monologu we-
wnętrznym w utworze lirycznym), lecz jako soliloquium tej postaci (czyli oso-
bliwy, bo mocno skonwencjonalizowany, monolog wewnętrzny na scenie). Tu 
dochodzimy wreszcie do ostatniej fazy zapośredniczenia – jest to przecież dzieło 
dramatyczne, „tragedia historyczna ściśle w równi do grania, jako i do odczytów 
napisana” (PWsz V, 7). Czytelnik powinien zatem przetworzyć w swym umyśle 
szereg wstępnych informacji, nim będzie mógł skonkretyzować wyobrażenie 
omawianej nocy miejskiej. Każdy zresztą z wymienionych poziomów stwarza 
okazję, by to na nim zatrzymała się uwaga czytelnika, a w ślad za tym – wystą-

                                                           
1 C.  N o r w i d.  Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi 

opatrzył J.W. Gomulicki. T. I-XI. Warszawa 1971-1976 (dalej: PWsz; liczba rzymska oznacza 
tom, liczby arabskie – strony). 
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piła pełniejsza konkretyzacja. Jeśli zaś będzie to widz, a nie czytelnik, wówczas 
żadne wyobrażenia nie przesłonią percepcyjnej oczywistości, jaką jest obecność 
na scenie żywego człowieka. 

Wracając jednak do czytelnika, do jego stosunku wobec wydrukowanego tek-
stu, tego konkretnego tekstu Norwida, to do wspomnianej wielopiętrowej struk-
tury poznawczo-wyobrażeniowej należy jeszcze dorzucić nasz wewnętrzny pro-
ces przetwarzania znaków, które widnieją na papierze. Sama zresztą fizyczność 
książki może przyciągnąć uwagę, jak w dzieciństwie działo się to z Norwidem 
(„Bo nawet odcień pamiętam papieru”, Epos-nasza, PWsz I, 158). 

A przecież kiedy czytamy ten fragment Kleopatry i Cezara, czy kiedy go słu-
chamy, to wszystkie wymienione procesy myślowe przebiegają na ogół bez 
większego wysiłku z naszej strony. Nie zaprzątają naszej uwagi, która skupia się 
na fazie końcowej czynności poznawczych czyli na obrazie nocy w starożytnym 
mieście. Dzieje się tak dlatego, że czynności te w większej części zachodzą poni-
żej progu świadomości. Uprzytomnić je możemy dopiero po wielokrotnej lektu-
rze. A zrozumieć jakie za tym kryją się procesy psychiczne, pozwoli dopiero 
bardziej specjalistyczna wiedza psychologiczna. Ale o tym za chwilę. Teraz do-
dam tylko, że obrazowa skuteczność cytowanego fragmentu bierze się głównie 
stąd, że Rycerz z taką łatwością na podstawie dźwięków odtwarza w wyobraźni 
zdarzenia, jakby były one przez niego oglądane. My zaś z kolei, zarażeni tą 
łatwością, sami ulegamy złudzeniu, iż są to sprawy rozgrywające się przed na-
szymi oczami.  

A teraz chciałbym przerzucić się na drugi biegun poetyki Norwida: od ewo-
kującego opisu zjawisk zmysłowych do konceptualnych struktur alegorycznych.  

Na tle naszych wielkich romantyków, którzy gustowali w formach symbo-
licznych, uderza upodobanie Norwida do alegorii. Zajmował się nią na różne 
sposoby. Stosował ją żartobliwie i na serio, realizował we własnej twórczości  
i w komentarzach do innych autorów (czyli uprawiając alegorezę). Najczęściej 
jednak jest to alegoria dość osobliwa, bo miewa sens niejednoznaczny. A właś-
nie jednoznaczność uważano za jej cechę nieodzowną.  

Alegorię od czasu romantyzmu traktowano przez dłuższy czas jako formę 
anachroniczną. Bo to romantycy odkryli, że poezja jest formą intuicyjnego 
poznania, które nie daje się sprowadzić do poznania na drodze empirycznej czy 
spekulatywnej. Takiemu zaś poznaniu najlepiej służą metafora i symbol. Ale- 
goria natomiast miałaby być obrazowym wykładem treści abstrakcyjnych dla 
prostaczków. 

Obecnie sytuacja się zmieniła i od czasu upowszechnienia się pomysłów Wal-
tera Benjamina (1892-1940), zawartych w jego rozprawie z 1925 roku, poświę-
conej niemieckiemu dramatowi barokowemu, przypisuje się alegorii bardzo 
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wyrafinowane znaczenie. W potocznym odbiorze nadal jednak ciąży nad alego-
rią klątwa romantyków. Dlatego na przykład Miłosz, pisząc o Pieśni nad Pieś-
niami (we wstępie do Ksiąg pięciu megilot), zastrzega się:  

 
jeżeli słowo „alegoria” jest zbyt chłodne i ubogie, bo wskazuje na rodzaj maski dla dyskursu, 
a słowo „symbol” ciepłe, głębokie, wielowarstwowe, to Pieśń nad Pieśniami wolno nazwać 
poematem symbolicznym, do odczytania równoczesnego na kilku poziomach. Te różne po-
ziomy nic jeden drugiemu nie szkodzą, przeciwnie, wzmacniają się i wzbogacają wzajemnie2.  

 
Podobną zresztą jak Miłosz obojętność na terminologiczne subtelności po-

etyki opisowej wykazuje wielu innych autorów, nawet specjalistów w tej dzie-
dzinie. Na przykład Raymond W. Gibbs, jeden z czołowych kognitywistycznych 
teoretyków metafory, gotów jest nazwą „alegoria” obdarzyć większość rozbudo-
wanych wyrażeń przenośnych3.  

Jednak nawet trzymając się tradycyjnych rozróżnień, łatwo dostrzec, że od 
alegorii roi się w tekstach Norwida – w wierszach, dramatach, prozie fabularnej  
i dyskursywnej. Stosuje je autor przede wszystkim jako własny środek ekspresji, 
ale niekiedy też jako temat utworu, jak w Ad leones!. Jest to przecież alego-
ryczna czy raczej (jeśli uprzemy się odróżniać symbol od alegorii) symboliczna 
opowieść o losach alegorii we współczesnych Norwidowi czasach. Świetnym zaś 
przykładem alegorezy jako narzędzia krytyki literackiej mogą być jego odczyty 
O Juliuszu Słowackim.  

Kiedy mówimy o alegorii, trudno przezwyciężyć zakorzenione przekonanie, 
że zabieg ten niezbyt nadaje się do wyrażania naszych wewnętrznych doznań  
i przeżyć. Chyba dlatego niektóre jawnie alegoryczne wiersze Norwida budziły 
takie kontrowersje. Łatwiej zresztą było pogodzić się z parabolicznym charakte-
rem dłuższych narracji, natomiast prawdziwy kłopot sprawiały liryki. Jednak 
kilku norwidologów zmierzyło się pomyślnie z tym problemem (najwcześniej 
zrobili to Marian Maciejewski i Michał Głowiński4). Zarówno wymienieni auto-

                                                           
2 Księgi pięciu megilot. Tłum. C. Miłosz. Paris 1982 s. 25. 
3  R.W. G i b b s. The Allegorical Impulse. „Metaphor and Symbol” 26:2011 no. 2  

s. 121-130. 
4  M.  M a c i e j e w s k i. Norwida Fatum ukrzyżowane. W: tenże. „a żeby ciało 

powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury. Lublin 1991 s. 131-146; 
M. Głowiński. Norwida wiersze-przypowieści i Ciemne alegorie Norwida. W: t e nż e. 
Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 2000 s. 244-278  
i 279-292. O tym, jak pojęcie alegorii rozumiał sam poeta, pisała ostatnio A. K o z ł o w - 
s k a  („Symbol”, „parabola” i „alegoria” w pismach Cypriana Norwida. W: Symbol w dzie-
le Cypriana Norwida. Red. W. Rzońca. Warszawa 2011 s. 9-24). Problematyką alegorii zaj-
muje się też większość pozostałych autorów cytowanej książki. 
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rzy, jak i kilku innych – wszyscy oni podchodzili do problemu alegorii jako do 
problemu sensotwórczego. Ja uproszczę sobie zadanie, nie będę sondował zna-
czeń. Wybrałem bowiem wiersz, gdzie wszystko jest właściwie jasne5. Pewnie 
dlatego zresztą jest on tak popularny i tak często występuje na stronach inter-
netowych. Chodzi o Fatum z Vade-mecum. Przypomnę go Państwu: 
 

I 
Jak dziki zwierz przyszło  N i e s z c zę ś c i e  do człowieka 
I zatopiło weń fatalne oczy… 
– Czeka – – 
Czy, człowiek, zboczy?  
 

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

PWsz II, 49 

 
W Fatum mamy, formalnie biorąc, dwa porównania, jednak to pierwsze zaraz 

rozwija się w narrację, a jak zauważył niegdyś Cyceron, alegoria to rozwinięta  
w opowieść metafora (a raczej – poprawmy tu Cycerona – rozwinięte porówna-
nie). W przeciwieństwie do tych alegorycznych ujęć, które sprawiają tyle kłopo-
tów interpretatorom Norwida, w przytoczonym utworze sens pojęciowy został 
wyrażony wprost – chodzi o „nieszczęście”. Tytuł jednak zapowiada coś nieco in-
nego. Łaciński odpowiednik „nieszczęścia” ma inne wartości konotacyjne niż lek-
sem polski, zawiera bowiem składnik semantyczny, który wskazuje na nieodwo-
łalny, konieczny, nie dający się przezwyciężyć charakter opisywanego zdarzenia.  

Oczywiście, z perspektywy przeczytanego do końca utworu, czytelnik łatwo 
dostrzeże, iż jest to obrazowo skonstruowana polemika z antyczną filozofią 
przeznaczenia (i jej nowożytnymi kontynuacjami). Bo jak pisał ks. biskup Józef 
Życiński: „Trzeba pamiętać, iż pesymistyczna wiara w złowrogie fatum nie ma 
nic wspólnego z prawdą Ewangelii”6.  
                                                           

5 Należy jednak zauważyć, że nie dla wszystkich wiersz ten jest jasny – sprawiał on na 
przykład kłopoty tłumaczom. Por. referat Anny Krasuskiej (t a ż. Niejednoznaczność składnio-
wa w cyklu „Vade-mecum” Cypriana Norwida w świetle francuskich przekładów), wygłoszo-
ny na sesji Warszawskiego Koła Norwidologicznego i Pracowni Słownika Języka Cypriana 
Norwida (Warszawa, 18 lutego 2013). 

6 J.  Ż y c i ń s k i.  Ziarno samotności. Kraków 1997 s. 237. 
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Tyle, co do przesłania tego wiersza, przesłania dość prostodusznego, choć – 
jeśli sięgniemy po inne utwory Norwida – przesłanie to może nabrać bardzo 
subtelnych odcieni. Na przykład szerokie horyzonty chrześcijańskiej wyobraźni  
i wrażliwości, jakie można dostrzec, wychodząc od tego drobnego utworu, na-
kreślił Marian Maciejewski.  

Fatum należy do zbioru Vade-mecum, zbioru, który miał pokazać polskim 
czytelnikom, jak ma wyglądać prawdziwa liryka. Zgodnie z regułami liryki, 
przedstawiona opowieść jest skondensowana w czasie i rozgrywa się w oka-
mgnieniu. Właśnie „oka”, bo czas liczy się tu na chwile potrzebne do wymiany 
spojrzeń, i wytrzymania tej wymiany. Ale czy rzeczywiście możemy tu mówić  
o „regułach liryki”?  

Jeśli przyjąć za Heglem, jak robili to i nadal robią genolodzy, że głównym 
wyróżnikiem liryki jest subiektywizm, to tu mamy do czynienia z czymś dokład-
nie odwrotnym. Nie jest to monolog wewnętrzny, nie jest to też zwrot do dru-
giej osoby. Nie odkryjemy żadnej wzmianki czy aluzji do podmiotu wypowie-
dzi. Podobnie anonimowy jest bohater opisywanego zdarzenia: „człowiek”,  
„quidam”. Rzecz rozgrywa się poza czasem i przestrzenią empiryczną, w kręgu 
uniwersaliów. 

A właśnie wyłoniony w późnym średniowieczu tzw. spór o uniwersalia zna-
lazł się w kręgu współczesnych rozważań o kryzysie alegorii w epoce jej roz-
kwitu, czyli w okresie baroku. Zdaniem niektórych było to utracenie wiary  
w realność idei ogólnych, pozwalającej wcześniej stosować w tak szerokim za-
kresie alegorezę i alegorię – alegorezę jako chwyt interpretacyjny i alegorię jako 
środek wypowiedzi twórczej. Z drugiej strony, nominalizm (czyli przekonanie  
o realności jedynie bytów konkretnych), doprowadzony do ostatecznych swych 
konsekwencji, paraliżował zarówno myśl filozoficzną, jak i twórczość literacką. 
Stąd, jak pisał Angus Fletcher, wiedzie droga do jednej z odmian alegorii nowo-
czesnej, „alegorii pozbawionej pojęć oderwanych”. I dalej cytuję:  

 
Przeciętny czytelnik, wychowany […] na tradycyjnym modelu [alegorii] lub na jego rozwod-
nionej wersji, będzie zdezorientowany koncepcją alegorii pozbawionej pojęć. Jak to możli-
we? Alegoria bez pojęć to w najlepszym razie paradoks, taki jak paradoks kłamcy – niemoż-
liwy, ale logicznie i formalnie konieczny7.  
 

Następnie Fletcher rozwija swą koncepcję w ciekawy ale dość zawiły sposób. 
Nie będę jej komentował, wspomnę tylko, że na pozór może ona przypominać 
tezy Michała Głowińskiego o „ciemnych alegoriach” Norwida i jego „formach 
poruszonych”. Ale zbieżność ta jest pozorna. Norwid pozostaje najzupełniej 

                                                           
7 A.J.S.  F l e t c h e r.  Allegory without Ideas. „Boundary 2” 33:2006 no. 1 s. 84. 
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obcy tej perwersyjnej linii rozwoju alegorii w naszych czasach, którą zajmował 
się Fletcher, choć nasz poeta wyprzedził inne jej dwudziestowieczne warianty.  

Wróćmy jednak do samego tekstu. Marian Maciejewski Norwidowskie 
przesłanie podporządkowuje ogólniejszej tendencji poetyckiej: „ażeby ciało po-
wróciło w słowo”, i objaśnia sens tego, zaczerpniętego z Mickiewicza sformu-
łowania, właśnie na przykładzie wiersza Fatum. Ja chciałbym odwrócić kierunek 
poszukiwań i szukać w „słowie” echa cielesności. 

Mówimy: „spotkało mnie nieszczęście” – a w dalekim zapleczu naszej świa-
domości rysuje się animizujący sens tego abstrakcyjnego pojęcia (bo to nie ja 
trafiłem na nieszczęście, ale ono mnie „spotkało”). „Oko w oko” zaś to frazeolo-
gizm szeroko reprezentowany w Narodowym Korpusie Języka Polskiego8. Częs-
to miewa on znaczenie niemal dosłowne, mówiąc zaś ściśle, chodzi zwykle  
o synekdochę, jak w cytacie: „zapewne niewielu Czytelników będzie miało szan-
sę spotkać się oko w oko z dzikim zwierzęciem w jego naturalnym środowisku”. 
Równie jednak często wyrażenie to nabiera charakteru z gruntu przenośnego, jak 
w innym cytacie: „oko w oko z wirusem marketingowym”. Nie inaczej funkcjo-
nował ten frazeologizm w czasach Norwida, choć wówczas użytkownicy nasze-
go języka nie mieli okazji zetknąć się z „wirusem marketingowym”.  

Mówimy zatem o spotkaniu „oko w oko” nie tylko z kimś, ale i z czymś. Jeśli 
„z czymś”, to wyrażenie jest metaforą, o zatartej już wymowie przenośnej.  
W obu tych przypadkach frazeologia polszczyzny przechowała zmysłowe źródło 
pojęć oderwanych9. A poeci, jak wiadomo, chętnie wracają do takich źródeł, by 
nadać bardziej uchwytny sens swemu przesłaniu. 

Co zaś do nieszczęścia i wywołanych przez nie stanów wewnętrznych oraz 
sposobów przedstawiania ich sobie w wyobraźni – sięgnę po przykład z życia. 
Istnieją wspomnienia pewnego rosyjskiego opozycjonisty z czasów sowieckich – 
dziś nie potrafię powiedzieć, gdzie i kiedy to czytałem – który opisywał swój 
sposób na pokonywanie lęku w trakcie niekończących się przesłuchań przez 
NKWD. Otóż swe stany lękowe starał się on wyobrazić jako ciemną bryłę,  
a następnie bryłę tę wyrzucał z siebie, w nieokreśloną przestrzeń zewnętrzną.  
I to działało, ku zaskoczeniu śledczych, którzy stawali oko w oko z kamiennym 
spokojem więźnia. 

Scena przedstawiona w Fatum jest wyobrażeniowo znacznie bogatsza, ale 
mechanizm psychiczny, który wykorzystuje bohater Norwida, jest podobny do 

                                                           
8 Por. www.nkjp.uni.lodz.pl (dostęp: 28 października 2013). 
9 W problematykę zmysłowych motywów we frazeologii współczesnej świetnie wprowa-

dza rozprawa Anny Pajdzińskiej (t aż. Wrażenia zmysłowe jako podstawa metafor języko-
wych. „Etnolingwistyka” 8:1996 s. 113-130). 
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tego, jaki pomógł owemu sowieckiemu więźniowi. Tutaj wyabstrahowany stan 
nieszczęścia zmienia się nie w nieokreślony obiekt, lecz w szykującego się do 
skoku drapieżnika. Zachowanie drapieżnika każe myśleć o jakimś wielkim kocie 
– tygrysie lub lamparcie. Bohater wczuwa się w napięcie mięśni drapieżnika  
i odpowiada na to własnym napięciem psycho-fizycznym, jeszcze silniejszym. 
Podobnie dzieje się na przykład w cyrku, gdy odbywa się pokaz tresury. A my  
z kolei wczuwamy się w tę nie tylko fikcyjną, ale i anonimową postać, tak jak-
byśmy byli świadkami rzeczywistego zdarzenia.  

Tu dodam inne jeszcze wspomnienie. Wiele lat temu Gustaw Holoubek, aktor 
obdarzony magnetycznym spojrzeniem, podczas charytatywnej imprezy na rzecz 
chorych dzieci wszedł do klatki lwa – i wszystko zaczęło się toczyć jak w wier-
szu Norwida. 

Od tych anegdotycznych przykładów przejdźmy teraz do bardziej uporząd-
kowanej wiedzy o ludzkiej psychice. Zawdzięczamy ją między innymi świetnie 
rozwijającej się od przeszło pół wieku psychologii poznawczej (uprawianej 
owocnie także na KUL-u, pod kierunkiem prof. Piotra Francuza).  

Otóż współczesne nauki kognitywistyczne – po okresie panowania modelu 
umysłu wyabstrahowanego – za jedno ze swych założeń przyjęły koncepcję 
„umysłu ucieleśnionego”. Mówi się też o „świadomości ucieleśnionej” i „»ja« 
ucieleśnionym”. Z założenia tego wynika, że najbardziej oderwane myśli i wysu-
blimowane stany pozostają w związku z naszym położeniem w świecie, jako 
istot nastawionych nie tyle na jego bezinteresowną kontemplację, co na działania 
w nim. Można te wewnętrzne procesy nazwać „pętlą sensoro-motoryczną”, bo  
w naszej głowie toczy się ciągła wymiana informacji płynących z zewnątrz i im-
pulsów, zaczynów akcji fizycznej, proponowanych niejako przez nasze neurony. 
Tak więc w naszej korze mózgowej odgrywa się coraz to nowa próba generalna 
działań, nawet jeśli z punktu widzenia praktycznego byłyby to działania niemoż-
liwe. Także gdy myślimy w bardziej oderwany od bieżącej sytuacji sposób, na 
tematy zupełnie abstrakcyjne, to i wówczas nasze myśli potrafią naśladować 
zachowania fizyczne. Na przykład badania eksperymentalne pokazały, jak samo 
pojęcie „pojęcie” może się skonkretyzować w wyobraźni jako obiekt, który da 
się „uchwycić”, obejrzeć z różnych stron, rozłożyć na części. Dlatego dajemy 
wiarę Norwidowi, gdy mówi: „I każdy wiersz ten miałem w mojej dłoni, / Jak 
okrętową linę w czasie burzy” (Czy podam się o amnestię? PWsz I, 260). 

Już w drugiej połowie XIX wieku niemieccy psychologowie odkryli coś, co 
nazwali „wczuciem” (Einfühlung). Dziś, za Anglosasami, nazywamy to empatią 
i nadajemy temu terminowi silne zabarwienie moralizatorskie. Ale wcześniej 
chodziło o coś etycznie neutralnego. Nazwę tę stosowano na określenie tych 
dostępnych nam wszystkim doznań, jakie towarzyszą człowiekowi, który obser-



 __________________________________________________  POETA  ZMYSŁÓW 
 

13 

 

wuje zdarzenia w świecie zewnętrznym tak intensywnie, jakby sam brał w nich 
udział. Hipotezy, jak to się dzieje, rozwijane były później przez gestaltystów, ale 
dopiero w ostatnim ćwierćwieczu udało się ustalić pewne fakty w sposób empi-
ryczny. Chodzi o słynne „neurony lustrzane”, które odpowiadają za symulacyjne 
procesy, jakie towarzyszą ludzkiej percepcji. Okazało się, że zarówno wtedy, 
gdy sami działamy, jak i wtedy, gdy tylko obserwujemy cudze działania –  
w naszym mózgu aktywizują się niemal te same obszary. Dlatego tak dotkliwie 
potrafimy odczuwać to, co dzieje się na naszych oczach z naszymi bliźnimi. 

Jeśli teraz połączymy informację o procesach symulacyjnych z informacją  
o zmysłowym rodowodzie pojęć oderwanych, to znajdziemy się może na tropie 
Norwidowej enigmy – jak on to robi, że takie abstrakty jak owo Fatum zaczy-
namy niemal odczuwać na własnej skórze i we własnych mięśniach. 

Fatum to utwór bardzo niekonwencjonalny, lecz jednocześnie skrajnie umow-
ny, jeśli mierzyć przedstawioną w nim sytuację odległością od wszelkich sytu-
acji dosłownie pojętych. Otóż mamy tu (w pierwszej części wiersza) porówna-
nie, które zaczyna konkretyzować się w dramatycznie przedstawione zdarzenie, 
ale już zaraz, w części drugiej, autor wprowadza nowe porównanie, z całkiem  
innej domeny. Najprzód dżungla, a zaraz potem pracownia artysty. Nad jedną 
alegoryczną sytuacją nadbudowana zostaje inna – jakaś pączkująca alegoria.  
Nic więc dziwnego, że niektórych interpretatorów tego utworu to pomieszanie 
domen gorszy, bo nie pozwala na jednolitą konkretyzację wyobrażeniową 
przedstawień. 

Kiedy krytyk czy historyk literatury dopatruje się w tekście poetyckim ukry-
tych wyobrażeń zmysłowych, łatwo naraża się ze strony czytelnika na zarzut:  
a ja niczego takiego nie mam przed oczami. To fakt, że obrazowanie literackie 
jednym odbiorcom konkretyzuje się w formie świadomych wyobrażeń, a innym 
nie konkretyzuje się wcale. Stąd pewnie zadawniony spór między zwolennikami 
i przeciwnikami tezy, że jedną z cech języka poetyckiego jest jego naoczność. 

Jeśli jednak jeszcze raz odwołamy się do badań kognitywistycznych, to do-
wiemy się, że nasze mentalne obrazy – aby do nas przemówić – nie muszą się 
konkretyzować do końca, jako dokładne odpowiedniki przedstawień percepcyj-
nych. Często są to zaledwie zarysy obrazowe, zachodzące na siebie i zmieniające 
się raz za razem, a jednak dające nam odczuć jakąś zmysłowo-pojęciową, i mo-
toryczną, realność. Co więcej, mogą one pozostawać nieuświadomione, a jednak 
będą kierować naszymi procesami poznawczymi z ukrycia. 

Norwid chętniej niż inni wielcy poeci tamtej epoki stosował takie środki 
literackie, jak: personifikacja, przypowieść, symbol, alegoria. Wszystkie one po-
sługują się elementami empirycznej, dostępnej zmysłom rzeczywistości, aby 
przekazać inne treści – albo pojęciowe, abstrakcyjne, albo intuicyjne, wykracza-
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jące poza kategorie poznania racjonalnego. W każdym jednak przypadku chodzi 
o paralelizm między faktami zmysłowo uchwytnymi a faktami zupełnie innego 
porządku. 

Można tu dodać – idąc za sugestiami Michała Głowińskiego – że na tle po-
etyki romantycznej Norwidowa alegoria wydawała się wprawdzie czymś ana-
chronicznym, ale z punktu widzenia poetyki dwudziestowiecznej wolno ją uznać 
za zabieg prekursorski. Świadczą o tym między innymi takie słynne wiersze, jak 
Biedny chrześcijanin patrzy na getto czy Ars poetica? Miłosza oraz liczne utwo-
ry Herberta, na przykład Pieśń o bębnie. Ten ostatni wiersz każe z kolei przy-
pomnieć dobrze znany fakt, że „język ezopowy” – tak rozpowszechniony po paź-
dzierniku 1956 roku, to jedna z odmian alegorii. A sposób ówczesnego odbioru 
klasyki teatralnej – jako jednej wielkiej aluzji do Peerelu (jak się wyraził kiedyś 
Leszek Kołakowski) – to, oczywiście, dobitny przykład alegorezy. 

 
* 

 
Współcześni kognitywiści wypracowali koncepcję umysłu ucieleśnionego, 

stawiając hipotezy i poddając je sprawdzianom eksperymentalnym. Norwid do 
pokrewnych poglądów doszedł, oczywiście, w sposób czysto intuicyjny, uzasad-
nienie zaś dla nich znalazł w sferze swych najgłębszych przekonań, to jest  
w wierze we Wcielenie. Z tej wiary wyprowadzał różne wnioski normatywne, 
dotyczące zarówno życia indywidualnego, jak i procesów społecznych. Stąd jego 
polemika z romantyczną chęcią przezwyciężenia ludzkiej cielesności i stąd też 
jego poetyka intelektu ucieleśnionego.  
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A POET OF THE SENSES 

S u m m a r y 
 

The article is an attempt to explain sensual depictions that are constantly present in 
Norwid’s works – albeit they are sometimes hidden – by means of cognitivistic categories. On 
the example of two texts two different ways are shown, in which these depictions are used by 
the poet. A fragment from the drama Cleopatra and Caesar illustrates Norwid’s technique  
of realistic description, and the poem Fate – the technique of allegory. 

 
Transl. Tadeusz Karłowicz 
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GRAŻYNA HALKIEWICZ-SOJAK  

NORWIDOWSKI WARIANT TEMATU SŁOWIAŃSKIEGO  
NA ROMANTYCZNYM TLE 
 
 
Aby być człowiekiem  u k s z t a ł c o n y m,  dość zdać się na wiarę cywilizacji, którą się 
napotkało; ażeby być  k s z t a ł cą c y m  s i ę,  potrzeba coś z siebie dodać i nie dość już 
potulnej bierności. Ale, ażeby być  k s z t a ł cą c y m,  do źródeł wrócić należy (PWsz VI, 
431)1. 

 
Jednym ze źródeł, do których Norwid powracał w swojej twórczości była pol-

skość wpisana w konteksty słowiańskie. Wskazują na to motywy poetyckie obec-
ne w poematach społecznych i wierszach „politycznych”2, tematy misteriów dra-
matycznych (Wanda, Krakus) i perspektywa słowiańska powracająca w refleksji 
historiozoficznej pisarza aż po ostatnie utwory. Czy zresztą mogło być inaczej, 
skoro temat słowiański z jednej strony ogniskował w XIX wieku ważne tenden-
cje estetyczne i poznawcze epoki, łącząc się z pytaniami o postulowany kształt 
literatury narodowej i rangę jej ludowych źródeł, z drugiej – wyostrzał i polary-
zował postawy i koncepcje polityczne, zmuszał do określenia postawy wobec 
słowianofilstwa, panslawizmu i wykorzystania tych nurtów w polityce Rosji? 
Trudno znaleźć w polskiej literaturze pisarza tamtej epoki, który nie wprowadził-
by do swojej twórczości jakiegoś aspektu słowiańskości. 

                                                           
1  C.  N o r w i d. O Juliuszu Słowackim. Lekcja IV. W: t e nż e. Pisma wszystkie. 

Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. I-XI. 
Warszawa 1971-1976 (dalej: PWsz; liczba rzymska oznacza tom, liczby arabskie – strony). 

2 Określenie „poematy społeczne” odnoszę do Pieśni społecznej, rapsodu Niewola oraz 
utworu Psalmów-psalm jako „Pieśni społecznej” poszyt trzeci, natomiast „wiersze polityczne” 
– do dwóch grup liryków – napisanych na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIX 
wieku i zawierających poetycką ocenę sytuacji politycznej (Klątwy, Pieśń od ziemi naszej, 
Dookoła ziemi naszej, Confregit in die irae suae…), oraz do wierszy napisanych w przededniu 
Powstania Styczniowego i w trakcie jego trwania (Improwizacja na zapytanie o wieści z War-
szawy, Żydowie polscy, Na zapytanie: Czemu w konfederatce? Odpowiedź, Sariusz, Do wroga 
(Pieśń), Buntowniki, czyli Stronnictwo wywrotu). 
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1. TEMAT SŁOWIAŃSKI  
W CYWILIZACJI, KTÓRĄ SIĘ NAPOTKAŁO 

 
Intensywna obecność tego tematu zarówno w literaturze, jak i towarzyszącej 

jej refleksji krytycznoliterackiej, filozoficznej, naukowej i politycznej zaznaczyła 
się już w okresie preromantycznym i była z jednej strony ściśle związana z sytu-
acją polityczną Polski po rozbiorach, z drugiej – z poszukiwaniem form i źródeł 
poezji narodowej. Utrata niepodległości wzmocniła zainteresowanie historią, 
historiografia stała się jednym ze sposobów obrony narodowego dziedzictwa  
i pamięci o nim. Już na inauguracyjnym posiedzeniu warszawskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk w listopadzie 1800 roku prezes Towarzystwa – Wojciech 
Albertrandi postulował prowadzenie badań historycznych, które sięgałyby do  
czasów najdawniejszych i uwzględniały słowiańską prehistorię. Ten postulat 
znalazł rozwinięcie na przykład w programie badań Hugona Kołłątaja z 1802 ro-
ku3 czy w Śpiewach historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, rozpoczynają-
cych się pieśnią o Piaście. Temat, podjęty u progu XIX stulecia, miał odtąd częs-
to przewijać się w literaturze, publicystyce i krytyce literackiej. Wśród pytań  
stawianych przez historyków i pisarzy powtarzała się kwestia genezy narodu  
i państwa polskiego, którą zajmowali się Adam Naruszewicz czy Joachim Lele-
wel, pojawiły się pytania o pochodzenie Słowian i słowiańskie komponenty pol-
skiej kultury: prawne, badane przez Tadeusza Czackiego i Ignacego Benedykta 
Rakowieckiego; językowe, obyczajowe (przedmiot zainteresowania Naruszewi-
cza, Wawrzyńca Surowieckiego, Zoriana Dołęgi Chodakowskiego)4. Prace na-
ukowe podejmujące temat Słowiańszczyzny przyczyniły się nie tylko do rozwoju 
historiografii, ale także językoznawstwa, folklorystyki, zaczątków etnografii  
i etnologii. Prasłowiańska przeszłość inspirowała pisarzy; już w okresie prero-
mantycznym częstymi bohaterami utworów literackich stawały się postacie z na-
rodowych podań – Wanda, Popiel, Piast5, a w poezji gminnej poszukiwano relik-
tów dziejów bajecznych. 

                                                           
3 Por. „Pamiętnik Warszawski” 1810 t. II. 
4 Por.  Z.  K l a r n e r ó w n a.  Słowianofilstwo w literaturze polskiej lat 1800 do 1848. 

Warszawa 1926. 
5 Szczególnie często sięgali pisarze po dramatyczną historię Wandy, kreując legendarną 

postać na różne sposoby – od klasycystycznej walecznej heroiny po wieszczkę. Pełne zesta-
wienie utworów poświęconych tej postaci można znaleźć w studium Mieczysława Inglota 
(t e n ż e.  Norwida chrześcijańska reinterpretacja legendy o Wandzie na tle polskiego dra-
matu pierwszej połowy XIX wieku. W: t e n ż e. Drogami Pielgrzyma. Studia i artykuły  
o twórczości „Czwartego wieszcza”. Lublin 2007 s. 127-155).  
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Słowiańska i polska refleksja o własnej roli w dziejach została wzmocniona 
zewnętrznym impulsem, którym okazał się jeden z wątków historiozofii Johanna 
Gotfrida Herdera6. Niemiecki myśliciel skonfrontował przestrzenny wymiar Sło-
wiańszczyzny z jej historyczną rolą i dostrzegł niewspółmierność obydwu aspek-
tów. Podkreślał, że rola, jaką odegrali Słowianie w historii cywilizacji, jest  
nieadekwatna wobec rozległości terytorium zamieszkałego przez narody sło-
wiańskie. Wychodząc z przesłanek racjonalistycznej myśli oświeceniowej, zakła-
dającej moralny postęp człowieczeństwa odzwierciedlony w relacjach między 
społecznościami i narodami, przewidywał, że cywilizacyjnie „młodsze” narody 
mają przed sobą okres dominacji na historycznej scenie europejskiej, że po su-
premacji cywilizacji romańskiej i trwającej – germańskiej, nadejdzie epoka sło-
wiańska. Fakt, że Słowianie nie odgrywają jeszcze takiej roli, wiązał z ich 
etnicznym charakterem, uznając, iż domeną tych ludów jest raczej cicha i zgodna 
z rytmem natury praca niż walka i dążenie do władzy. W nadchodzącej epoce 
pokoju i współpracy upatrywał szansę na nadanie słowiańskiej idei uniwersal-
nego wymiaru. Herderowska koncepcja opierała się na przyjęciu uogólnionego 
wizerunku Słowianina, którego głównymi komponentami są: łagodność, cierpli-
wość, przywiązanie do rustykalnego trybu życia i nikła skłonność do panowania, 
podboju i sprawowania władzy.  

Mimo że taki wizerunek był jednostronny, myśl Herdera inspirująco wpłynęła 
na kształt polskich rozważań o słowiańskości i znalazła liczne kontynuacje. Od-
biła się najpierw mocnym echem w rozprawie Kazimierza Brodzińskiego O kla-
syczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej i w jego Listach  
o polskiej literaturze (zwłaszcza w liście II)7 oraz w pracy Zoriana Dołęgi Cho-
dakowskiego O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem8. Te przełomowe dla 
podjętego tutaj wątku rozprawy zostały opublikowane w 1818 roku. Obydwaj 
autorzy akceptująco nawiązali do Herderowskiego wizerunku Słowianina: pod-
kreślali pokojowe nastawienie plemion słowiańskich, ich przywiązanie do ziemi, 
szczególny związek z naturą owocujący społeczną harmonią i mądrością, a za 
najbardziej wyraziste cechy uznali: prostotę, szczerość, gościnność, uprzejmość  
i wesołość graniczącą z lekkomyślnością. Wspólny dla obydwu autorów punkt 

                                                           
6 J.G.  H e r d e r. Myśli o filozofii dziejów. Rozdz. XVI oraz t e nż e. Dzieje rodu  

ludzkiego. W: t e nż e. Wybór pism. Wybór i oprac. T. Namowicz. Tłum. J. Gałecki i in. 
Wrocław 1988. 

7 K.  B r o d z i ń s k i.  O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej 
oraz t e nż e. Listy o polskiej literaturze. W: t e nż e. Pisma estetyczno-krytyczne. T. 1. 
Oprac. Z.J. Nowak. Wrocław1964. 

8  Z.  D o ł ę g a  C h o d a k o w s k i  [właśc. A. Czarnocki]. O Sławiańszczyźnie 
przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy. Oprac. J. Maślanka. Warszawa 1967. 
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wyjścia prowadził jednak ku odmiennym obszarom refleksji i w konsekwencji  
– ku różniącym się konkluzjom. Nadrzędne pytanie Brodzińskiego zostało skie-
rowane ku przyszłości i dotyczyło postulowanego kształtu literatury narodowej 
po oświeceniu. Chodakowski zwrócił się ku przeszłości i pytał o to, jak dotrzeć 
do zaginionego kształtu źródłowej kultury prasłowiańskiej i jak ją odzyskać jako 
żywe ogniwo dawnej tradycji. Autorów różnił sposób rozstrzygnięcia etymolo-
gicznego sporu: Brodziński opowiedział się za nazwą „Słowianie”, wywiedzioną 
od „słowa/Słowa”, Chodakowski wybrał formę „Sławianie” pochodzącą od „sła-
wy”. Przede wszystkim jednak dzieliła badaczy ocena roli chrześcijaństwa wo-
bec Słowiańszczyzny i relacji słowiańskości wobec kultury Zachodu, a w tym 
kontekście – odpowiedź na pytanie o dyspozycję Polski i Rosji do bycia ośrod-
kiem integrującym świat słowiański. Z różnic historiozoficznych wynikała też 
odmienna koncepcja źródeł, z których powinna czerpać odnowiona literatura 
narodowa.  

Chodakowski wpisał swoją interpretację prasłowiańskiej cywilizacji w silną 
opozycję między nią a chrześcijaństwem. Jego zdaniem Kościół zniszczył orga-
niczną słowiańską kulturę, narzucając w zamian obcą, która nie mogła się ani  
w pełni zakorzenić, ani też stać się podstawą harmonijnej organizacji życia 
społecznego. Brodziński odczytał tę samą relację w sposób krańcowo odmienny, 
uznając że Słowianie – lud słowa – byli predestynowani do przyjęcia ewange-
licznych prawd i intuicyjnie oczekiwali przełomu, który przyniosło chrześcijań-
stwo, dopełniając wartości i przeczucia drzemiące w ich dziedzictwie. Dopiero 
po wejściu w krąg kultury chrześcijańskiej, podkreślał Brodziński, mogły 
ukształtować się narody i podjąć realizację przypisanych im przez Opatrzność 
misji. Chrześcijaństwo umożliwiło zatem inicjacyjne wejście w historię, otwo-
rzyło drogę od dziejów bajecznych ku dojrzałej dziejowości. Z taką historio- 
zoficzną koncepcją wiązało się przekonanie pisarza o komplementarności Sło-
wiańszczyzny wobec cywilizacji zachodnioeuropejskiej oraz pogląd, że Polska, 
łącząca Wschód z Zachodem, zintegruje w przyszłości narody słowiańskie. 
Chodakowski przewidywał natomiast, że to Rosja obejmie patronat nad przyszłą 
słowiańską jednością. Wspierał to argumentem o mniejszym dystansie prawosła-
wia, w porównaniu z katolicyzmem, wobec dziedzictwa prasłowiańskiego; przy-
woływał w tym kontekście prasłowiański język liturgii i rozproszoną strukturę 
organizacyjną Kościoła wschodniego. 

Pytania o źródła poezji narodowej stawiali obydwaj autorzy z odmiennych 
pozycji: Chodakowski jako badacz przeszłości słowiańskiej, Brodziński jako 
krytyk literacki i pisarz. Dla tego drugiego był to problem centralny, dla Zoriana 
– poruszony na marginesie innych zagadnień. Niemniej jednak byli zgodni, że 
ważnym źródłem poezji narodowej powinny stać się pieśni ludu. Tę pożądaną 
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inspirację łączyli jednak z odmiennymi kontekstami. Gdy Brodziński pisał: „Pie-
śni ludu były początkiem poezji. Czucie, przesądy, zabobony, podania histo-
ryczne w nich się zawarły, z nich zastanowienie, rozsądek i dobry smak utwo-
rzyły sztukę” 9, to wskazywał, że są one cennym, surowym materiałem, z którego 
sztuka wysoka, czerpiąca z dokonań poetów od Jana Kochanowskiego po Fran-
ciszka Karpińskiego, powinna stworzyć poezję polskiej romantyczności. Dla 
Chodakowskiego pieśni i obyczaje ludu miały skończoną i samoistną wartość 
jako jedna z trzech dróg (obok archeologicznego czytania „księgi ziemi”  
i symboliki herbów rycerskich) wiodących do poznawania prasłowiańskiego 
dziedzictwa.  

 
Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpie-
szyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, 
snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się 
imiona bogów zapomnianych10. 

 
W rozprawach Brodzińskiego i Chodakowskiego zostało zarysowanych kilka 

opozycji, które nadały kształt tematowi słowiańskiemu w polskim piśmiennic-
twie dziewiętnastowiecznym: dawna Słowiańszczyzna a chrześcijaństwo, Sło-
wiańszczyzna a europejski Zachód, miejsce Polski i Rosji w obszarze słowiań-
skim, relacja między tożsamością polską i słowiańską. Ujawniły się tutaj również 
odmienne cele podejmowania tego wątku; mógł on służyć konstruowaniu retro-
spektywnej utopii (Chodakowski) lub projektowaniu przyszłej harmonii (Bro-
dziński). U Brodzińskiego chodziło o nowy, zgodny z idyllicznym duchem naro-
dowym, wariant polskiej literatury. Zarówno linia Chodakowskiego, jak i linia 
Brodzińskiego znalazły swoich kontynuatorów. Nie są one zresztą całkiem roz-
bieżne; jeżeli bierzemy pod uwagę aspekt historiozoficzny, oddalają się od się-
bie, jeżeli uwzględniamy przede wszystkim program dla literatury narodowej  
i miejsce pieśni gminnej w postulatach krytycznoliterackich – zbiegają się.  

Chociaż Brodziński stał się w epoce romantyzmu adresatem polemik, doty-
czących przede wszystkim propagowanego przezeń sentymentalnego modelu 
literackości, to ważne komponenty jego poglądów historiozoficznych zostały 
rozwinięte i to także przez tych autorów, którzy nie podzielali jego innych kry-
tycznoliterackich przekonań. Można to na przykład dostrzec w refleksjach ro-
mantycznego polemisty – Maurycego Mochnackiego. W 1825 roku młody kry-
tyk opublikował swój ważny programowy artykuł O duchu i źródłach poezji  
w Polszcze, w którym postulował, by źródłem i przedmiotem polskiej poezji 

                                                           
9 B r o d z i ń s k i.  O klasyczności i romantyczności s. 31. 

10 D o ł ę g a  C h o d a k o w s k i.  O Sławiańszczyźnie s. 24, 25. 
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romantycznej były „starożytność sławiańska, mitologia Północy i duch średnich 
wieków”11. Słowian charakteryzował, podobnie jak Brodziński, na modłę herde-
rowską, podzielał też pogląd poprzednika upatrującego w literaturze sposób 
kształtowania narodowej samoświadomości. Nie zgadzał się jednak z koncepcją 
literatury idyllicznej i dlatego postulował połączenie łagodnego tonu słowiań-
skiego z mroczną mitologią skandynawską i motywiką rycerskiego, chrześcijań-
skiego średniowiecza. Chciał, by:  

 
chrześcijanizm zmieszany z odwiecznymi podaniami narodów sławiańskich nadał nową, 
więcej jeszcze poetyczną cechę pozostałym z poganizmu szczątkom obrzędów religijnych, 
śpiewów i powieści12.  

 
Postulat komplementarności reliktów prasłowiańskiej tradycji i motywów 

chrześcijańskich miał tutaj – inaczej niż u Brodzińskiego – charakter estetyczny, 
a nie historiozoficzny. Mochnacki wprowadził też wątek skandynawski i temat 
jego filiacji z kulturą Słowian. Warto o tym pamiętać w Norwidowskim kontek-
ście, bo wątek ten miał powrócić blisko ćwierć wieku później w dyskusji  
o etnogenezie narodu polskiego i najpełniejsze rozwinięcie uzyskać w pracach 
Karola Szajnochy, które Norwid znał i cenił13. Kontynuacje i rewizje linii Bro-
dzińskiego będą powracały i po powstaniu listopadowym, i w drugiej połowie 
XIX wieku, czasem jako intencjonalne nawiązania, niekiedy jako reminiscencje 
być może nieuświadamiane. Będą powracały zarówno u pisarzy najwybit- 
niejszych, nadających kształt epoce – w refleksjach Adama Mickiewicza, Zyg-
munta Krasińskiego, Józefa I. Kraszewskiego – jak i u zapomnianych dzisiaj 
publicystów14.  

                                                           
11 M.  M o c h n a c k i. O duchu i źródłach poezji w Polszcze. W: t e n ż e. Pisma kry-

tyczne i polityczne. Wstęp Z. Przychodniak. Wybór i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przy-
chodniak. T. I. Kraków 1996 s. 57. 

12 Tamże s. 59. 
13 Por.  K.  S z a j n o c h a.  Lechicki początek Polski. Szkic historyczny. Lwów 1858.  
14 W 1867 roku w paryskiej Księgarni Luksemburskiej ukazało się piąte wydanie Wie-

sława i pieśni rolników Brodzińskiego. Być może ta edycja inspirowała cykl artykułów o pisa-
rzu na łamach „Biblioteki Warszawskiej”: F.S.  D m o c h ow s k i. Wykład literatury i este-
tyki przez Kazimierza Brodzińskiego czytany w b. Uniwersytecie Warszawskim od r. 1832 do 
1830. „Biblioteka Warszawska” 1869 t. 4;  t e nż e.  O życiu i pismach Kazimierza Brodziń-
skiego. „Biblioteka Warszawska” 1871 t. 3, 4;  t e nż e. Odnalezione poezje K. Brodzińskie-
go. „Biblioteka Warszawska” 1871 t. 1.  
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Zawieszę na chwilę ten wątek z powodów chronologicznych i powrócę do 
odsuniętej na margines kwestii dziedzictwa Zoriana Dołęgi Chodakowskiego15. 
W kilka lat po śmierci tego wędrowca, kolekcjonera ludowych pieśni i badacza, 
do której doszło w Rosji w 1825 roku w niewyjaśnionych okolicznościach, jego 
postać i pisma zostały przypomniane w galicyjskich periodykach i wzbudziły 
duże zainteresowanie w kręgach literackich Lwowa i Krakowa. Owocem fascy-
nacji Chodakowskim były program i praktyka literacka pisarzy współtworzących 
almanach „Ziewonia”16. Mimo że eksperyment literacki ziewończyków przygasł 
dosyć szybko, pozostała moda artystów na wędrówki krajoznawcze, odkrywają-
ce i skarby folkloru, i zapomniane zabytki. Z czasem moda ta przekroczyła gra-
nice Galicji, docierając do Wielkopolski i do Warszawy. Literackie zadania 
zainicjowane naukowymi wędrówkami Chodakowskiego realizowały kolejne 
pokolenia artystów w różnych regionach dawnej Rzeczypospolitej. Okazały się 
one także ważnym doświadczeniem środowiska, w którym debiutował Cyprian 
Norwid. W latach czterdziestych w poszukiwaniu zapomnianych słowiańskich 
pieśni i śladów przeszłości zapisanych w ziemi i ruinach wyruszali literaci  
i artyści z kręgu cyganerii warszawskiej i „młodej piśmienności warszawskiej”: 
Roman Zmorski, Seweryn Filleborn, Hipolit Skimborowicz, Teofil Lenartowicz, 
Ludwik i Cyprian Norwidowie. Na patronat Chodakowskiego dla tych wędrówek 
wskazywał anonimowo opublikowany artykuł w „Przeglądzie Naukowym” naj-
prawdopodobniej pióra Edwarda Dembowskiego, zatytułowany Zorian Dołęga 
Chodakowski czyli (właściwie) Adam Czarnocki17. Autor nie tylko rekonstruował 
biografię i wskazywał zasługi badacza Słowiańszczyzny dla nauki i literatury, 
ale także traktował to dziedzictwo jako zobowiązanie i wskazówkę, gdzie należy 
szukać nie tylko źródeł literatury, ale także – siły narodu. Najbardziej konsek-

                                                           
15 Rezygnuję z odtwarzania tutaj pełnego obrazu recepcji tradycji Chodakowskiego. Jest 

to temat dobrze opracowany – jeszcze w XIX wieku zajął się nim Wawrzyniec Surowiecki 
(t e n ż e. Krótka wiadomość o życiu i korespondencji Chodakowskiego. W: Z.  D o ł ę g a 
C h o d a k o w s k i. O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem. Kraków 1835), ze 
współczesnej perspektywy opracowany – między innymi – przez Juliana Maślankę (por. 
t e n ż e. Wstęp do pism Chodakowskiego przypis 6), Czesława Zgorzelskiego (t e nż e.  
Z dziejów sławy Zoriana Dołęgi Chodakowskiego. W: t e nż e. Od oświecenia ku roman-
tyzmowi i współczesności. Szkice historycznoliterackie. Kraków 1978), Alinę Witkowską  
(„Ja głupi Słowianin”. Antologia. Wybór i oprac. A. Witkowska. Kraków 1980).  

16 Seria artykułów o Chodakowskim ukazywała się w prasie galicyjskiej od 1828 roku, na 
przykład w „Rozmaitościach Naukowych” 1828 nr 1, w „Pamiętniku Umiejętności Moralnych 
i Literackich” 1830 z. 11, w „Kurierze Polskim 1830 nr 259. Zwieńczeniem tego przypomina-
nia postaci Chodakowskiego było powtórne wydanie rozprawy O Sławiańszczyźnie przed 
chrześcijaństwem ze wstępem i w opracowaniu Surowieckiego (Kraków 1835). 

17 „Przegląd Naukowy Literaturze, Wiedzy i Umnictwu Poświęcony” 1842 t. 3 nr 26. 
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wentnym uczniem i kontynuatorem tradycji Chodakowskiego okazał się w tym 
środowisku Roman Zmorski, który nawiązywał do niej nie tylko w mazowieckim 
okresie swojej biografii, ale i później – zbierając pieśni śląskie, łużyckie i serb-
skie. Linia Zoriana znajdowała swoich kontynuatorów i w literaturze, i w kryty-
ce literackiej, i w badaniach naukowych przez całe stulecie, aż do początków  
XX wieku, ale tylko w tym ostatnim aspekcie był to proces ciągły, w pozosta-
łych – wyznaczany przez rytm zapomnień i powrotów. W twórczości licznych 
pisarzy i krytyków zafascynowanych tematem słowiańskim, zarówno w aspekcie 
estetyczno-folklorystycznym jak i historyczno-politycznym, można dostrzec  
ton rewizji i rozczarowania romantyczną „ludomanią” po rabacji galicyjskiej 
1846 roku18. 

Norwid znalazł się w orbicie oddziaływania zorianowego nurtu w okresie de-
biutu i mogło to wpłynąć na jego zainteresowanie twórczością ludową i wsią, 
widoczne w wierszach z okresu warszawskiego. Nie zaowocowało jednak jesz-
cze wówczas obecnością wątków słowiańskich. Temat słowiański pojawił się 
później – u schyłku lat czterdziestych, a jego obecność wiązała się nie tyle z lu-
dowością, ile przede wszystkim – z poszukiwaniem odpowiedzi na historiozo-
ficzne pytania, które rodziły się w atmosferze emigracyjnych dyskusji i sporów, 
a nie pod wpływem wspomnienia krajoznawczych wędrówek z czasów młodości.  

W emigracyjnym życiu intelektualnym i artystycznym po Powstaniu Listo-
padowym poszukiwania estetyczne znalazły się na marginesie; wobec narodo-
wego dramatu i towarzyszącej mu sytuacji politycznej wydawały się drugorzęd-
ne. Rozprawy historiozoficzne były w tej sytuacji ważniejsze od krytycznolite-
rackich analiz, a oceny utworów literackich formułowano często na podstawie  
kryterium zaangażowania w służbę narodowej sprawie. W sytuacji oderwania od 
domu i ojczyzny nabierał wagi pierwiastek swojskości, który w utworach 
literackich zaczął łączyć linie tradycji do niedawna traktowane jako odmienne, 
a nawet antagonistyczne. Swojskość i łagodność słowiańską łączono z rodzimo-
ścią sarmacką i wydobywano w ten sposób słowiańskie cechy kultury szlachec-
kiej. Takie skojarzenie obydwu nurtów narodowego dziedzictwa znalazło wyraz 
w Mickiewiczowskim Panu Tadeuszu i w gawędach szlacheckich. Na żywotność 
tematu słowiańskiego na emigracji wskazuje także powstanie instytucji skupiają-
cej krąg osób nim zainteresowanych artystycznie i naukowo – w 1835 roku Józef 
Bohdan Zaleski założył Towarzystwo Miłośników Słowiańszczyzny, któremu 
patronowała tradycja Brodzińskiego19. Krystalizowało się rozumienie polskiej na-
                                                           

18 Uwaga ta dotyczy tak różnych pisarzy, jak: Józef I. Kraszewski, Michał Grabowski,  
Ryszard Berwiński, Wincenty Pol, Lucjan Siemieński. 

19 Na zarysowane tu tendencje wskazują głosy krytyków literackich, na przykład Juliana 
Szotarskiego (por. „Rocznik Emigracji Polskiej” 1836) czy też Stanisława Ropelewskiego 
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rodowości jako zespolenia esencjonalnych pierwiastków słowiańskich z tym, co 
historyczne i związane ze szlacheckim etosem – z sarmacką obyczajowością  
i religijnością.  

Na takim, zaledwie naszkicowanym powyżej, tle zaistniała najbardziej wielo-
stronna polska prezentacja tematu słowiańskiego, jaką były wykłady Adama 
Mickiewicza wygłaszane w latach 1840-1844 w Collège de France w Paryżu, 
poświęcone nie tylko, jak głosił ich tytuł, literaturom słowiańskim, ale przede 
wszystkim słowiańskiej historii, historiozofii i duchowości. Mickiewicz – wykła-
dowca i profeta w zakresie wątku polsko-słowiańskiego okazał się raczej spad-
kobiercą postawy Brodzińskiego niż Chodakowskiego, chociaż nie podzielał 
idyllicznej wizji zamierzchłej przeszłości obu poprzedników. W kulturze Sło-
wian dostrzegał naturalne otwarcie na chrześcijańskie objawienie, a nawet intu- 
icyjne wyczekiwanie na jego nadejście. Uważał bowiem, że „w starodawnej 
religii słowiańskiej nie masz zupełnie pojęcia objawienia”20.  

 
Jest to religia pierwotna, religia patriarchalna, taka, jaką znajdujemy w Księdze Rodzaju. 
Istnieje Bóg, nieprzyjaciel Boga, dusza nieśmiertelna; przynajmniej wiara w nieśmiertelność 
jest zawarta w naczelnym dogmacie. Jest też jakaś niejasna tradycja popełnionego grzechu, 
uznawano bowiem konieczność ofiary. Ale braku objawienia łatwo domyślić się z tego, czego 
stale będzie nie dostawało organizacji Słowian: bez objawienia nie było kapłaństwa21. 

 
Konsekwencją tego braku była – zdaniem wykładowcy – zarówno nieobec-

ność mitologii, jak i zahamowanie w kształtowaniu się życia społecznego. Dla-
tego polemizował on z poglądem o niszczącym wpływie chrześcijaństwa na kul-
tury plemienne dawnych Słowian. 

 
Walka między chrześcijaństwem a pogaństwem […] toczy się nadal w całej literaturze sło-
wiańskiej; wielu słowianofilów dotknęło tej sprawy. W swoim przywiązaniu do starożytności 
własnej ojczyzny atakują chrześcijaństwo. 
Jednakże dzieje wprowadzenia chrześcijaństwa u Słowian nigdy nie były głębiej zbadane ani 
należycie poznane. Przedstawia się je jako religię nową i gwałtem narzuconą Słowianom. 
Można temu zaprzeczyć. Chrześcijaństwo nie powinno było być uważane za nowość, bo nie 
przychodziło niszczyć dawnych tradycji, ale rosło w siły tym, że je wykładało i wypełniało. 
To właśnie tłumaczy jego postępy22. 

                                                          

(t e n ż e. Wspomnienie o piśmiennictwie polskim w emigracji. „Kalendarz Pielgrzymstwa 
Polskiego” 1840). 

20 A.  M i c k i e w i c z. Literatura słowiańska. Kurs pierwszy. W: t e n ż e. Dzieła. 
Tłum. L. Płoszewski. Oprac. J. Maślanka. T. VIII. Warszawa 1997 s. 64 (Wykład V).  

21 Tamże s. 64, 65. 
22 Tamże s. 135. 
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W jedenastym wykładzie drugiego kursu Mickiewicz powracał do tego  
wątku, wskazując że chrześcijaństwo umożliwiło ukształtowanie się nowych, 
trwałych form zarówno życia społecznego, jak i twórczości artystycznej. Jedno-
cześnie jednak akcentował konflikty formujące charakter narodów słowiańskich, 
zwłaszcza zmagania z plemionami germańskimi na zachodzie i mongolskimi na 
wschodzie. Wskazywał też wielokrotnie na wewnętrzne rozdarcie Słowiańszczy-
zny, które ma swoje religijne źródła w zderzeniu tradycji grecko-bizantyjskiej  
z tradycją rzymskokatolicką. Postrzegał tę opozycję jednak raczej jako konflikt 
polityczny i metapolityczny niż religijny, ujawniający się przede wszystkim  
w walce między „systematem polskim” a „systematem rosyjskim”. Jedność i har-
monia Słowiańszczyzny nie jest w wykładach paryskich retrospektywną utopią, 
lecz postulatem skierowanym ku przyszłości i rozwiązywanym w perspektywie 
ostatniego wariantu Mickiewiczowskiego mesjanizmu. Dysharmonia Słowiańsz-
czyzny może zostać przezwyciężona dzięki pojednaniu polskiej idei wolności  
i rosyjskiej idei siły, pod warunkiem, że pierwsza zostanie oczyszczona ze 
skrajności anarchii, a druga – ze zwyrodniałego despotyzmu. By ten proces mógł 
się dokonać, Mickiewicz uważał za niezbędne otwarcie się Słowiańszczyzny na 
idee Zachodu, zwłaszcza te ukształtowane na początku XIX wieku w napoleoń-
skiej Francji. Słowianofilska perspektywa ideowa łączyła się w prelekcjach  
z uznaniem dla porewolucyjnej tradycji francuskiej, zwłaszcza dla wzoru charyz-
matycznego przywódcy, który tak jak Napoleon poprowadzi narody słowiańskie 
ku przyszłości. To ją w istotny sposób modyfikowało, ale wykładowca i tak 
spotkał się z nieufnością znacznej części polskich słuchaczy23. Inna sprawa, że 
wspólne punkty w myśleniu Mickiewicza i rosyjskich słowianofilów podkreślali 
także rosyjscy odbiorcy prelekcji i to zarówno ci, którzy należeli do stronnictwa 
okcydentalistów, jak i propagatorzy słowiańskiej rodzimości. Dokumentując 
takie opinie, Andrzej Walicki przytacza notatkę z 1844 roku z „Dziennika” 
Aleksandra Hercena:  

 
Mickiewicz to słowianofil w rodzaju Chomiakowa i spółki, z tą różnicą, że jest Polakiem,  
a nie Moskalem, że żyje w Europie, a nie w Moskwie, że rozprawia nie o jednej Rusi, lecz 
także o Czechach, Iliryjczykach itd.24  

 

                                                           
23 Por. np.  T.  W iś n i o w s k i. Panslawizm czyli Wszechsłowiańszczyzna. „Pamiętnik 

Towarzystwa Demokratycznego Polskiego” 1843 t. 3. 
24 A.  W a l i c k i. Prelekcje paryskie Mickiewicza a słowianofilstwo rosyjskie. W: 

t e n ż e. Prace wybrane. T. 2. Filozofia polskiego romantyzmu. Kraków 2009 s. 173-235, 
cytat s. 173. 
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Badacz pokazuje także, odwołując się do opinii Iwana Kirejewskiego, Jurija 
Samarina i Konstantego Aksakowa, że rosyjscy słowianofile dostrzegali pokre-
wieństwa swoich idei i Mickiewiczowskiego myślenia. Te zbieżności wynikały 
ze wspólnego dla obydwu myślowych formacji sporu z racjonalizmem, zarówno 
w jego wersji oświeceniowej, jak i heglowskiej, oskarżonym o duchową dezinte-
grację człowieka i instrumentalizację organicznych struktur społecznych. Zbież-
ne było też przekonanie, że tylko religijne, chrześcijańskie podstawy mogą  
umożliwi ć reintegrację rozbitej jednostki czy wspólnoty. O ile jednak rosyjscy  
myśliciele postulowali powrót do idei preindustrialnych, byli ukierunkowani,  
podobnie jak w Polsce wcześniej Zorian Dołęga Chodakowski, na powrót do 
idealizowanej przeszłości i przeciwstawili despotyzmowi ideę ludowego gmino-
władztwa, to Mickiewicz propagował filozofię czynu skojarzoną z koncepcją me-
sjanistyczną i skierowaną ku przyszłości25. Krytyka „wieku kupieckiego i prze-
mysłowego” nie prowadziła też u niego do zanegowania wartości kultury Za-
chodu. I wreszcie – przekonaniu Rosjan, że Polska zdradziła Słowiańszczyznę, 
Mickiewicz przeciwstawiał wiarę w to, że tylko Polska może stworzyć warunki 
dla wymiany wartości między Wschodem i Zachodem.  

Także dla tych pisarzy, którym obce były filiacje z ideami słowianofilskimi,  
a nawet uważali je za niebezpieczne, trudno było uniknąć tematu słowiańskiego 
ze względu na relację Polska – Rosja i jej kluczowe znaczenie dla narodowego 
losu. Zilustruję to na przykładzie refleksji Zygmunta Krasińskiego i Juliana 
Klaczki. Dla autora Przedświtu relacja Polska – Rosja była problemem central-
nym26. Prawie nieobecne w jego pisarstwie są natomiast wątki ludoznawcze czy 
fascynacja folklorem. Nie znajdziemy tu prawie żadnych śladów tradycji Choda-
kowskiego, ale w zamian – wiele przenikliwej refleksji historiozoficznej i meta-
politycznej. W przeciwieństwie do Mickiewicza Krasiński nie odżegnywał się od 
kontekstów filozoficznych. W traktacie O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich 
względów pobrzmiewają i echa poglądów Herdera, i filozofii dziejów Hegla,  
i przede wszystkim – refleksji Augusta Cieszkowskiego. Rozprawa Krasińskiego 
została opublikowana pośmiertnie dopiero na początku XX wieku (1902-1904), 
za życia autora była znana tylko niektórym jego przyjaciołom i korespondentom. 
Jak wskazują wzmianki w listach, powstała w pierwszej połowie lat czterdzie-
stych XIX wieku. Słowiańskości została poświęcona jej trzecia i ostatnia część 

                                                           
25 Andrzej Walicki przeciwstawia w tym kontekście „romantykę tradycji” słowianofilów 

„romantyce profetycznej charyzmy” Mickiewicza. 
26 Ostatnio zbadał to szczegółowo Jerzy Fiećko. Por. t e nż e. Rosja Krasińskiego. Rzecz 

o nieprzejednaniu. Poznań 2005 oraz t e nż e. Krasiński przeciw Mickiewiczowi. Najważ-
niejszy spór romantyków. Poznań 2011. 
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Stanowisko Polski śród ludów słowiańskich27. Autor podkreślił słowiańską etno-
genezę Polski i uznał Polaków za naród, który dochował wierności idei słowiań-
skiej, niewykreowanej w procesie historycznym, tylko powierzonej Słowianom 
jako misja z Bożego nadania. Plemiona romańskie, które jako pierwsze zagospo-
darowały europejską scenę polityczną skoncentrowały się, zdaniem autora, na 
opanowaniu materialnej przestrzeni. Ich domeną był byt i siła; Krasiński określił 
te ludy jako polityczne. Natomiast plemiona germańskie skupiły całą swoją ener-
gię na poszukiwaniu idei i myśli objaśniającej tajemnicę indywidualnego i his-
torycznego istnienia. Ta dominująca cecha stanowi przesłankę, by nazwać te 
ludy filozoficznymi. Dysharmonia w świecie społecznym i politycznym wynika 
z rozbratu bytu i myśli. W duchu dialektyki Hegla i Cieszkowskiego, Krasiński 
dostrzegł konieczność syntezy, której osiągnięcie będzie możliwe za sprawą 
narodów słowiańskich, ponieważ ich cechą wyróżniającą jest religijność widocz-
na od zarania dziejów – także w czasach przedchrześcijańskich. 

  
Cierpią, ale nadzieję mają, nie przystawszy w głębi sumienia na rozdział polityki ziemskiej 
od wiecznego pomysłu Bożego. Wszystkie ich najstarożytniejsze ustawy i obyczaje noszą 
znamię braterstwa, stowarzyszenia, wspólnej pomocy. Przed chrześcijaństwa przyjęciem już 
w nich coś chrześcijańskiego – wielka cierpliwość, brak mściwości, przebaczanie uraz,  
z rzadkimi wyjątki snują się przez całą ich historią. Choć bitni i dziarscy, zupełnie pozba-
wieni chęci zdobyczy28. 

 
Takie rozpoznanie źródłowych dyspozycji Słowian pozwoliło autorowi 

uznać, że chrześcijaństwo harmonijnie dopełniło ich duchowy profil i przygoto-
wało do wypełnienia dziejowej misji. Krasiński kontynuował myśl Brodziń-
skiego i Mickiewicza, ale ze znacznie większym dramatyzmem przedstawiał to, 
co rozgrywa się w czasach nowożytnych i współczesnych mu w przestrzeni Sło-
wiańszczyzny. Toczy się tutaj – utrzymywał – metafizyczna i historyczna walka 
Dobra ze Złem. Jest to jednocześnie walka bratobójcza, za której biblijną 
prefigurację uznał konflikt Kaina z Ablem. Kainową i demoniczną rolę odgrywa 
w tym dziejowym spektaklu Rosja, skażona wcześniej mongolskim duchem 
przemocy i okrucieństwa oraz bizantyjską hipokryzją. Polska broni natomiast 
zarówno depozytu słowiańskiej łagodności, jak i dziewięciu wieków swojej 
katolickiej historii, dlatego poeta sformułował pozorny paradoks: „Nic bardziej 
pogańskiego jak Polska – nic też bardziej i święciej chrześcijańskiego zara-
zem”29. Wynik tego zmagania o Słowiańszczyznę i o Europę nie budzi nadziei, 

                                                           
27 Z.  K r a s i ń s k i.  Pisma filozoficzne i polityczne. Oprac. P. Hertz. Warszawa 1999.  
28 Tamże s. 53. 
29 Tamże s. 64. 
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jeżeli prognozować na podstawie przesłanek politycznego realizmu, ale po 
uwzględnieniu perspektywy prowidencjalizmu, nadzieja, którą Krasiński wska-
zał jako konstytutywną cechę słowiańskiej postawy, podpowiada, że zwycięstwo 
Dobra jest nie tylko możliwe, ale i konieczne. O tym, że zrekonstruowany tu 
zespół poglądów nie był jedynie artystyczną kreacją myśliciela i poety, lecz 
politycznym credo, świadczy zarówno recenzja rozprawy Henryka Kamień-
skiego Rosja i Europa. Polska (Paryż 1857), jak i memoriały polityczne kiero-
wane do Guizota, do papieża Piusa IX i do Napoleona III. Przesłanką hipotezy, 
że Norwid znał poglądy Krasińskiego sformułowane w traktacie, są nie tylko 
częste i przyjazne kontakty obydwu pisarzy pod koniec lat czterdziestych, 
zwłaszcza w 1848 roku, ale również znaczące spotkania myśli na przykład to, że 
obaj uznają nadzieję za konstytutywną cechę słowiańskiej kondycji. 

W okresie międzypowstaniowym temat słowiański w polskim piśmiennictwie 
był uwikłany w niewygodny kontekst polityczny, z którego prawie zawsze wyła-
niał się cień Rosji i polskiej postawy wobec niej. Tłumiło to wątek literacki  
i estetyczny, intensyfikowało – polityczny i historiozoficzny. Niech za przykład 
tej tendencji posłuży recenzja poematu Teofila Lenartowicza Gladiatorowie, 
autorstwa znakomitego i wpływowego krytyka paryskich „Wiadomości Pol-
skich” – Juliana Klaczki30. Krytyk wytknął poecie i niedostatki erudycji, i ana-
chronizmy w obrazowaniu, i nieadekwatność poetyckiego tonu wobec tematu. 
Najcięższe i najobszerniej rozwijane zarzuty sformułował jednak wobec słowia-
nofilskiego przesłania poematu, którego wyrazicielem jest w utworze Lenarto-
wicza gladiator – Słowianin Sporus. W bohaterze poematu rodzi się bunt prze-
ciwko niewoli i konieczności zabijania na arenie współbraci; wygłasza on apel  
o słowiańską solidarność i jedność wobec wspólnego wroga – rzymskiego im-
perium. Polemizując z przesłaniem poematu, napiętnował Klaczko wszelkie 
odcienie panslawizmu i słowianofilstwa, z którymi toczył spory. Wyszedł z za-
łożenia, że „kwestia słowiańska […] jest jedną z najdrażliwszych, najzawilszych 
i najniebezpieczniejszych, o jakie tylko może potrącić dusza Polaka”31. Uznał, że 
myśl Słowiańszczyzny zakłóciła Lenartowiczowi jasne widzenie sytuacji narodu. 
Wyróżnił kilka odmian polskiego panslawizmu: „wygodny i niegodny” (adre-
satem krytyki był tutaj Józef Korzeniowski jako autor Krewnych), „mistyczny  
i seraficzny […], który całuje knut jako bicz boży”, wyróżniony ze względu na 
Andrzeja Towiańskiego, i wreszcie – „słowianizm wandalski”, który chce się 

                                                           
30 J .  K l a c z k o. „Gladiatorowie” Teofila Lenartowicza. „Wiadomości Polskie” 1857 

nr 40 z. 28 s. 11 oraz 50 z. 12 s. 12. Cyt. za: J .  K l a c z k o. Rozprawy i szkice. Oprac.  
I. Węgrzyn. Kraków 2005.  

31 K l a c z k o.  Rozprawy i szkice s. 391. 
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wraz ze wschodnią barbarią mścić na Europie (jak wskazują wyraźne aluzje, tak 
odczytał Klaczko jedną z myśli politycznych Kamieńskiego)32. Słowianofilstwo 
Lenartowicza z sarkazmem nazwał „idyllicznym” i skrytykował jako myślenie 
utopijne i sprzeniewierzające się narodowej godności. Również w innych arty-
kułach Klaczki publikowanych w „Wiadomościach Polskich”, na przykład w re-
cenzji Krewnych Korzeniowskiego, w komentarzu do listów Kraszewskiego 
publikowanych w „Gazecie Polskiej”, w cyklu Sztuka polska, brzmiała troska, by 
etos narodowego sprzeciwu, sformułowany w poezji wieszczej Mickiewicza  
i Krasińskiego, nie został zakwestionowany i trwale pozostał kompasem narodo-
wej sztuki i myśli politycznej. 

Do tej skrótowej i selektywnej panoramy tematu słowiańskiego w pisarstwie 
romantycznym warto dodać kilka uwag o wątku słowiańskim w twórczości Ju-
liusza Słowackiego, dla którego był on raczej inspiracją literacką niż przedmio-
tem dyskursywnych rozważań. Z zaplanowanego cyklu dramatycznych kronik 
osnutych na dziejach bajecznych i kreujących polską mitologię poetycką napisał 
Słowacki Balladynę, Lill ę Wenedę i fragment Kraka. Mityczna Słowiańszczyzna 
powróciła później w sugestywnych obrazach Króla Ducha i w późnych fragmen-
tach Beniowskiego. Słowiańszczyzna Słowackiego nie wzbudziła jednak żyw-
szego oddźwięku krytyki literackiej; wywołała raczej rodzaj konsternacji. Zna-
mienna była reakcja Ropelewskiego na Balladynę, opublikowana w „Młodej 
Polsce”, punktująca anachronizmy w obrazie nadgoplańskiego świata i „niedo-
rzeczność” dramatycznej akcji. Potem wokół utworu zapadła cisza. Jedynie Kra-
siński wziął dramat w obronę33, pokazując, jak wykreowany bajeczny świat sło-
wiański przenika się z literackim obrazem współczesności, jak te dwie warstwy 
zostały subtelnie powiązane dzięki analogiom, parabolom i anachronizmom, jak 
w tle toczy się rozmowa z Szekspirem. Krasiński przestrzegał przed czytaniem 
Balladyny jako literackiej rekonstrukcji prehistorycznej Słowiańszczyzny. Z kry-
tycznoliteracką interpretacją dramatu zmierzył się też kilkanaście lat później 
Norwid, dołączając do swoich wykładów o Słowackim dodatek O „Balladynie”. 
Lektura Norwidowska była czytaniem alegorycznym. Poeta-krytyk potraktował 
dramat jako jedno z dzieł powstałych na fali polistopadowego zwrotu ku „lite-
raturze gminnej”. Skupił uwagę na postaciach sióstr, odczytując Alinę jako 
alegorię ludu, a Balladynę jako symbol „parafiańszczyzny”. Lilla Weneda też 
została przez krytykę przemilczana, a przed zrozumieniem Króla Ducha skapi-
tulował nawet Krasiński, towarzyszący swoją uwagą i lekturą utworom przyja-
ciela. Mityczna Słowiańszczyzna wykreowana przez Słowackiego musiała po-

                                                           
32 Tamże s. 406. 
33 Z.  K r a s i ń s k i.  Kilka słów o Juliuszu Słowackim. „Tygodnik Literacki” 1841. 



 __________________________   NORWIDOWSKI  WARIANT TEMATU  SŁOWIAŃSKIEGO 
 

31 

 

czekać na czytelniczy rezonans młodopolskich czytelników, ale i Norwida nie 
pozostawiła obojętnym. 

2. „[…] POTRZEBA COŚ Z SIEBIE DODAĆ…” 

Norwidowskie wątki polsko-słowiańskie są fragmentem spojrzenia pisarza na 
dzieje w ogóle, ale na ich przykładzie bardziej niż na innych widać wahania  
i trudności Norwida w kształtowaniu historiozoficznych koncepcji. Są one wraż-
liwsze na kontekst wydarzeń politycznych, dyskusji publicystycznych i intelek-
tualnych. Myślenie historiozoficzne Norwida ma źródła w romantycznym pro-
widencjalizmie, ale stroni od poznawczego maksymalizmu – ład i cel dziejów 
gwarantuje Boża opatrzność ogarniająca całość bytu, natomiast ograniczony  
w swoim poznaniu człowiek dostrzega przede wszystkim zamęt i ma jedynie 
przeczucie i nadzieję, że krwawy chaos ludzkiego wędrowania przez dzieje to 
tylko niewielka część historii, poza którą odsłoni się u kresu harmonia. By prze-
słanki tej harmonii dostrzec z doczesnej perspektywy, można wybrać jedną  
z dwóch dróg: albo wznieść się wyobraźnią i poznawczym wysiłkiem ponad 
stulecia i przyjąć perspektywę „wiecznego-człowieka”, albo odczytywać ślady 
przeszłości w języku, obyczaju, archeologicznych szczątkach. Oryginalność Nor-
wida na romantycznym tle polega na tym, że nie zdecydował się na wybór jednej 
z tych postaw. Starał się je łączyć w różnych proporcjach: czasami w Norwidow-
skiej kreacji podmiotu przeważa spojrzenie z wysokości wieków, a kiedy indziej 
– pielgrzyma pochylającego się nad napotkanymi w drodze drobiazgami. Wysi-
łek wyobraźni zbliżał Norwida niekiedy do Mickiewicza i Krasińskiego; pisarz 
stawiał swojej historiozoficznej refleksji podobne cele jak romantyczni poprzed-
nicy, ale ostrzej widział jej ograniczenia. Pierwsza tendencja dominuje w utwo-
rach Norwida pisanych na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, kiedy 
to temat słowiański jest intensywnie obecny w twórczości poety, a romantyczne 
konwencje i idee nie zostały jeszcze poddane głębokiej rewizji. Ta obecność 
owocuje z jednej strony literackimi obrazami dziejów bajecznych w misteriach 
dramatycznych, z drugiej – historiozoficzną refleksją w poematach społecznych  
i wierszach, w których autor nie stroni od aktualnych akcentów politycznych.  

Najpełniejszy literacki obraz prasłowiańskiego świata przedstawionego przy-
noszą misteria dramatyczne Wanda i Krakus. Subtelna siatka aluzji biblijnych 
wpisuje losy tytułowych bohaterów i zarazem dzieje narodu w krąg wyobrażeń  
i wartości chrześcijańskich. Norwid chrystianizuje bajeczną Słowiańszczyznę, 
tak interpretując jej mity, by odnaleźć w nich antycypację chrześcijańskiego 
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objawienia. Przedśmiertna wizja Wandy i skojarzenie w tym widzeniu jej śmier-
ci z ofiarą Chrystusa na Golgocie jest mocnym wyrazem historiozoficznego 
przesłania dramatu. 

 
Wanda 
 

Dobrzy ludzie!… widziałam cień ogromny Boga, 
Przechodzący po polach jak szeroka droga, 
A to był tylko ręki jednej cień – ta ręka 
Jakby przebitą była, bo słońce padało 
Przez wnętrze dłoni, na wskroś, jak przez wypaść sęka. 
Ja stałam – i patrzyłam w to rozdarte ciało, 
Jak ptak z ciemności w jasną pogląda szczelinę, 
I dano mi jest widzieć – to… 
 
Bierze gromnicę zapaloną z rąk Piasta i wchodzi na stos  
– potem, ciszej, kończy 
 
    …że dla was zginę…  

PWsz IV, 155, 156 
 
Światło sączące się przez przebitą dłoń Boga-człowieka przynosi bohaterce 

dramatu nie tylko rozpoznanie sensu własnego życia i śmierci, ale także niejasne 
rozeznanie przeznaczeń narodu wchodzącego właśnie na drogę historii. Prze-
strzeń mitycznej Słowiańszczyzny jest w obydwu misteriach przestrzenią otwartą 
i jak gdyby bezbronną wobec agresji, ale zarazem nad tą ziemią pojawia się cień 
Bożej ręki – w geście błogosławieństwa lub może jako znak opieki. Do ujęć te-
matu słowiańskiego, które sięgają po motywy podań z dawnych kronik i reinter-
pretują początki narodowych dziejów, Norwid będzie powracał w późniejszej 
twórczości, ale nie będą już one wówczas tematem centralnym, ogniskującym 
całą problematykę utworu. 

Równolegle do dramatycznych misteriów pojawił się w twórczości Norwida 
odmienny sposób podejmowania wątku słowiańskiego, blisko związany z aktual-
nością i postrzeganiem przestrzeni słowiańskiej jako obszaru rozdartego we-
wnętrznymi konfliktami. Takie spojrzenie korespondowało z dyskusją o dziejach 
i charakterze narodów słowiańskich w połowie stulecia i z jej politycznymi 
kontekstami. Nie przypadkiem wątek ten szczególnie często był obecny w Nor-
widowskiej twórczości literackiej i publicystyce około połowy wieku, w niedłu-
gim czasie po Kongresie Słowiańskim, który obradował w Pradze w 1848 roku, 
oraz po wydarzeniach Wiosny Ludów – gdy krystalizowały się słowianofilskie 
idee – powrócił w czasie Powstania Styczniowego i po jego klęsce. U schyłku lat 
czterdziestych poeta unikał jednoznacznej oceny, nie idealizował ani Zachodu, 
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ani Wschodu. W swojej ocenie zachodniego racjonalizmu jako kultury, która 
utraciła fundamentalne wartości, był bliski ocenom Mickiewicza i rosyjskich 
słowianofilów. Z Mickiewiczem i Krasińskim łączyła go wizja postrzegania 
zagrożeń płynących ze Wschodu. W wierszu Pieśń od ziemi naszej pisał:  

 
Od wschodu – mą d r o ś ć - k ł a m s t w a  i  ciemnota, 
Karności harap lub samotrzask z złota, 
 Trąd, jad i brud. 
 
Na zachód – k ł a m s t w o - w i e d z y  i  błyskotność, 
Formalizm prawdy – wnętrzna bez-istotność, 
 A pycha pych! 

PWsz I, 123 
 
W przywołanym cytacie został mocno zaakcentowany motyw kłamstwa jako 

źródła zła, a w całym wierszu przestrzeń „ziemi naszej” została wpisana w plan 
krzyża, unaoczniającego położenie na rozdrożu dziejów i zarazem ewokującego 
symbol ofiary. Droga do wolności okazuje się drogą rozpoznawania prawdy  
o własnym położeniu i przeznaczeniu, a jednocześnie – namysłem nad istotą 
wolności. W poematach społecznych z tego okresu Norwid łączy temat słowiań-
ski z refleksją nad wolnością i niewolą i to nie tylko w aspekcie politycznym.  
W rapsodzie Niewola definiuje tytułowe pojęcie szeroko jako „formy postawie-
nie na miejsce celu”34. Polityczny aspekt tak rozumianej niewoli ilustruje na 
przykładzie sytuacji narodów słowiańskich: 

 
Bo wolność?... jest to celem przetrawienie 
Doczesnej formy. Oto wyzwolenie!... 
 
Lecz tobie w Rosji, bracie Słowianinie, 
Cezarską-formę przynieśli z zachodu 
I na rodzimej postawiono gminie, 
Tak że Cesarstwo masz, nie masz Narodu! 
 
A tobie, Czechu, i bracie Rusinie, 
Cezarską formę przynieśli z południa, 
Co Czeskich, Ruskich, gdy napotka w gminie, 
Bierze – i sobie na Carskich przeludnia – 
 
 

                                                           
34 C.  N o r w i d. Poematy. W: t e nż e. Dzieła wszystkie. T. IV. Oprac. S. Sawicki,  

P. Chlebowski. Lublin–Warszawa 2011 s. 49.  
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A ciebie, ciebie, Polsko! – formy trzema 
Przykryto, Bogu kłamiąc jako Kain, 
Iż życia więcej pod formami nie ma – 
Że się zapadły i obszary krain – – 
 
Ale Bóg spyta – On – co Sam jest celem 
I życiem: „Kto tu pustych form czcicielem?”35 

 
Zarówno w Pieśni społecznej…, jak i w Niewoli poeta daje odpowiedź na 

pytanie o warunki odzyskania wolności. Wstępnym byłby powrót do źródeł 
słowiańskiego gminowładztwa, podjęcie republikańskich walorów tej tradycji  
i wprowadzenie w ten sposób ludu w krąg narodowej, politycznej wspólnoty. 
Kolejny warunek wymagałby twórczego przekształcenia rodowych tradycji szla-
checkich tak, by stały się one funkcjonalne w zmieniającym się cywilizacyjnie 
świecie i służebne wobec narodowej sprawy. Trzecim – mocno podkreślanym – 
jest dla Norwida takie zharmonizowanie wolności osoby z wolnością wspólnoty, 
by stały się one jakościami komplementarnymi, a nie – antagonistycznymi. 
Najważniejszym warunkiem, takim bez którego spełnienie pozostałych nie bę-
dzie możliwe, jest przyjęcie chrystocentrycznej perspektywy i uznanie, że bez 
Chrystusa droga ku wolności straci swoje drogowskazy i swój cel. Oryginalność 
Norwidowskiej refleksji, jej pewne novum wobec historiozofii romantycznej, 
polega tutaj na ścisłym powiązaniu aspektów narodowych, społecznych i egzy-
stencjalnych oraz religijnie sankcjonowane go ich koniecznego splotu.   

Za niezbędne dla wypełnienia przez Polaków ich narodowej i ogólnoludzkiej 
misji uznawał Norwid poznanie źródeł własnej tożsamości i wpisanych w nią 
przeznaczeń. Uważał, że drogą do takiego poznania jest odczytywanie tradycji 
kultury, między innymi – hermeneutyka mitów narodowych. W tym kontekście 
szczególnie ważną rolę odgrywa mit początku i zapewne dlatego w utworach 
literackich oraz w tekstach dyskursywnych pisarz kilkakrotnie przypomina swoje 
odczytanie motywu Piasta – kołodzieja (Promethidion, Fortepian Chopina, 
Notatki z historii, odczyty o Słowackim). Z legendy piastowskiej Norwid wydo-
był kilka motywów, wokół których skupił swoją interpretację: aniołów-posłań-
ców, koła i środka. Posłańcy przynieśli dobrą nowinę dotyczącą dwóch, z pozoru 
rozbieżnych, spraw. Pisarz odczytuje ich misję jako profetyczną zapowiedź 
wejścia narodu w historię, które będzie możliwe po przyjęciu chrześcijaństwa,  
a więc Piast, podobnie jak biblijny Abraham, zapoczątkuje narodowe dzieje. Po 
drugie – posłańcy objawiają Piastowi kształt koła i jest to odkrycie zarówno 
techniczne jak i historiozoficzne. Koło jest przez Norwida interpretowane  

                                                           
35 Tamże s. 50. 



 __________________________   NORWIDOWSKI  WARIANT TEMATU  SŁOWIAŃSKIEGO 
 

35 

 

z jednej strony jako instrument cywilizacyjnych przemian, z drugiej – jako 
model narodowych dziejów. Na tę dwuznaczeniowość pozwala interpretacja 
motywu środka. Pisarz uruchamia podwójną semantykę słowa – „punkt w środku 
koła” i „sposób” – i wskazuje, że w postaci Piasta kołodzieja oraz w motywie 
koła należy szukać źródeł narodowej i społecznej harmonii, zdolnej pojednać 
elitę i lud, tradycję szlachecką i gminną. Legendę o Piaście traktował pisarz jako 
polską „epopeję początku”, a szukając „epopei zmierzchu”, wskazywał na 
Anhellego Słowackiego i Legendę Krasińskiego. W odczytach o Słowackim 
akcentował niedopełnienie polskiej historii, wynikające z niezrealizowania głę-
bokich wskazówek ukrytych zarówno w piastowskiej legendzie, jak i odsłonię-
tych we własnych poematach. Nadzieja wyrażana we wcześniejszych utworach, 
w latach sześćdziesiątych przygasa. Interpretując Anhellego, Norwid mówił:  

 
[…] tam wszystko się przesila – śmierć jest życiem, bo tam jest już polarny zamierzch 
cywilizacji narodowej! 
Dla tych to samych przyczyn powtarza się i w przedśmiertnej scenie Anhellego legenda  
o Aniołach do Piasta posłanych, tak jak w łunie zachodu są też blaski do wschodu podobne 
[…] (O Słowackim, PWsz VI, 445, 446). 

 
W późniejszej od odczytów Rzeczy o wolności słowa autor starał się stworzyć 

panoramę cywilizacji oglądanej z perspektywy wędrówki słowa. W tym kon-
tekście pojawił się także temat słowiański i namysł nad polskim i słowiańskim 
niedopełnieniem. Już w pierwszym rapsodzie pisarz zaznaczył, że oczekiwanie  
i nadzieja to differentia specifica Słowiańszczyzny widzianej na tle innych kul-
tur. Miernikiem historycznej dojrzałości jest dla autora harmonia słowa i litery 
czy inaczej – ducha i litery. Słowo ma, zdaniem Norwida, podwójne zakorze-
nienie: metafizyczne w słowie-Logosie i społeczne, związane z procesami komu-
nikowania się. Z tego wynika jego dwoista, duchowo-materialna natura. „Litera” 
jest kategorią wiążącą się z materialną stroną słowa. Ma ona w Norwidowskim 
użyciu szeroki semantyczny zakres, w którym mieści się i system językowy,  
i sposób jego traktowania, i środki przekazu słowa, i cały cywilizacyjny kontekst 
związany z jego krążeniem i żywotnością, na przykład ruch wydawniczy czy 
czytelnictwo. Ten aspekt kultury słowa uznał pisarz za szczególnie zaniedbany  
w cywilizacji słowiańskiej i odpowiedzialny za dysproporcję między duchem  
a jego materialnym wyrazem (literą). Spostrzeżenie Norwida dotyczy całej Sło-
wiańszczyzny, za jeden z symptomów niedojrzałości słowiańskiej litery uważał 
on niedostatek refleksji etymologicznej. W ten sposób włączył się w nurt dosyć 
rozległej dyskusji o pochodzeniu nazwy „Słowiańszczyzny/Sławiańszczyzny”  
i starał się pogodzić rozbieżne stanowiska. Jego zdaniem każde z trzech najczę-
ściej spotykanych etymologicznych wyjaśnień ma swoje uzasadnienie. Nazwę 
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Słowian można wywieść i od „słowa”, i od „słabości” niewolnika (sclavus), i od 
„sławy” (wersja: Sławianie). Każda eksplikacja akcentuje jakąś istotną stronę 
miejsca i charakteru Słowiańszczyzny i tylko pozornie wyklucza pozostałe. Sła-
bość była cechą tych ludów w epoce antycznej, gdy stosunki społeczne deter-
minowała siła. Od kiedy jednak wcielenie Boga i odkupienie odsłoniło inną 
logikę dziejów, wskazało, jaka siła kryje się w słabości („Kiedy się w dziejach 
świata  s ł o w o  s t a ł o s i łą”), Słowianie mogli wkroczyć w dzieje ludzko-
ści i zdobyć sławę, a wiązało się to z ich intuicyjnym, głębokim rozumieniem 
słowa. Z rozważań etymologicznych wyprowadził Norwid historiozoficzną kon-
cepcję, w świetle której ujawnia się, że ułomność litery w polskiej kulturze jest 
elementem słowiańskiego dziedzictwa. Zarazem obydwa wątki – rozważania  
o dysproporcji ducha i litery oraz refleksja etymologiczno-historiozoficzna – 
prowadzą do motywu nadziei, ale zarazem osłabiają jego aksjologiczną jedno-
znaczność. Okazało się, że nadzieja, tak silnie zakorzeniona w kulturze Słowian, 
bywa wartością kompensującą braki systematycznej pracy na polu kultury i cy-
wilizacji i między innymi dlatego ich historia „nie może mieć CIĄGU, bo ciąg – 
to Testament!” (Rzecz o wolności słowa, PWsz III, 614). Słowian charakteryzuje 
wprawdzie intuicyjne otwarcie na metafizyczny wymiar słowa, ale zarazem – 
nieumiejętność wcielania tej intuicji w cywilizacyjne formy; stąd postawa na-
dziei i wyczekiwania, która w tym kontekście nie ma jednoznacznie pozytywnej 
konotacji.  

3. …DO ŹRÓDEŁ WRÓCIĆ NALEŻY… 

W świetle punktu dojścia refleksji o słowiańskości w Rzeczy o wolności 
słowa (1869) można przeczytać późniejsze studium o Bogurodzicy36 (1873) jako 
podjęcie pracy nad słowem, rekonstruującej ciągłość ducha i litery. Norwid – 
nauczyciel, który chce być „kształcącym” i kształtującym swoich czytelników, 
rezygnuje tutaj z górnego spojrzenia na historię i skupia się na objaśnianiu słów  
i strof dawnej pieśni rycerskiej. Proponuje głębokie odczytywanie śladów 
przeszłości, hermeneutykę historii, dzięki której każdy szczegół i każde słowo 
pieśni odsłoni swoją symboliczną głębię. Jednocześnie metafora schodzenia  
w głąb – szukanie śladów przeszłości nie tylko w języku, ale także na ziemi i pod 
ziemią – odsyła do archeologii. Postulowana przez Norwida archeologiczna me-
toda rekonstruowania przeszłości nie miała się jednak ograniczać do gromadze-

                                                           
36 C.  N o r w i d. „Boga-Rodzica”. Pieśń ze stanowiska historyczno-literackiego odczy-

tana. W: PWsz VI, 495-528. 
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nia i badania materialnych szczegółów, lecz miała także łączyć te czynności  
z alegoryczną lub symboliczną interpretacją znalezisk. Pisarz szukał innego spo-
sobu dochodzenia do prawdy o historii od tego, o którym była mowa wyżej. Po 
napisaniu Rzeczy o wolności słowa zrezygnował na pewien czas z tworzenia 
poetyckiej panoramy, która ogarnie całość dziejowego doświadczenia ludzkości, 
ale poprzez odtwarzanie etymologii i historii poszczególnych słów, obyczajo-
wych gestów i materialnych znaków przeszłości starał się dotrzeć do śladów 
historii. Postulował łączenie metody archeologicznej z filologiczną i taki kieru-
nek rozważań zademonstrował w rozprawie o Bogurodzicy. Analizując w per-
spektywie językowej, zwłaszcza etymologicznej, kolejne wersy, łączył filolo-
giczną interpretację z kontekstem historyczno-archeologicznym i pokazywał,  
w jaki sposób w średniowiecznej rycerskiej pieśni przenika się dawna tradycja 
słowiańska z tradycją chrześcijańską. Wracał do idei obecnych w misteriach 
dramatycznych, przypominając swoją dawną koncepcję „zwolenia”, czyli postu-
lat zharmonizowania aktywności człowieka i narodu z wolą Bożą. Sposób 
docierania do prawdy o przeszłości zademonstrowany w analizie Bogurodzicy 
nie zdominował jednak tego wątku myśli w późnej twórczości Norwida. Skłon-
ność do patrzenia na dzieje z wysokości wieków miała jeszcze znaleźć wyraz  
w Milczeniu – eseju napisanym u schyłku życia. Autor połączył tutaj namysł nad 
filologicznymi i archeologicznymi szczegółami z socjologiczną mikroobserwacją 
i panoramiczną perspektywą historiozofii. Temat słowiański nie pojawił się jed-
nak w Milczeniu jako odrębny wątek. Jego Norwidowską puentą jest napisany  
w tym samym czasie (1882) wiersz Słowianin, w którym tytułowa postać została 
umieszczona wśród rozległej przestrzeni na wielorako rozumianym rozdrożu: 
między dawnością a ekspansywną cywilizacją techniczną, między aktywnością  
a bezruchem, między nadzieją a zwątpieniem. Utwór można odczytać jako para-
bolę zacierającej się słowiańskiej tożsamości, wciąż niedopełnionej, ale melan-
cholijnie oczekującej na to, co utracone, a może nigdy nieposiadane. Ten późny 
wiersz zamyka temat słowiański w twórczości Norwida, nie dopowiadając żad-
nej z podejmowanych wcześniej przez autora refleksji, a jego nieokreśloność  
i melancholia ewokują nastrój zapowiadający młodopolską nostalgię. 

W czasie, gdy Norwid formułował swoje osobne na tle epoki koncepcje, te-
mat słowiański powracał w innym kształcie w literaturze i krytyce pozytywi-
stycznej. Na znaczeniu traciły rozważania historiozoficzne i tworzenie literac-
kich wizji czasów prehistorycznych. Pozytywiści domagali się naukowej weryfi-
kacji obrazów przeszłości, także tej najbardziej odległej. Swoje obszary badaw-
cze krystalizowały nowe dyscypliny wiedzy: etnografia, językoznawstwo, psy-
chologia. Koncepcje filozoficzne Hipolita Taine’a wskazujące na rolę natural-
nego stygmatu środowiska w kształtowaniu obyczajów i form kultury, sprawiały, 
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że krytyka literacka coraz częściej pytała o prawdopodobieństwo literackich 
światów przedstawionych i weryfikowała je w świetle dostępnych ustaleń nauko-
wych. Dominacja prozy, zwłaszcza powieści, która zdetronizowała formy 
poetyckie z ich wizyjnością i bogatą symboliką, sprzyjała takiemu kierunkowi 
myślenia o literaturze. Prowadziło to do redukowania perspektywy metafizycz-
nej w filozofii i kulturze wysokiej. Norwid w pewnej mierze antycypował tę 
zmianę, ale nie akceptując racji rozumu instrumentalnego i metafizycznej reduk-
cji, pozostawał z jednej strony spadkobiercą romantycznych pytań historiozo-
ficznych, z drugiej – antycypował młodopolską wizję Słowiańszczyzny.  

W polskim piśmiennictwie XIX wieku znalazło wyraz kilka różnych motywa-
cji zainteresowania Słowiańszczyzną: historiozoficzna – wiążąca się z pytaniem 
o miejsce Słowian w szeroko rozumianym procesie dziejowym, estetyczna – 
związana z poszukiwaniem kształtu literatury narodowej i po trzecie polityczna – 
inspirowana wciąż dramatycznie ponawianym problemem relacji Polska – Rosja 
i łącząca się z pytaniem o miejsce obydwu narodów w obrębie świata słowiań-
skiego. Dla Norwida każda z nich była ważna, ale w różnych okresach twórczo-
ści zmieniała się dominacja któregoś z aspektów. W późnej twórczości aspekt 
polityczny wygasł; pisarz skupił się na pytaniach o uniwersalne i źródłowe pod-
stawy słowiańskiej i polskiej kultury. W Fortepianie Chopina wyraźnie je 
wskazywał i dostrzegał możliwość ich wcielenia najpierw w sztuce, a poprzez 
nią – w życiu. W muzyce Chopina odnalazł poeta i ten wątek:  

 
I była w tym Polska, od zenitu 
Wszechdoskonałości dziejów 
Wzięta, tęczą zachwytu – 
Polska – p r z e m i e n i o n y c h  k o ł o d z i e j ó w!  

PWsz II, 144 
 
Przemieniona Polska, łącząca dzięki chrześcijańskiemu uniwersalizmowi 

wartości greckiego i rzymskiego antyku z tradycją słowiańską, jest tutaj znakiem 
nadziei na przezwyciężenie także historycznego rozdarcia Słowiańszczyzny 
unaocznionego w ostatniej części wiersza. W Słowianinie dominuje już jednak 
zwątpienie; tytułowy Słowianin „oczekiwa na s i e b i e  –  sa m e g o, bez 
wiedzy – ” (PWsz II, 144). Ten poetycki obraz można odczytać jako smutną  
i ironiczną puentę Norwidowskiego tematu słowiańskiego. Ze zgiełku naszych 
polemik i propozycji, mówi autor, adresując wiersz do Teofila Lenartowicza, 
wyniknęła bezwiedność i martwe trwanie na bezdziejowych marginesach. Nie 
spełniła się ani oświeceniowa zapowiedź Herdera, ani proroctwa romantyków.  
I tylko znaki zapytania w ostatnim wersie otwierają nieśmiało możliwość zmiany 
tego stanu rzeczy. 
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NORWID’S VARIANT OF THE SLAVONIC THEME  
AGAINST A ROMANTIC BACKGROUND 

S u m m a r y 
 
The Slavonic theme was one of the important motifs in the reflection present in the Polish 

literature of the 19th century. It appeared in literary works, in journalism, and in literary criti-
cism – taken up in several contexts: historiosophical, esthetic and political ones. Questions and 
controversies connected with it were formulated as early as the beginning of Romanticism in 
Kazimierz Brodziński’s and Zorian Dołęga Chodakowski’s treatises, and the Paris lectures on 
Slavic literature delivered by Adam Mickiewicz (1840-1844) were the most complete develop-
ment of the subject. The motif can be found in works of every Polish writer belonging to the 
Romantic epoch. The present article both outlines the whole panorama and points to particular 
aspects of the Polish thought about Slavism and attempts to give an answer to the question 
about what position Norwid’s reflection has against this background, as in his works Slavic 
motifs with different intensity are present from the end of the 1840s to the last years of his life 
(the poem The Slav written in 1882). It points to both similarities to Brodziński’s, Mickie-
wicz’s, and Krasiński’s thought, and to an original character of Norwid’s reflection resulting 
first of all from the ever present in Norwid’s works tendency to confront Slavism with the 
Christian universalism. The values from the perspective of which Norwid takes up the subject 
are: freedom and hope understood not only in the political meaning, but also in the existential 
and religious sense. Such a view allowed the poet to avoid Slavophil tones and to maintain 
distrust of Pan-Slavism as a political doctrine. Analyses of Norwid’s works listed in the chro-
nological order reveal the evolution of the poet’s ideological position: from hopes of a philo-
sopher of history to doubts of an ironist. They also emphasized a multitude of aspects of this 
subject that are connected with the variety of ways to talk about it. Slavic motifs appear in dra-
matic mysteries (Wanda, Krakus) and in poems (e.g. The Song of Our Land, Chopin’s Piano, 
The Slav), in poetic treatises (Bondage, About Freedom of Speech), in discussions and letters. 
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MAGDALENA KOWALSKA 

NORWID WOBEC PROWANSJI CZASÓW RZYMSKICH 

1. OKOLICZNOŚCI BIOGRAFICZNE 

Podróż odbytą przez Cypriana Norwida między 13 sierpnia a 11 września 
1858 roku1, zahaczającą o zachodnią część Prowansji, na mapie można wykreślić 
linią na środkowym odcinku wybrzeży południowej Francji – od Sète przez 
Montpellier do Nîmes. Przyczyny jej podjęcia były różnorakiego rodzaju: zapla-
nowana jako podróż kuracyjna (zwłaszcza jej etap w Sète), wypełniona była 
spotkaniami rodzinnymi i towarzyskimi (udział w ślubie brata Ludwika2, odwie-
dziny u Ludwika Nabielaka), naznaczyła się także aktywnością artystyczną. 
Interesujące jest to, że z powstałych w tym czasie rysunków3 żaden nie przed-

                                                           
1 Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k, przy współudziale J. Cz a r n o -

m o r s k i e j. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. I. 1821-1860. Poznań 
2007 s. 714-715 (dalej: KZT; liczba rzymska oznacza tom, liczby arabskie – strony). 13 sierp-
nia 1858 roku to data listu do Michała Kleczkowskiego, pisanego w Paryżu, w którym Norwid 
informuje go o podróży na południe Francji (C.  N o r w i d. Pisma wszystkie. Zebrał, tekst 
ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. I-XI. Warszawa 1971-
1976. Dalej: PWsz; liczba rzymska oznacza tom, liczby arabskie strony. Tu: PWsz VIII, 348), 
zaś 7 września 1858 roku pisał jeszcze z Montpellier do Nabielaka, informując, że nie zatrzy-
ma się w Nîmes w drodze powrotnej (PWsz VIII, 350). 

2 Dwaj bracia Norwida, Ludwik i Ksawery, przebywali czasowo na terenie Prowansji. Lu-
dwik studiował medycynę w Montpellier (zob. PWsz VIII, 290; o Akademii Medycznej  
w Montpellier wspomina Witkowska w kontekście najczęściej wybieranych uczelni przez pol-
skich emigrantów, w większości przebywających na południu Francji, s. 127), w tym też mie-
ście 4 września 1858 roku pojął za żonę Annę Jarnowską (KZT I, 718). Ksawery na jesieni 
1849 roku wyjechał do pracy do Marsylii, objął stanowisko rachmistrza w Kompanii Budowy 
Kolei w zakładzie Piotra Falkenhagena-Zaleskiego (KZT I, 377, 386, 516). Por. PWsz VIII, 
96: „Brat mój młodszy w południowej Francji w inżynierii”; PWsz VIII, 290 „sze[f] biura 
administracji kolei żelaznych w Marsylii”; tam też pojawia się wzmianka o jego planowanym 
powrocie, por. PWsz VIII, 451 – jego dalsze losy w Warszawie.   

3 KZT I, 714-715. 
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stawia zabytków regionu, a w katedrze św. Piotra w Montpellier zaintrygowała 
Norwida inskrypcja odnosząca się do patrona świątyni – pod przerysem Tu es 
Petrus et super hais petrum aedificabo ecclesiam meam widnieje podpis:  
„z katedry w Montpellier 1858”4 (il. 1). Jeżeli wspomnieć o pozostałych rysun-
kach z tego okresu, przedstawiających walki ludzi z lwami, widać wyraźnie, że 
w twórczości plastycznej Norwida romańskie południe Francji oglądane jest 
przez pryzmat wydarzeń pierwszych wieków chrześcijaństwa, a zarazem chylą-
cego się ku upadkowi Imperium Rzymskiego. Nie inaczej będzie w pismach 
poety, bowiem wśród wielorakich „obowiązków”5 (PWsz VIII, 348), które przy-
szło Norwidowi spełniać, niemniej istotna okazała się poznawcza przyjemność 
zderzenia własnych wyobrażeń ze stanem faktycznym antycznego dziedzictwa 
na południu Francji, czemu dał lakoniczny wyraz w swojej korespondencji: 
„zwiedziłem co grecko-rzymskiego na południu” (PWsz VIII, 374). 

Ponad siedem lat później zachodnia część Prowansji ponownie przyciągnęła 
uwagę Norwida, z powodu odbywającej się w Nîmes wystawy sztuk pięknych, 
„w świątyni starożytnej, która jest jednym z arcydzieł rzymsko-greck[ich]” 
(PWsz IX, 206). Poeta eksponował na niej akwaforty: Sybilla, Pytonissa, Mę-
czennik6. Ten słynny zabytek dawnego antycznego Nemausus to Maison Carrée7 
(il. 3, 4, 5), a zatem w dosłownym dziewiętnastowiecznym tłumaczeniu „dom 
czworokątny”, świątynia pochodząca z I wieku po Chr., zbudowana w istocie na 
planie prostokąta. Poświęcona była Augustowi, o czym świadczy zrekonstruowa-
na z trudem inskrypcja z frontonu budowli: C. Caesari Augusti F. Cos. L. Caesa-

                                                           
4 C. N o r w i d.  Album Orbis II k. 35r. 
5 Za „obowiązki” uważał Norwid konwencjonalne powinności, o czym świadczy wspom-

nienie zawarte w liście z 7-8 grudnia 1862 roku do Kleczkowskiego: „Kiedy brat mój Ludwik 
żenił się i dał mi wiedzieć o tym – pojechałem z Paryża do Montpellier i bawiłem tam trzy 
tygodnie w białej krawacie i we fraku, en remplissant toutes sortes de devoirs plus ou moins 
attendrissants” (PWsz IX, 65).  

6 KZT II, 230. 
7 J.W. G o m u l i c k i, A. M e l b e c h o w s k a - L u t y (Sztukmistrz: twórczość 

artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida. Warszawa 2001) oraz KZT (II, 230) podają 
błędną informację o tym, że wystawa miała miejsce w „muzeum w starożytnej świątyni Diany 
u stóp Mont-Cavalier”. Temple de Diane to jednak inny ważny zabytek Nîmes, pochodzący 
również z epoki Augusta, pozostający w ruinie. W XIX wieku odbywały się tam, w wyjątko-
wych przypadkach, jedynie prezentacje twórczości rzeźbiarskiej (il. 8, 9). Jak wynika z infor-
macji Archiwum w Nîmes i miejskiego Muzeum Sztuk Pięknych, siedzibą wystawy była Mai-
son Carrée, co podaje KZT II, 231. Por. E. R o u s s e l. Rapport sur l’Exposition de 1865, 
présenté à la commission municipale des Beaux-Arts de la ville de Nîmes. Nîmes 1865.  
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ri Augusti F. Cos. Designato Principibus Juventutis8 (il. 6 i 7). Imperator dedy-
kował świątynię swoim dwóm adoptowanym synom, którzy zmarli w młodym 
wieku. Rzymski architekt sięgał przy projekcie po klasyczne greckie wzorce, 
między innymi koryncki porządek kolumn, co skłoniło zapewne Norwida do 
zdania o „rzymsko-greckim” arcydziele i mogło stanowić jeszcze jeden przykład 
powszechnego według niego użycia „architektury grecko-rzymskiej, pogańskiej 
– dla Chrześcijaństwa zwyciężonej” (PWsz VIII, 173). Od połowy XVIII wieku 
trwały na terenie Maison Carrée intensywne prace restauracyjne, które miały 
przywrócić budowli, po upadku Imperium Rzymskiego służącej jako dom konsu-
larny i ratusz miejski, zasłużoną świetność, utrzymaną co prawda w zewnętrznej 
formie, ale zaniedbaną w trakcie wewnętrznych przebudowań. Jak donosił Nor-
wid w liście z początku 1866 roku Joannie Kuczyńskiej, ekspozycja odniosła 
sukces, jego miary nie mógł jednak sam ocenić wobec niedostatecznej znajomoś-
ci publiczności: „M e r  m i a s t a  Nîmes przysłał mi zawiadomienie o przyję-
ciu dobrym moich prac. Ani obywateli, ani mera nie znam” (PWsz IX, 206)9. 

2. PROWANSJA  
WOBEC MITÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH I FRANCUSKICH 

Zasięg tematów dotyczących Prowansji jest w pismach Norwida o wiele szer-
szy niż jej faktycznie odwiedzone terytorium. Jeden z kluczowych wątków 
stanowią losy regionu jako rzymskiej prowincji i figura, jaką pełnił ten adminis-
tracyjny organizm w historii świata. Hipotetycznie prowansalskie wzmianki  
w notatkach Norwida dotyczą czasów jeszcze bardziej odległych, jak choćby 
późnej epoki brązu. Należy przypomnieć tu między innymi fragment 76. Notatek 
z mitologii, zatytułowany: „Hipotezy o mieszkańcach Francji XVI wieku przed 
Chr.” (PWsz VII, 251), w którym zastanawia się Norwid nad rysunkami ma-
mutów, koni, renów oraz postaci człowieka prawdopodobnie w jednej z polo-
dowcowych francuskich jaskiń. Można tylko przypuszczać, że miał na myśli ry-
sunki z La vallée des Merveilles w Alpach Prowansalskich, gdzie odkryto jeden 
z największych na ziemi zbiorów rysunków wyrytych w skale, lecz nie można 
znaleźć jednoznacznego potwierdzenia takiej informacji. Poza zasięgiem moich 

                                                           
8  J.F. S é g u i e r. Dissertation sur l’ancienne inscription de la Maison Carrée de 

Nismes. Nîmes 1776 s. 4-6.  
9 Interesująca jest poetyka tego listu, zważywszy na fakt, że w tej samej części zawia-

damia Norwid korespondentkę o sukcesie – wystawy w Nîmes oraz o „porażce”, jaką było 
„opisanie jak ostatniego dudka” w pamiętnikach Kajetana Koźmiana. 
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badań pozostają też niektóre uwagi Norwida dotyczące „Galii dzikiej”, takie jak 
wzmianka o napisach Virgini Pariturae na podłogach świątyń stawianych przez 
„druidów” (PWsz VI, 409)10 czy inne fragmenty prelekcji o Juliuszu Słowackim:  

 
Cały nareszcie krąg każdej cywilizacji miał u krańców obwodu swego koczowiska, tj. osoby 
zbiorowe dziczy wszelakiej […] których to koczowisk ogniska dalekie były jakoby czatami 
ogni bożych, mieczów i biczów bożych, czekającymi, […] aby z nagła poruszyły się te 
chmury mieczów, biczów, ogni i szły, karę za krzywdy niosąc. […] Tak jawiły się światu 
Gale […] (PWsz VII, 251). 

 
Podobne wątki pojawiają się w Albumie Orbis Norwida, między innymi  

w kontekście obrazu katedry w Chartres, i skłaniałyby tym samym do tropienia 
celtyckich raczej, a nie prowansalskich wyobrażeń, służyły bowiem przedstawie-
niu „Północy druidycznej Galii” (PWsz VII, 313), a nie Południa, pozostającego 
w kręgu wpływów rzymskich. 

Prowansja przedstawiona przez Norwida jest niewątpliwie wtopiona w śród-
ziemnomorski świat greckich i rzymskich mitów. Poeta zadawał sobie pytanie: 
„Czy Méditerranée zawsze istniało? Może według geologów nie, a mitografia 
Herkulesa wyprawy tu nastręcza” (PWsz VII, 277). Jak zauważa Elżbieta No-
wicka, „Śródziemnomorze zyskało swój kształt i cywilizacyjny charakter za 
sprawą wypraw herosa”, bowiem „wędrujący heros nakreślił kulturową i reli-
gijną podstawę spójnej cywilizacji, znalazł się, obok Orfeusza i Odysa, w pante-
onie jej mitycznych »ojców założycieli«”11. Herkules przebył trasę z Grecji aż  
do Półwyspu Iberyjskiego, niemal do wybrzeży Afryki, przemierzając także  
Prowansję. W XIX wieku wśród podróżników regionu południowej Francji  
powszechna była świadomość heraklejskiego dziedzictwa, zbudowana zapew- 
ne na licznych lekturach starożytnych. W opisach okolic Monako pojawiały  
się wzmianki o mitycznym bohaterze, który zdobyć miał Skałę Monako (le ro-
cher de Monaco), biorącą swą nazwę od jego imienia – Hercules Monoecus12.  
W epoce starożytnej pojawiło się jeszcze przynajmniej dwóch bohaterów histo-
rycznych, prowansalskich Herkulesów: Hannibal i Juliusz Cezar, podążający po-
dobną drogą, przedzierający się Via Domitia. Album Orbis zaświadcza, że Nor-
wid na moment odważnego wkroczenia Prowansji w historię świata wybrał 
wydarzenie przejścia Rodanu przez armię wodza Kartaginy w 218 roku przed 
Chr. W zbiorze tym znajdują się trzy znaczące wklejki: ilustracja przedstawia-

                                                           
10 Por.  N o r w i d.  Album Orbis II k. 83v i 84r. 
11 E.  N o w i c k a.  Norwid i dziedzictwo Herkulesa. „Ruch Literacki” 2012 z. 3 s. 292. 
12 Por. S. P a p o n.  Voyage dans le département des Alpes Maritimes, avec la descrip-

tion de la ville et du terroir de Nice, de Menton, de Monaco, etc. Paris 1804 s. 43-44. 
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jąca popiersie Hannibala (prawdopodobnie pochodząca z francuskiego czasopi-
sma, z podpisem Annibal)13, encyklopedyczne hasło o Hannibalu, w którym in-
formuje się o jego marszu przez śródziemnomorską Galię w drodze z Hiszpanii 
do Italii (również z francuskiego czasopisma), oraz ilustracja miedziorytu utrwa-
lająca moment przejścia wojsk przez Rodan (podpisana z kolei w języku włos-
kim: „PASSAGIO DI ANNIBALE SUL RODANO FIGURA VI DEL XX 
LIB”) 14 (il. 2). Dokładne miejsce rozpoczęcia przeprawy przez rzekę jest do dziś 
przedmiotem dyskusji badaczy, być może były to okolice Beaucaire i Awi-
nionu15. Fakt ten pozostaje trudny do ustalenia z powodu nieścisłych informacji 
pochodzących z przekazów starożytnych: armia Hannibala przekroczyła Rodan 
w miejscu znajdującym się cztery dni marszu od wybrzeża16, ale istnieje margi-
nes niepewności co do ówczesnego kształtu delty Rodanu. Ten moment w dzie-
jach wyprawy Hannibala był pierwszym etapem w walce z Rzymem o hegemo-
nię na Morzu Śródziemnym17, kolejnym miało być natomiast przejście przez 
Alpy, przełęczą św. Bernarda. Dwie ważne bariery geograficzne – Rodan i Alpy 
– czekały zatem na śmiałków na terenach Prowansji.  

W ocenie roli, jaką odegrało rzymskie panowanie w dziejach Prowansji, zga-
dzał się Norwid z ustaleniami znanymi nam z historiozofii Krasińskiego. Poja-
wia się w jego pismach rozpoznanie, iż Imperium Rzymskie nie potrafiło stwo-
rzyć własnej cywilizacji, padają bowiem gorzkie słowa o „szaj[ce] zbiegów, 
zmuszon[ej] sąsiednich narodów niewiasty porywać, aby pierwsze utworzyć 
stadła” (PWsz VI, 411). Państwo to podbijało, aby samemu nie zostać podbitym, 
a narody liczne i odmienne przemieniano w „prowincję rzymską i gubernię jed-
ną”. Podobnie jak w myśli Krasińskiego, według Norwida za fizyczną mocą 
Imperium stała intelektualna słabość, wzmacniana paradoksalnie tylko zdoby-
czami cywilizacyjnymi podbijanych plemion: „Nie Rzym przez Rzymian posta-
wiony, ale Rzymianie przez Rzym z różnych zbudowani są plemion” (PWsz VII, 
12). Wątek ten eksponuje w interpretacji miasta cezarów Piotr Chlebowski: 
„uformowany i otwarty Rzym, który w różnorodności i wielości dostrzegał istot-

                                                           
13 N o r w i d.  Album Orbis I k. 84v. 
14 Tamże k. 85r i v. 
15 B.T. C a r e y, J.B. A l l f r e e, J. C a i r n s. Ostatnia bitwa Hannibala. Zama  

i upadek Kartaginy. Tłum. B. Waligórska-Olejniczak. Warszawa 2012 s. 73. 
16 Na podstawie Dziejów Polibiusza, zob. tamże s. 73. 
17 O Fenicji, jej wodzu i jej aspiracjach politycznych, zakończonych klęską w ujęciu 

Norwidowskim, zob. P. C h l e b o w s k i. Romantyczna silva rerum. O Norwidowym 
„Albumie Orbis”. Lublin 2009 s. 255. 
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ną siłę państwa, został napełniony właściwą treścią i duchowym sensem z chwi-
lą, gdy zaczęli doń napływać pierwsi chrześcijanie”18.  

3. WOKÓŁ TEMATU MARSYLII 

Obraz Prowansji w czasach Imperium Rzymskiego napotyka czytelnik  
w Quidamie. Artemidor, przedstawiony jako „król za majestat swój mający wyg-
nanie” i „człek nieszczęśliwy”, udaje się na „wybrzeża Galii dzikiej”, co jest 
wyjaśnione w przypisie w sposób następujący: 

 
Lubo państwo rzymskie obejmowało nieledwie świat, linia jednak od dzisiejszego Krymu do 
Marsylii przez posadę Europy wyciągnięta dałaby n iż e j  właściwą ojczyznę Rzymianina, 
wyżej  zaś kraje do robienia karier wojskowych i miejsce wygnań. – I jako, na przykład, 
Ameryka względem Europy bywała i jest krajem ucieczki z różnych przyczyn, tak był naon-
czas ów obszar środkowej Europy. – Po ukrzyżowaniu Pańskim H e r o d,  P i ł a t   
i  ś - t a  M a g d a l e n a zostawują wspomnienia, iż w dzisiejszej Francji przebywali; 
było przysłowiem rzymskim: „p o s z e d ł  n a  r y b y  d o  M a r s yl i i”, co zna-
czyło, iż wygnany jest albo źle uważany (PWsz III, 227, przypis do strofy XXVII). 

 
Jak zauważył Mieczysław Inglot, „linia Południe-Północ tworzy główną oś 

kształtującą moralno-polityczny wizerunek Norwidowskiej Europy. […] Głów-
nym ogniwem pierwszej linii okazał się Rzym”19. W cytowanym powyżej frag-
mencie odnaleźć można inne punkty na kuli ziemskiej wyznaczające ten podział: 
Marsylię o szerokości geograficznej 43°17’N i Krym (leżący między 44. a 46. 
równoleżnikiem półkuli północnej). Prezentowanie Marsylii jako miasta wyzna-
czającego granicę między cywilizacjami i narodami ma swoją długą tradycję,  
z którą być może Norwid miał okazję się zapoznać. Już w I wieku przed Chr. 
Diodor Sycylijski w Bibliotece historycznej zwracał uwagę na fakt, że: 

 
ludy, które zamieszkują w głębi lądu powyżej Marsylii, żyjące w Alpach i zamieszkujące 
zbocza Pirenejów, nazywane są Celtami, podczas gdy ludy, które osiedliły się wyżej niż 
Celtowie, na ziemiach, które rozciągają się ku północy, wzdłuż oceanu i Gór Hercyńskich, 
jak również wszystkie ludy, które mieszkają dalej, tak daleko jak Scytia, są uważane za Ga-

                                                           
18 Tamże s. 281, por. rozdział  Rzym, czyli Koloseum s. 275-282. 
19 M. I n g l o t. Norwidowska Europa. W: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. 

Red. T. Dąbek-Wirgowa, A.Z. Makowiecki. Warszawa 1992 s. 63. 
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lów; jednakże Rzymianie określają wszystkie narody jedną nazwą, nie rozróżniając ich, 
nazywając ich Galami20. 

 
W przybliżeniu na tereny między równoleżnikiem 41. a 46. wypada więc klu-

czowy pas podziału, nie tylko Europy, jak stwierdził Inglot, lecz można by rzec – 
świata, pas, którego obecność przeczuwano już w czasach rzymskich. Na podsta-
wie tego fragmentu oraz korespondencji można też zauważyć, że bliskie i uży-
teczne było Norwidowi wyznaczanie odcinków łączących miasta raczej na 
trójwymiarowej kuli ziemskiej niż na mapie, w linii półokrągłej, nie prostej:  

 
przebiegłszy cały południk ucywilizowanego świata od Neapolu do New-York […], wiem, 
nie z teorii socjalistów, iż do tego nieledwie ostatecznego stopnia rozszerzona jest wszędzie 
nędza, że nikt na to dostatecznie nie zwraca uwagi (PWsz VIII, 228 por. VIII, 410).  

 
Należy jeszcze dodać, że bezbłędnie podaje Norwid przykłady miast leżących 

niemal na jednym równoleżniku (Neapol 40°50’N, Nowy Jork 40°43’N) oraz że 
jego myśli kierują się bardzo często właśnie w te rejony półkuli północnej –  
w rejony „środkowe” (por. w cytowanym fragmencie: „środkowej Europy”), bo 
tak należałoby nazwać miejsca położone na równoleżnikach znajdujących się 
mniej więcej w połowie drogi między biegunem północnym 90°N i równikiem 
0°. Dla Norwida ta przestrzeń oznaczała „świat cywilizowany w całej rozciąg-
łości” 21, co kilkakrotnie powtarzał w listach. W literackiej geografii, nawet tak 
opartej na faktach i liczbach, jak w przykładach z Norwida, definicje: centrum, 
środka, krańców okazują się nieostre.  

W epoce, do której odnosi się Norwid w Quidamie, jego zdaniem świat utoż-
samiany był z Imperium Rzymskim. Temat obrazu Rzymu w poemacie podej-
mowało już wielu badaczy i dominuje jego interpretacja jako „powolnej degra-

                                                           
20 J. A g o s t i n i, Y. F o r n o. Les écrivains et Marseille. Anthologie commentée de 

textes littéraires sur Marseille du Ve siècle avant J.C. à nos jours. Marseille 1997 s. 59 (dalej: 
EM). Jeśli nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia z literatury francuskojęzycznej pochodzą od 
autorki artykułu. Notatki z mitologii poświadczają znajomość pism Diodora Sycylijskiego we 
francuskim tłumaczeniu, zob. PWsz VII, 270, 281, 297, 335. 

21  W liście do Marii Trębickiej z października 1856 roku Norwid przytacza swoją 
rozmowę z Jules’em Janinem, w której padają te właśnie słowa w odniesieniu do przestrzeni 
od włoskiej Kalabrii do regionów polarnych Ameryki Północnej: „Je l’ai vu de Calabre 
jusqu’aux régions polaires de l’Amérique du Nord – c’est à dire  l e  m o n d e  c i v i -
l i s é  d a n s  t o u t e  s o n  é t e n d u e […]” (PWsz VIII, 292). Zob. list do 
Konstancji Górskiej z 1860 roku: „Je connais le monde civilisé qui, comme vous le savez, 
s’étend de Palerme en Sicile jusqu’aux presque’îles du nord de l’Océan Atlantique […]” 
(PWsz VIII, 420).  
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dacji monumentalnej wizji potężnego imperium”22. Wiktor Mikucki posunął się 
nawet do określenia: „monstrualne więzienie; twór wysysający żywotne siły 
podbitych narodów”23. Gigantyczne rozmiary tego organizmu uwypuklone są  
u Norwida przez sformułowanie o „posadzie Europy”, która poddaje się podzia-
łowi. Jej część środkową stanowią miejsca, do których ludzie uciekają, są wyg-
nani, na które zostają zesłani, do których podróż tożsama jest z represjami władz 
i utratą ojczyzny. Tereny te, o tak niechlubnej sławie, dominują znacznie pod 
względem powierzchni obszaru nad „właściwym” miejscem zamieszkania, co 
uświadamiają proporcje między wspomnianym przez Norwida terytorium Sta-
nów Zjednoczonych a kontynentem europejskim czy choćby między Półwyspem 
Apenińskim a pozostałą częścią Europy. O tym, na jaką hańbę skazywało w cza-
sach rzymskich wygnanie do Marsylii, świadczy fragment Drugiej mowy przeciw 
Katylinie Cycerona: 

 
Zresztą ci, co rozgłaszają, że Katylina udał się do Massylii, bardziej się tego boją, niż żałują. 
Nikt z nich nie jest tak litościwy, żeby nie wolał go ujrzeć w obozie Manliusza niż wśród 
mieszkańców Massylii. On zaś, na boga, jeśli nawet to, co teraz robi, nigdy mu dawniej  
w głowie nie postało, wolałby zginąć jak bandyta, niż żyć jako wygnaniec24. 

 
Fakt wydalenia do Marsylii i uwięzienia tam poświadczają liczne historie 

cesarzy i patrycjatu, między innymi Faustusa Korneliusza Sulii. Uwaga Norwida 
koncentruje się jednakże na postaciach biblijnych „wygnańców”: Herodzie 
Antypasie, Poncjuszu Piłacie i świętej Magdalenie. Użyte słowo „wspomnienia” 
sugerowałyby, że źródłem wiadomości o ich pobycie we Francji mogły być prze-
kazy typu Actes de Pilate czy Actes de sainte Madeleine, czyli teksy apokry-
ficzne, których niezliczone wersje powstawały w XIX wieku, zwłaszcza jego 
połowie, były wydawane, objaśniane i przetwarzane przez kolejnych wydaw-
ców25. Actes de Pilate, czyli Ewangelię Nikodema, mógł znać polski poeta  
z wydanego w 1848 roku tomu Les Évangiles apocryphes autorstwa Gustave’a 

                                                           
22 W. M i k u c k i. „Quidam” jako polemika z „Irydionem”. W: Dialogi romantyczne. 

Filozofia – teoria i historia, komparatystyka. Red. E. Kasperski, T. Mackiewicz. Pułtusk–
Warszawa 2008 s. 375. 

23 Tamże s. 376. 
24 M a r e k  T u l l i u s z  C y c e r o n.  Druga mowa przeciw Katylinie. W: t e n -

ż e.  Mowy. Oprac. S. Kołodziejczyk, J. Mrukówna, D. Turkowska. Kęty 1998 s. 47. 
25 Por. E.M. F a i l l o n. Monuments inédits sur l’apostolat de Sainte Marie-Madeleine 

en Provence, et sur les autres apôtres de cette contrée, Saint Lazare, Saint Maximin, Sainte 
Marthe et les Saintes Maries Jacobé et Salomé. Paris 1848. 



 ___________________________  NORWID  WOBEC  PROWANSJI  CZASÓW  RZYMSKICH 
 

49 
 

Bruneta, którego lekturę poświadczają między innymi Notatki z historii26. Ze 
średniowiecznej encyklopedii Speculum maius Wincentego z Beauvais mógł 
dowiedzieć się o losach podróżującej Magdaleny. W niewielkim stopniu dotyczą 
jednak te teksty dziejów Piłata na ziemiach wchodzących w skład terytorium 
Francji. Najsłynniejszym z kolei zbiorem legend o życiorysach świętych, zawie-
rającym historię Magdaleny, Marty i Łazarza, a także Piłata i Heroda, jest Złota 
legenda Jacoba de Voragine. Po jej lekturze czytelne stają się wzmianki o losach 
trojga postaci biblijnych w południowej Francji.  

Interpretacja osoby świętej Marii Magdaleny w pismach Norwida ma wiele 
kontekstów i rozkłada się na kilku wymiarach27, interesować będzie mnie przede 
wszystkim tzw. prowansalski czy marsylski krąg legend o świętej28. Voragine 
przytacza opowieść, według której 14 lat po Wniebowstąpieniu Pańskim, pod-
czas kolejnej fali prześladowań, Maksymin, jeden z 72 uczniów Chrystusa, wraz 
z rodzeństwem: Magdaleną, Martą i Łazarzem oraz wieloma innymi chrześcija-
nami, zostali umieszczeni na statku i zepchnięci przez niewiernych na morze. 
Dzięki Bożej łasce dotarli do Marsylii29. W oczekiwaniu na kogoś, kto zechciał-
by udzielić im gościny, schronili się przy pogańskiej świątyni. Magdalena, wi-
dząc lud zmierzający, aby oddać chwałę bożkom, nawracała z powodzeniem 
niewiernych. Rozmaite cuda, jakich dokonała, sprawiły, że wszystkie miejsca 
kultu pogan w Marsylii zostały zniszczone, ponadto wybudowano tam katedrę na 
chwałę Pana i wybrano Łazarza biskupem miasta30. Następnie Magdalena udała 
się na 30-letnią pokutę do miejsca na pustkowiu, w którym według legendy nie 
było wody, ziół ani drzew, mimo to kontemplująca pokutnica nie potrzebowała 
ziemskiego pożywienia31. Przed śmiercią przyjęła komunię z rąk św. Maksy-
mina. Legenda ta dotyka nie tylko wątku marsylskiego, lecz wielu innych pro-

                                                           
26 Zob. PWsz VII, 330. Por.  C.  N o r w i d.  Notatki etno-filologiczne. W: PWsz VII, 

409. Évangile de Nicodème zamieszczona jest w Les Évangiles apocryphes. Par G. Brunet. 
Paris 1848 s. 215 i n. 

27 Por.  D.  P n i e w s k i.  Religijne poszukiwania Norwida. Postać Marii Magdaleny 
jako złożone zjawisko kulturowe wpisane w poemat „Quidam”. W: Spotkania w przestrzeni 
idei – słów – obrazów. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej- 
-Tycowej. Red. J. Bielska-Krawczyk, K. Ćwikli ński, S. Kołos. Toruń 2012 s. 27-34. 

28 E. K r a w i e c k a. Jawnogrzesznica i święta. W kręgu tematu Marii Magdaleny  
w literaturze i sztuce wieków średnich. W: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy. Red. 
A. Gąsiorowski. Poznań 1995 s. 172-173.  

29 Sainte-Marie Magdeleine. W: J. d e V o r a g i n e. La légende dorée. Traduite en 
français avec introduction, notices, notes et recherches sur les sources par l’abbé J.B.M. Roze. 
T. 2. Paris 1962 s. 245-246. 

30 Tamże s. 252.  
31 Tamże s. 253. 
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wansalskich miejsc, które uświęcone są obecnością uczniów Chrystusa: Maksy-
min został wybrany biskupem Aix, Marta podejmowała działalność w Tarascon, 
pokuta Magdaleny odbywała się w grocie La Sainte Baume, niedaleko Saint- 
-Maximin-la-Sainte-Baume. Francuskie dzieje Heroda i Piłata natomiast według 
legendy rozgrywały się na północ od ziem Prowansji, w Vienne, a więc jeszcze 
dalej w kierunku środkowej Europy. Kiedy przeciwko Piłatowi wniesiono liczne 
oskarżenia, między innymi rzezi niewiniątek i wykorzystania pieniędzy skarbu 
państwa na własny użytek, został skazany na wygnanie do Vienne, gdzie miał 
popełnić samobójstwo32. Prawdopodobnie ziemie te były własnością Heroda, po-
nieważ również do Vienne został zesłany jego brat Archelaos33. 

Pojawienie się Marsylii jako ważnego punktu granicznego w dziejach cywili-
zacji rzymskiej podpowiada, że w całościowej wizji imperium szczególnego 
znaczenia nabierają „krańce”, obszary położone na uboczu sceny wzrostu tego 
organizmu. To tam, daleko od Rzymu, „przechadza się słowo wcielone z ucznia-
mi swymi”, jak czytamy w tekście O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych 
posiedzeniach. W tym fragmencie mowa jednak o części wschodniej basenu 
Morza Śródziemnego, natomiast jaki jest stosunek centrum do przeciwległych 
krańców, do zachodnich prowincji cesarstwa, odpowiadał Norwid w Lekcji IV 
wykładów o Słowackim. Jej treścian zapowiadał przedstawienie „pojęcia cywi-
lizacji”, odpowiedź na pytanie: „P o l i t y c z n i e  i  s o c j a l n i e  jak da-
leko zaprowadziła ludzkość cywilizacja?” oraz „Abrys ogólny promieni cywili-
zacyjnych w świecie” (PWsz VI, 405). Wnioski poety brzmią następująco: 

 
Cywilizacja każda, nawet u ludów starożytnych, miała dwa bieguny, punkt wyjścia i punkt 
zamierzchu swego. U ludu wybranego  p u n k t  w y jś c i a – to Jeruzalem z Syjonem,  
a im odpowiada Samaria, gdzie punkt zamierzchu promienia wychodzącego z Syjonu. […] 
Przechodzę do państwa rzymskiego, aby tęż samą architekturę okazać: miało ono dwa 
punkta: Kapitol – punkt wyjścia, i cały pas północny cyzalpiński a mianowicie Galię z jej 
nadbrzeżną  M a r s y l i ą,  M a r s a  kolonią militarną coś jakoby Botany-bay rzymskie – 
p u n k t  z a m i e r z c h u.  Stąd to o wygnanych w ogóle mówiono: „Poszedł ten i ów 
na ryby do Marsylii”, to jest – na zatracenie (PWsz VI, 435)34. 

                                                           
32 La passion du Seigneur. W:  d e  V o r a g i n e. La légende dorée t. 1 s. 407. We-

dług innych wersji legendy Piłat został zesłany do Lyonu, por. tamże s. 408.  
33 E u s è b e  d e  C é s a r é e. Histoire ecclésiastique. Trad. par E. Grapin. Paris 

1905 libre I chapitre XI. Zob. http://remacle.org/bloodwolf/historiens/eusebe/histoire1.htm#XI 
(dostęp: 23 listopada 2013). 

34  Oprócz cywilizacji izraelskiej i rzymskiej Norwid zarysowuje jeszcze jeden krąg 
cywilizacyjny, o promieniu transatlantyckim: „Jak zaś Jeruzalem do Samarii i Rzym do Mar-
sylii, tak następnie całe średniowieczne katolickie imperium ma się do Ameryki”. Jerzy 
Waszyngton nazwany zostanie Samarytaninem i Marsylczykiem amerykańskim. 
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Tekst wymaga być może pewnych dopowiedzeń geopolitycznych. Pomocna 
będzie wzmianka z Norwidowskich Notatek z mitologii o dziesięciu pokoleniach, 
które „oddzieliwszy się, dają początek S a m a r i i” (PWsz VII, 246). Fakt ten 
odnosi się do sytuacji zaistniałej po śmierci króla Salomona, kiedy to nastąpił 
podział Izraela na północne Królestwo Izraelskie (utworzone przez dziesięć 
zbuntowanych pokoleń) oraz południowe Królestwo Judy (ok. 1000 roku przed 
Chr.)35. Na VIII i VII wiek przed Chr. przypada stopniowy upadek obu państw, 
najpierw Samarii, spowodowany podbojem przez Asyryjczyków, natomiast 
późniejszy koniec Królestwa Judy rozpoczyna zarazem okres niewoli babiloń-
skiej. Warto dodać, że po uwięzieniu i rozproszeniu ludności izraelskiej Asyryj-
czycy w Samarii osadzali pogan, którzy dali początek Samarytanom. Nie zostali 
oni przez Żydów dopuszczeni do udziału w odbudowie świątyni w Jerozolimie, 
co stało się przyczyną nieprzyjaznych stosunków: „Żydzi bowiem nie utrzymują 
kontaktów z Samarytanami”36, jak czytamy w Biblii . Komentarzem do tych wy-
darzeń są słowa Samarytanki podczas rozmowy z Jezusem przy studni: „Nasi 
przodkowie oddawali cześć Bogu na tej górze, wy zaś twierdzicie, że jedyne 
miejsce, gdzie należy Go czcić, znajduje się w Jerozolimie”37. Wcześniejsze frag-
menty wykładów, uwagi z Lekcji I wskazują, że w interpretacji Norwida przy-
czyną upadku cywilizacji izraelskiej, czy też mówiąc jego słowami, „początkiem 
pielgrzymki izraelskiej ojczyzny do nicości”, było nieprzyjęcie prawdy chrześci-
jańskiej o powszechnej miłości bliźniego: „i obcy włóczęga, to jest Samarytanin, 
równych praw miłości doznawać powinni” (PWsz VI, 410). 

Gdyby pokusić się o zwizualizowanie kierunku promienia między punktem 
wyjścia cywilizacji a punktem jej zmierzchu na kuli ziemskiej, to ma on wektor 
skierowany ku północy. Także wspomniana przez Norwida Galia Przedalpejska 
(Gallia Cisalpina), prowincja rozciągająca się mniej więcej od dzisiejszej wło-
skiej Ligurii przez część francuską Lazurowego Wybrzeża do Marsylii, gdzie 
łączyła się z Galią Narbońską, w stosunku do rzymskiego Kapitolu położona jest 
na północy, co podkreślone zostało przez sformułowanie „pas północny cyzal-
piński”. Norwid na początku prelekcji ujawniał swoisty paradoks Imperium 
Rzymskiego, które samo nie posiadając centrum, Rzym ustanawiało środkiem, 
od którego wyznaczano odcinki do wszystkich znanych wówczas miejsc (poja-
wia się w tych rozważaniach motyw kolumny na forum z wypisanymi odległo-
ściami od „miast i koczowisk ludów świata” PWsz VI, 41138). Nieco inny kon-

                                                           
35 1 Krl 12,17-33. 
36 J 4,7-9, cyt. 4,9. 
37 J 4,5-42, cyt. 4,20. 
38 Por.  C.  N o r w i d.  Zarysy z Rzymu. W: PWsz VII, 11. 
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tekst wprowadza jeszcze jedna nazwa wymagająca objaśnienia: Botany-Bay, 
odnosząca się do miejsca wylądowania Jamesa Cooka u południowo-wschodnich 
wybrzeży Australii, późniejszej angielskiej kolonii karnej. 

Ze względu na pojawiający się w wykładach o Słowackim wątek marsylski 
interesować mnie będą przede wszystkim wartości przypisane „punktom zmierz-
chu” cywilizacji. Zaznaczyłam już uprzednio ich oddalenie terytorialne od cen-
trum, położenie graniczne, północne. Według Cycerona Marsylia usytuowana by-
ła à l’extremité de l’univers39. Samaria, odpowiadająca miejscu Marsylii w kręgu 
cywilizacji izraelskiej, reprezentowała sobą bunt, ludność skolonizowaną, obcej 
narodowości, naród odsunięty od ważnych doczesnych zadań. Jednocześnie  
w znaczeniu symbolicznym, biblijnym, ale także w uzusie językowym, od które-
go Norwid nie ucieka, przypominając o przysłowiach, Samarytanin był uoso-
bieniem dobroci, miłosierdzia i pomocy. Norwidowska etymologia określenie 
„Marsylia” wywodziła od rzymskiego boga wojny Marsa. Pochodzenie nazwy 
miasta budziło co prawda od wieków wątpliwości badaczy, nadal tylko status 
hipotezy posiada jej wywiedzenie od nazwy ludu Salluwiów (fr. Saliens – 
Μασσαλία jako ich główna siedziba40), lecz powyższy pomysł wydaje się ory-
ginalnym założeniem Norwida, zaktualizowaniem pojawiających się w Quida-
mie wyobrażeń o terenach na północ od Marsylii jako „kraju do robienia karier 
wojskowych”. Porównanie Marsylii do Samarii ujawnia, że Norwid kontynuował 
zaznaczony w przypisie do poematu wątek interpretowania okolic Marsylii ja- 
ko miejsca wygnania także w wykładach o Słowackim. Tak jak prześladowania  
w Kościele jerozolimskim prowokują ucieczki uczniów do Samarii, tak wy-
brzeża południowej Galii stają się ziemią zesłania, miejscem ucieczki, ponadto  
w dalszej części wywodu odwołuje się Norwid do tych samych co w Quidamie 
postaci wygnańców: Magdaleny i Łazarza41. 

Marsylia widziana w relacji do Rzymu, wpisana w krąg cywilizacji łacińskiej, 
wystawia swoimi dziejami ocenę tej kulturze, staje się oskarżeniem dla prze-
śladowców. Uczynienie ze starożytnej Massalii miasta pobytów za karę, siedziby 
osób niepożądanych w otoczeniu imperatora, a także punktu, od którego na pół-
noc rozciąga się już tylko hańba podbijanych narodów, jest ironiczną grą dzie-
jów, sprzeniewierzeniem się ideałom, które patronowały powstaniu tej greckiej, 

                                                           
39 EM s. 50. 
40 EM s. 108. 
41 Pojawienie się postaci Łazarza w kontekście interpretacji świętej Magdaleny pozwala 

potwierdzić fakt, że Norwid utożsamiał w tych przypadkach Magdalenę z Marią z Betanii, 
siostrą Marty i Łazarza, jak jest to przedstawione w Złotej legendzie, zob. G. L e g u t k o. 
Sacrum w oczach rewolucjonisty. O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego. Kielce 
2005 s. 194. 
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fokijskiej osady. W momencie założenia i w trakcie pierwszych lat funkcjono-
wania Marsylia była bowiem miastem wolnym, utworzonym przez ludzi sprzy-
mierzonych z żywiołem morza, udających się dobrowolnie w kierunku odległych 
krajów, aby tam osiedlać się w sposób pokojowy42. Mit założycielski miasta nie 
niósł ze sobą zniszczeń, lecz wartość wolności, sprzyjania rozwojowi wiedzy  
o świecie i wzrostu bogactwa narodów. Marsylia służyła wielokrotnie jako wier-
ny sojusznik Imperium Rzymskiemu, pomagała mu podczas walk z Kartaginą43, 
ale i jego pomocy oczekiwała w czasach najazdów barbarzyńców. Jak zauważył 
Cyceron, bez obecności tego miasta być może nie byłoby wielkiego rzymskiego 
podboju Galii Transalpina – to w odpowiedzi na apel Marsylii ze 154 roku przed 
Chr. Rzymianie włączyli się w wojnę po zachodniej stronie Alp, a po jej wy-
graniu, czyli, jak powiedziałby Norwid, po zrobieniu przez konsula kariery woj-
skowej – pozostawili Marsylczykom korzyści ze zwycięstwa. Ustanowione przez 
Rzymian Aquae Sextiae jak forteca miały bronić miasta przed atakami barba-
rzyńców z północy. Stosunki między Rzymem a Marsylią zmieniały się na 
przestrzeni historii, lecz nawet w okresach walk – jak podczas oblężenia przez 
Juliusza Cezara – antagoniści wydawali się zachowywać wzajemny szacunek. 
Imperator mimo opowiedzenia się Marsylii po stronie Pompejusza podczas walk 
w triumwiracie nie obrócił miasta w pył, nie wziął jeńców, nie zmienił jego 
nazwy. Marsylia jako punkt na mapie w końcu zaznaczony jako rzymski to 
jednocześnie chwalebne potwierdzenie podbojów, które miały miejsce za barierą 
Alp, Trans Alpes, oraz miejsce, od którego zaczyna się cierpienie jednostek 
płacących osobistą cenę za koszt rozwoju Imperium Romanum. Na podstawie 
pism Norwida można też zauważyć, że Marsylia nie jest przedstawiona w swym 
zewnętrznym, architektonicznym kształcie, „w zmysłowym charakterze” (por. 
PWsz VII, 11). Pretenduje raczej do roli „przestrzeni kulturowej”44, obok Jero-
zolimy, Rzymu, Aten, Babilonu, Delf, Akropolu, Salaminy, Kaukazu i wielu in-
nych. Zamiast realiów i kultury materialnej Marsylii mamy więc tylko „uogól-
nienie”, „nazwę miejscowości” 45, która dodała nowe wątki na obrazie cywilizacji 
świata46. 

                                                           
42 Zob. EM s. 38. Badaczka bezwiednie śladem Norwida porównuje Marsylię do Nowego 

Jorku i Sydney. 
43 A. G r e n i e r. Historia Galów. Tłum. A. Delahaye, M. Hoffman. Gdańsk 2002 s. 263. 
44 C h l e b o w s k i.  Romantyczna silva rerum s. 189-190. 
45 Tamże s. 189. 
46 Do wizji Marsylii mogłyby, moim zdaniem, odnosić się słowa o Rzymie w optyce Nor-

wida: „tak mało będąc  m i e j s c o w oś c i ą,  wiele może wyjaśnić nawet i z tego, co nie  
w  m i e j s c u,  ale  w  c z a s i e  swoje ma przyczyny” (PWsz VII, 12). 
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W toku Lekcji IV Norwida pojęcia punktu wyjścia i punktu zmierzchu 
cywilizacji stają się tożsame z alfą i omegą, a także z jej „biegunem dodatnim”  
i „biegunem ujemnym” (PWsz VI, 436). W kontekście tych sformułowań, jak 
również rozpoznań Grażyny Halkiewicz-Sojak co do podwójnego znaczenia sło-
wa „środek”47 w pismach poety, należy próbować interpretować zdanie: „cywi-
lizacja każda uważana być winna jako środek nie jako cel”. Źródło (środek) 
oznaczałby obraz punktu wyjścia cywilizacji, a zarazem „źródło sposobów po-
stępowania, źródło metodologii narodowego życia”48, zaś cel – jej zmierzchu. 
Wydaje się, że wnioski Norwida prowadzą do stwierdzenia faktu, że rola ośrod-
ków cywilizacyjnych, takich jak w antyku Izrael czy Rzym, a w epoce śred-
niowiecza cała katolicka Europa, nie była pełniona właściwie, dobrze, sumien-
nie, z „duchem chrześcijańskim”, skoro za jej przyczyną wyznaczano rejony  
i granice wygnania oraz będącego jego konsekwencją cierpienia.  

Punkt zmierzchu cywilizacji ma też tę właściwość, że w nim według Norwida 
dzieje narodu indywidualizują się, to tu rozgrywają się „dzieje serca pojedyn-
czego człowieka”49. W jaki sposób słowa te mogą odnosić się do obrazu Marsylii 
w pismach Norwida? Najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest, iż poprzez 
apostolat świętych przybyłych na wybrzeża Galii, zwycięstwo odniosła wiara 
chrześcijańska z wartością, jaką przypisuje ona cierpieniu: „Jakkolwiek znowu  
z Galii na Kapitol weszli mężowie silni, a chorągiew Łazarza i Magdaleny, do 
Galii wygnanych powiała nad murami Watykanu” (PWsz VI, 435). Kres stał się 
początkiem, prowadził do źródła. Taka hipoteza może być wzmocniona przez 
świadectwo Norwidowskich refleksji nad etymologią słów „kres” i „krzyż” 50. 
Marsylia, z całą stojącą za nią północną Galią, jest zatem także miejscem, gdzie 
„wszystko się przesila – śmierć jest życiem, bo tam jest już polarny zmierzch 
cywilizacji narodowej!” (PWsz VI, 445). 

Warto podkreślić, że jednaki jest w Norwidowskiej wizji punkt wyjścia 
cywilizacji dla Polski i Prowansji. W obrazie, zaproponowanym przez poetę  
w wykładach, mającym uprzytomnić odbiorcom ideę cywilizacji istnieją dwie 

                                                           
47 G. H a l k i e w i c z - S o j a k. Norwidowskie motywy „Piasta-kołodzieja” i „Rzy-

mu” jako argument w sporze o uniwersalizm pisarza. W: t a ż. Nawiązane ogniwo. Studia  
o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach. Toruń 2010 s. 196. 

48 Tamże. 
49 Ciekawym kontekstem do tego ujęcia jest też fragment listu Norwida do Kleczkow-

skiego z czerwca-lipca 1860 roku, w którym postawiona zostaje kwestia relacji Occident 
(Zachodu, utożsamianego z Europą) do Orient (Azji): „Plus vers l’Asie, p l u s  l a 
q u e s t i o n  d e  l ’ h u m a n i t é  d e v i e n t  i n d i v i d u e l l e; plus vers 
l’Occident, plus  e l l e  s e  g é n é r a l i s e  […]” (PWsz VIII, 426).  

50 Notatka 67. W: PWsz VII, 250. 
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pary punktów połączonych promieniem, co naprowadza badaczy na kształt 
okręgu jako figury rozwoju cywilizacji51. Grażyna Halkiewicz-Sojak w swoich 
rozważaniach o uniwersalizmie Norwida zwróciła uwagę na ważność motywu 
koła w refleksji historiozoficznej Norwida – kształt objawiony Piastowi przez 
aniołów, posłańców boskich, „instrument cywilizacyjnych przemian i model 
narodowych dziejów” powinien „stać się w przyszłości modelem harmonii nie 
tylko polskiej, ale i europejskiej”52. Możliwa jest też hipoteza potraktowania 
„promienia” jako wiązki wychodzącej od źródła światła. Zbliżając do siebie  
z kolei te dwie interpretacje, warto byłoby wspomnieć o „prototypowej zdolności 
poprowadzenia promienia z jego centrum ku wszystkim punktom obwodu”, 
którą uwypuklał w analizie twórczości francuskiego przedstawiciela symbolizmu 
Paula Claudela Gaston Bachelard53. Sądzę, że stosunek poszczególnych kręgów 
cywilizacyjnych wyznaczonych na kształcie koła, rozmiar promieni, umieszcze-
nie punktów środkowych i punktów na obwodzie, dobrze oddaje określenie 
Włodzimierza Szturca, zapożyczone z geometrii, „przesunięcia równoległego”54. 
Zjawisko przerostu pewnych organizmów politycznych, które prowadzi do prze-
śladowań i ludzkich wędrówek z konieczności, wpisane jest w tektonikę dziejów, 
cechującą się rytmem nawrotów55. Jednakże interpretacje Norwida wskazują też, 
że geometryczne eksplikacje mogą być wygodną formułą, lecz nie powinny 
horyzontu myślenia ludzkiego przedstawiać jako „pewnego, zakreślonego i skoń-
czonego”. Warto zapytać, jak w tym kontekście można rozumieć rozróżnienie 
między człowiekiem „ukształconym” i „kształcącym”. Dla pierwszego charakte-
rystyczne i wygodne jest zdanie się na wiarę cywilizacji, którą napotkał – pisze 
Norwid – ale żeby ze stanu biernego przejść w aktywny, „do źródeł wrócić na-
leży” (PWsz VI, 431). Ta sama myśl pojawia się też w momencie zarysowywa-
nia metaforycznej wizji cywilizacji-gmachu, która jest „schodem jednym na to 
tylko służącym, aby po nim deptać i chodzić”, aby piąć się wyżej, nie traktować 
zastanych błędów jako rozdziału zamkniętego, bowiem „cywilizacja każda, jako 
skończoność uważana, jest fałszywa” (PWsz VI, 432). Zważywszy na fakt, że 
ustalenie miejsc początku i kresu cywilizacji miało być tylko kwestią pomocni-

                                                           
51 Por. PWsz VII, 11: „Rzym to środek,  p u n k t   prawie  w  m a t e m a t y c z -

n y m  r o z u m i e n i u”. 
52 H a l k i e w i c z - S o j a k.  Norwidowskie motywy s. 198. 
53 Poeta przywracał w ten sposób „rzeczywistość słoneczną” pozostawionemu w „geo-

metrycznym spokoju” słowu „promień”, zob. G. B a c h e l a r d. Marzenie i kosmos. W: 
t e n ż e. Poetyka marzenia. Tłum., oprac. i posłowie L. Brogowski. Gdańsk 1998 s. 211. 

54 W. S z t u r c. Archeologia wyobraźni. Studia o Słowackim i Norwidzie. Kraków 2001 
s. 206. 

55 Tamże s. 207. 
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czą do głównego wywodu Norwida, interpretacji Anhellego, jest ono procesem 
dość skomplikowanym i wielorzędnym, z czego autor doskonale zdawał sobie 
sprawę, wtrącając raz po raz: „ale to w nawiasie!”, „i tu drugi jest nawias”, „ale 
to znowu jest w nawiasie!”56. Ponadto jego model rozwoju cywilizacji odznaczał 
się wielostopniową strukturą, pojawiają się również „drugiej potęgi osie”, co 
przekonuje tylko o słuszności matematyczno-geometrycznych dociekań badaw-
czych. O ile więc określenie bieguna dodatniego dla polskiej kultury narodowej 
jest jednoznaczne – jest nim także Rzym, z którego „promień chrześcijaństwa 
popłynął na świat”57, to trudno o tak jednostkową odpowiedź, gdy mowa o punk-
cie zmierzchu. Gotów jest nawet Norwid założyć, że istnieje on „wszędzie – bo 
wszędzie wygnaństwo polskie”. Doskonale zdawał sobie poeta sprawę, że dla 
polskich emigrantów takim miejscem zesłania była nie tylko Syberia, najbardziej 
dramatyczne objawienie miejsca zmierzchu polskiej cywilizacji w literaturze 
romantyzmu, lecz Marsylia, Awinion… cały „pas północny cyzalpiński”. 

4. INTERPRETACJA CYWILIZACJI  
Z UWZGLĘDNIENIEM PROWANSALSKICH KONTEKSTÓW 

Wspomnienie o rzymskim panowaniu w Prowansji pojawia się w fabularnym 
tekście Norwida, w „legendzie” Cywilizacja, powstałej w 1861 roku. Na pokła-
dzie parostatku „Cywilizacja” podróżuje towarzystwo w różnym wieku i od-
miennych profesji, między innymi oficer kawalerii, artysta z „wykradzioną” da-
mą, ksiądz misjonarz i zakonnice, tajemniczy „konspirator”, znajomi narratora: 
lekarz i adwokat. Od tego grona ludzi, którzy wzbudzają albo pozytywne odczu-
cia albo po prostu przyjazne zainteresowanie bohatera, odróżniają się dwie 
postacie, nazwane Emigrantem i Archeologiem. Osoba przedstawiająca wydarze-
nia nie miała okazji ich poznać ani zamienić z nimi paru słów, czego może 
żałowałaby, lecz nie zdążyła, gdyż zostały jej zaprezentowane elementy ich prze-
konań: „Zdarzenie to, acz małe, byłoby mi wcale nieprzyjemne, gdyby nie po-

                                                           
56 Jedna z takich wzmianek odnosi się do dzieła Tacyta, Żywot Juliusza Agrykoli, w któ-

rym wspomina się o literackich studiach rzymskiego dowódcy w Marsylii (PWsz VI, 435). 
57 Norwid często mówił o sobie: „Polonus natus, civis Romanus”, „Rzymianin w Polsce 

urodzony” (PWsz IX, 164), co wiązało się też ze statusem prawnym emigranta pozbawionego 
narodowości; zob. objaśnienie. W: PWsz IX, 542. Zdaniem historyków, „zachodnie prowin-
cje” Imperium Rzymskiego w znaczeniu geograficznym odnosiły się do Galii, Brytanii, Ger-
manii, Hiszpanii, Afryki, lecz „w sensie kulturowym […] zwykło się do nich dołączać po-
zostały łacińskojęzyczny obszar europejski po Mezję i Trację” (T. K o t u l a. Kryzys III 
wieku w zachodnich prowincjach cesarstwa rzymskiego. Wrocław 1992 s. 5). 
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szło za nim pośpieszne przyjaciela mego ostrzeżenie […]”58. Narrator dowiaduje 
się o tych towarzyszach podróży następujących rzeczy:  

 
Emigrant ten bardzo szanowanym jest człowiekiem i zaiste, że o nim powiedzieć by należało, 
że konsekwentny jest. […] to zaś go przede wszystkim zbliża z archeologiem, iż ów pierwszy, 
będąc rzymianinem, chce nieodzownie Rzymu na stolicę Włoch odrodzonych. Archeolog zaś 
dalej się posuwa, proponując, aby koniecznie stolicą Polski przyszłej była Kruszwica lub 
przynajmniej stojąca na Gople Wieża-Mysza. – Co zaś do Francji, tę ma rządzić prokonsul 
rzymski, w monumentalnym Nîmes lub Arles obyczajem dawnym konsystujący.  
– Jedna wszakże rzecz jest szczególniejsza – dodał następnie mój przyjaciel – to jest, że mąż 
oddany po szczególe samej tylko archeologii nigdy na mszę nie chodzi!59. 

 
Pierwsze pytanie, jakie należałoby sobie zadać w odniesieniu do powyższego 

fragmentu, powinno brzmieć: co w wypowiedzi lekarza przesądziło o tym, że 
zdarzenie uniknięcia spotkania z dwoma podróżnikami nie okazało się ostatecz-
nie tak „nieprzyjemnym”, jak domniemywał narrator – ich oryginalne pomysły 
historyczno-polityczne czy nieuczęszczanie na msze święte? Wydaje się, że 
absurdalność pierwszych jest konsekwencją zaniechania uczestnictwa w nabo-
żeństwach, bowiem narrator kontruje wypowiedź znajomego: „Cóż więc pojąć 
on może z umiejętności swojej?”. Rządy prokonsulów rzymskich kończą się  
w Prowansji wraz z najazdami barbarzyńców w III wieku po Chr.60 i definityw-
nie z przejściem na chrześcijaństwo Konstantyna Wielkiego. Warto dodać, że 
nigdy nie władali oni „Francją”, lecz Galią, która stała się zalążkiem tego pań-
stwa. W kolejności chronologicznej czasy najdawniejsze reprezentuje zatem  
w Cywilizacji Rzym jako stolica Włoch, następnie Nîmes lub Arles jako stolica 
Francji oraz Kruszwica jako stolica Polski. Postulat pierwszy, ujawniony przez 
Emigranta, zdaje się jeszcze być akceptowalny, natomiast dwa kolejne przed-
stawia Archeolog, który „dalej się posuwa”. Wzmianka o „obyczaju dawnym”, 
który miałby przyświecać pomysłom wskrzeszenia nieistniejących już struktur 
władzy i zakończonych form cywilizacji, nasuwa myśl o „Obyczaju starym”, 
groteskowo przedstawionym w wierszu Klaskaniem mając obrzękłe prawice…, 
w którym wyszczerza on zęby na jutrznię, posypując jednocześnie głowę po-
piołem, „by noc przedłużył, nie zerwał ze snami”. Takim sennym majakiem 
zdają się właśnie koncepcje układu politycznego Emigranta i Archeologa. Do 

                                                           
58 C.  N o r w i d.  Proza. W:  t e nż e.  Dzieła wszystkie. T. VII. Oprac. R. Skręt. Lublin 

2007 s. 111. 
59 Tamże s. 111-112. 
60 Warto wspomnieć, że jeszcze w połowie II wieku z Nîmes lub innych ośrodków Galii 

rzymskiej wybierano na cesarza (Antoninus Pius). 
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groteski jako zasady konstrukcji postaci odwoływała się kilkakrotnie w swojej 
interpretacji Cywilizacji Zofia Trojanowiczowa:  

 
Kim są pasażerowie parostatku? Bardzo to osobliwie skonstruowane postacie. Pozbawione 
imion i nazwisk, określone najczęściej przez zawód, zdają się reprezentatywne dla społeczno-
ści XIX-wiecznej. Równocześnie niemal każda z nich została wyposażona w jakieś cechy 
charakterystyczne, stawiające indywidualną reprezentatywność pod znakiem zapytania, a przy 
tym tak ujęte, że czynią z tych osób postaci groteskowe61. 

 
Cywilizację badacze rozumieją przede wszystkim jako utwór w poetyce 

„świata na opak”62 i niewątpliwie mamy tu do czynienia z patriotyzmem na opak 
oraz realpolitik à rebours. Niemniej jednak, czy przedstawione pomysły można 
rozpatrywać tylko w granicach absurdu? Rzym jako stolicę zjednoczonych 
Włoch miał szansę zobaczyć Norwid jeszcze za swojego życia63, powroty do 
prasłowiańskości widoczne były w literaturze polskiego romantyzmu, także tej 
tworzonej w nurcie mitów wielkopolskich64. Na moją szczególną uwagę zasłu-
guje w tym fragmencie próba wysunięcia dawnych rzymskich kolonii na stolicę 
Francji, której władca byłby jednocześnie namiestnikiem krajów basenu Morza 
Śródziemnego, prokonsulem rzymskim. W drugiej połowie XIX wieku na połu-
dniu Francji zaczynały budzić się tendencje separatystyczne, pierwszym ich 
zwiastunem było odrodzenie języka prowansalskiego, rozkwit poezji okcytań-
skiej, a także w dziedzinie życia codziennego między innymi sprzeciw wobec 
obowiązkowego nauczania w szkołach tylko w języku francuskim. Argumenty 
lingwistyczne przemawiały za tym, aby iść o krok dalej, gdyby mówić Norwi-
dem: „dalej się posuwać”, w działaniach politycznych. Język okcytański ma bo-
wiem kilka dialektów, między innymi prowansalski i langwedocki, ale też 
gaskoński, co zbliża nas do współczesnej granicy francusko-hiszpańskiej, a także 
spokrewniony jest z katalońskim. Więzy te, wraz z narastającą wrogością do 

                                                           
61 Z. T r o j a n o w i c z o w a. „Cywilizacja” Norwida. Propozycja nowej lektury. 

„Roczniki Humanistyczne” t. 46:1998 z. 1 s. 280. 
62 M.  A d a m i e c. Cypriana Norwida „Świat na opak”. W: Cyprian Norwid. W setną 

rocznicę śmierci poety. Materiały z sesji poświęconej życiu i twórczości C. Norwida (27-29 
października 1983). Red. S. Burkot. Kraków 1991 s. 76-108. 

63  Na faktyczny kontekst historyczny tego pomysłu zwróciła uwagę Maria Janion  
w przypisie do Cywilizacji, wskazując na realne szanse, jakie pojawiły się przed Rzymem jako 
stolicą w listopadzie 1859 roku, choć do zrealizowania minęło jeszcze ponad 10 lat; zob.  
C.  N o r w i d.  Cywilizacja. Legenda. Wstęp M. Janion. Gdańsk 1978 s. 29. 

64 Por. R. B e r w iń s k i. Mysza Wieża. W: t e nż e. Poezyje R.W. Berwińskiego.  
Cz. 2. Bruksela 1844 s. 31-36 („Zbudź się Popielu – i powiedz, czy wieże / Zasłonią królów – 
kiedy się przebierze / Cierpliwość nieba i występków miara!” s. 34). 
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„północnej” Francji, mogły prowadzić w drugiej połowie XIX wieku do poli-
tycznych przesunięć. W polskich pracach końca XIX wieku zwracali na to 
uwagę między innymi Edward Porębowicz („idea związku romańskiego, wy-
miana sympatycznych uczuć z Katalonią nadawały w pewnej chwili ruchowi 
temu nawet polityczną cechę” 65) oraz Adolf Warski, którego przekonania poli-
tyczne sprzyjały wyrażaniu podobnych poglądów66.  

Przypomnienie przeze mnie tych faktów nie oznacza tego, że w Norwidow-
skiej wzmiance o utworzeniu stolicy w Nîmes czy Arles upatruję odprysku prze-
czytanych we francuskich dziennikach koncepcji grup i stowarzyszeń z połud- 
nia Francji. Chciałabym jednak zaznaczyć pozorne tylko nieprawdopodobień-
stwo postulatów Emigranta i Archeologa – były one możliwe do zrealizowania,  
a przynajmniej mogły być one obecne w przestrzeni debaty publicznej tej epoki, 
ale w optyce Norwida wydają się raczej diabelską pokusą, zgodną z kreacją prze-
strzeni współczesności jako infernum67. Warto przypomnieć dość szybką, bo za-
mieszczoną w liście do Józefa Bohdana Zaleskiego z 24 kwietnia 1848 roku, 
reakcję poety na Skład zasad Adama Mickiewicza. Norwid zarzucił twórcy Le-
gionu niewłaściwe pojęcie ojczyzny i narodu: „ziemia polska ze swym społe-
czeństwem ciało” pisał Mickiewicz, w tej formie ma zmartwychwstać „duch 
polski Ewangelii”, a następnie „w osobie wolnej i niepodległej staje i Sławiań-
szczyźnie dłoń podaje”. Na marginesie tej lektury, którą oceniał jako „niedo-
rzeczną”, Norwid zastanawiał się: „Ciekaw jestem, co na to Włochy, Hiszpania  
i Frankowie by powiedzieli, gdyby kto im poradził stworzyć naród r o m ań -
s k i?…” (PWsz VIII, 62). 

                                                           
65 Antologia prowansalska. Wybór poezyi trubadurów i felibrów XI-XIX wieku. Tłum.  

E. Porębowicz. Warszawa 1887 s. 12. 
66 A. W a r s k i. Felibrzy i felibryzm. Nowożytna literatura prowansalska. „Ateneum” 

1897 t. 4 z. 11: „Ruch ten ma na celu niepodległość, naprzód lingwistyczną i literacką, 
następnie administracyjną i do pewnego stopnia polityczną Południa w ogóle i Prowancji  
w szczególności” (s. 238), „Szeroki plan, pomyślany przez Mistrala, nie ograniczał się na 
Prowansji: obejmował Langwedocję, Akwitanię, Limousin, Owernię i nawet Katalonię. Cho-
dziło mu o stworzenie języka literackiego, wspólnego całemu temu obszarowi, oraz pewnej 
jedności w akcji i dążeniach” (s. 239), cytat z przemówienia Fryderyka Mistrala: „Chcemy, 
aby lud nasz dowiedział się, że ojcowie nasi uważali się zawsze za rasę oddzielną. Powinien on 
wiedzieć, że przodkowie nasi przyłączyli się swobodnie i z godnością do szlachetnej Francji 
[…]. Niech wie lud nasz, że gdy on tego chciał, język, którym mówi, był językiem poetyckim  
i literackim Europy, językiem miłości, sztuki, wolności municypialnej, cywilizacji. Patrz, 
dzielny ludu, czego cię nauczyć chcemy: […] na powrót zająć stanowisko swoje; pierwsze 
miejsce wśród ludów Południa. I gdy każdy Prowansalczyk i każdy Katalończyk w ten sposób 
odzyska swą cześć, […] powstaną wielcy ludzie, ujrzycie naród w rozkwicie” (s. 240). 

67 A d a m i e c.  Cypriana Norwida „Świat na opak” s. 102. 
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Jak pisze Marek Adamiec:  
 

W przypadku „skargi na obecne czasy” układem odniesienia staje się przede wszystkim mo-
del „wieku złotego”, który uległ destrukcji – i przez to świat cały pogrążył się w szaleństwie, 
a jedynym mędrcem stał się błazen czy szaleniec68.  

 
Ówczesna narratorowi Cywilizacji epoka zaoferować mogła mu tylko podróż 

parostatkiem – zakończoną przecież katastrofą! – a odbytą w towarzystwie ludzi, 
z którymi nie potrafiłby odnaleźć wspólnego języka, tak niedorzeczne wydawały 
mu się ich pomysły. Światu – i cywilizacji – potrzebna jest zdaniem Norwida 
zmiana, ale innego typu niż powrót do umarłych formuł. Jako złoty wiek mógł 
być przedstawiany dla Italii czas rozkwitu Imperium Rzymskiego69, dla Prowan-
sji – okres powstawania monumentalnych rzymskich aren, teatrów, mostów  
i wodociągów, łaźni, w historii Polski – epoka pierwszych Piastów w Kruszwicy. 
Jednakże postulaty powrotu do tych archaicznych form w kulturze dziewięt-
nastowiecznej Europy składają się tylko na katastrofalną wizję historii. Stąd też 
potrzebna konstatacja badacza, że przywrócenie reguł „dotyczy przede wszyst-
kim sfery aksjologii”70. Zachowania Emigranta i Archeologa w obliczu katastro-
fy demaskują ich zagubienie w świecie, którego nie pojęli ani uczuciem, ani 
rozumem71. Jak zauważa Mikucki:  

 
W perspektywie dziejów Norwid bowiem unicestwia panowanie Rzymu nad światem. Czyni 
więc odwrotnie niż Krasiński, w którego dramacie Wieczne Miasto zostaje ocalone poprzez 
zamach stanu dokonany przez Aleksandra Sewera72.  

 
Norwid stwierdzał w formule „złotego wieku” oderwanie warstwy słownej od 

znaczeniowej, co zanotował w zdaniu: „»Dobre czasy« przysłowiowe, że coraz 
gorzej, i »Wiek złoty«” (PWsz VII, 260)73. W strukturze Cywilizacji rolę mędrca 
przejmuje, moim zdaniem, sam narrator, który okazuje się snuć swą opowieść 
zza grobu – opiekująca się nim w końcowej scenie siostra zakonna wspomina  
o jego pogrzebie. 

                                                           
68 Tamże s. 99. 
69 C. N o r w i d. Co słychać i co począć? Humoreska z wstępem i epilogiem: „Powia-

dają, że piękne były inne wieki, / Gdy ogień święty wznosił się złotym filarem, / Gdy Rzym od 
Dziewic-białych wyglądał opieki, / Zasiadających w cyrku, jak Senat, z Cezarem” (PWsz III, 
630). 

70 A d a m i e c.  Cypriana Norwida „Świat na opak” s. 100. 
71 T r o j a n o w i c z o w a.  „Cywilizacja” Norwida s. 283. 
72 M i k u c k i. „Quidam” jako polemika z „Irydionem” s. 380. 
73 Por. PWsz VII, 355; uwagi o Włoszech epoki renesansu. 
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5. WNIOSKI 

Mimo że wizualnie, w swej zewnętrznej szacie, bardzo podobna była Galia, 
od Marsylii w kierunku północnym, przede wszystkim do sąsiadującej z nią Ita-
lii, to w warstwie znaczeń symbolicznych mogła być utożsamiana z wieloma 
innymi regionami, niekiedy bardzo odległymi geograficznie, jak Samaria, połu-
dniowa Australia czy Nowy Świat. W obrazie Marsylii i rozpoczynających się od 
niej terenów gallorzymskich zaznacza się charakterystyczna dla obszarów zesłań 
ambiwalencja aksjologiczna – „pas północny” od Marsylii reprezentuje bowiem 
to, co złe w ustroju politycznym i społecznym ośrodka cywilizacji, który je 
wytwarza, z drugiej zaś strony – w swym stanie naturalnym jest miejscem pięk-
nym pod względem krajobrazowym czy architektonicznym.  

Prowansja, zwłaszcza jej część nadmorska i najbliższa Półwyspowi Apeniń-
skiemu, zajmowała myśli Norwida przede wszystkim jako „ogniwo śródziemno-
morskiego dziedzictwa”74. Podróż z Prowansji do Italii, a stamtąd do Ziemi 
Świętej, czy też w odwrotnym kierunku, nie jest więc przedstawiana u Norwida 
tak jak u innych dziewiętnastowiecznych polskich poetów jako przemierzanie 
granic między krajami i kontynentami, lecz jako wędrówka w obrębie jednego 
państwa – w obrębie świata75, na którego wizję składały się między innymi 
Rzym i Grecja, Palestyna i Egipt76. Dzięki niepewnemu statusowi, narażeniu na 
zniknięcie z map w toku licznych podbojów, Prowansja stawała się odpowied-
nim miejscem do obserwacji „żywiołów izraelskich, greckich i rzymskich, na 
północnych energiach i na tle barbarzyńskim rozwijających się” (PWsz VI, 646). 
Zdaniem francuskich literaturoznawców dopiero w XIX wieku, po 1830 roku, 
który oznacza poszerzenie terytorium Francji o zamorską kolonię Algieru77, 
Marsylia wychodzi z cienia miasta położonego gdzieś na krańcu państwa i staje 
w centrum – życia handlowego, a więc zarazem dziewiętnastowiecznej cywiliza-
cji kupieckiej. 

                                                           
74 I n g l o t.  Norwidowska Europa s. 61. 
75 C. N o r w i d. Kleopatra i Cezar: „Lecz p o s p o l i t e j r z e c z y (a k t ó -

r a  ś w i a t  d z i e rż y)  / Tknięty afektem, […] wylega populus na forum” (PWsz V, 
11; wyróżnienie pochodzi od autorki – M.K.). 

76 Por. wizję „globu” w strofach VII i VIII Assunty: „nad Eufratem”, „w gruzach Babi-
lonu”, „u Piramid”, „w Nazaret”, w Grecji „u Partenonu”, nad Tybrem, „w Giulietty mieście”, 
nad Dunajem, gdzie Scyci i Getowie. 

77 EM s. 136. 
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Norwid w swoich prelekcjach o Słowackim skonstruował swoistą mapę geo-
grafii moralnej starożytnych i nowożytnych cywilizacji78, której nauczanie pro-
wadzone jest, a raczej powinno być, od punktu triumfującego do cierpiącego. 
Dostrzegał przecież zaniedbania dotyczące upośledzenia „pamięci serca” w na-
ukach historycznych, podobnie redefiniował geografię, dziedzinę przywoływaną 
tu wymiennie z historią właśnie. Archeologia społeczna okazała się archistrate-
gią dziejów79.  

Hellenizacja świata antycznego, odbijająca swój ślad także na obliczu pre-
historycznej Prowansji, była procesem znanym romantykom, w tym Norwidowi, 
jednak w o wiele większym stopniu skłaniała do namysłu romanizacja zachod-
nich wybrzeży Morza Śródziemnego i obszaru Europy środkowej. Być może 
działo się tak dlatego, że w figurze antycznego Rzymu – pogromcy kultur star-
szych i lepiej rozwiniętych widziano analogię do przejęcia Polski w obce wła-
danie, ale i dlatego, że to na czasy władzy imperium nad całym znanym ówczes-
nym światem przypada zwycięstwo  

 
przez człowieka n i e b i ań s k i e g o, przez Krzyż, prawdę, męczeństwo; przez takie 
świętej krwi wylanie, że pomniki w niej wszystkie starego świata się ochrzciły i kościołem 
został amfiteatr, także bursa i łaźnie (PWsz VII, 11).  

 
W styczniu 1851 roku w liście do Zaleskiego Norwid pisał:  
 

U mnie to opanowanie geograficzne globu Niebieskim Królestwem naprzód to n i e 
p r z y c z y n a,  a l e  s k u t e k  –  boć to nie z tego świata, co państwo rzymskie, to 
Królestwo… To skutek tego, że we wszystkich staraniach i drobiazgach nie powiedzie się – 
wiele odleci precz – wiele inaczej się powiedzie – wiele dwakroć pomyślnie pójdzie, i tak  
w skutkach onego bojowania opanuje się obszar i cało-glob planety (PWsz VIII, 120-121).  

 
Jak zauważa Halkiewicz-Sojak, „[ś]rodkiem piastowskiego koła okazały się 

w rezultacie ewangeliczne prawdy potwierdzone męczeństwem pierwszych 
chrześcijan w rzymskich amfiteatrach”80. Idąc tropem badaczki, warto zaryzyko-

                                                           
78 PWsz VI, 435: „obraz geograficzny i przewodnik podręczny wartości moralnej tych 

cywilizacji”. W tym kontekście użyteczne byłoby też odwołanie się do sformułowania Jaro-
sława Ławskiego o „planetarnej historiozofii”, mimo że użytym w pierwotnym kontekście  
w odniesieniu do prelekcji paryskich Mickiewicza, odkrywca „słowiańskiego kontynentu” 
(t e n ż e.  Mickiewicz – mit – historia: studia. Białystok 2010 s. 77). 

79 PWsz VI, 435. 
80 H a l k i e w i c z - S o j a k. Norwidowskie motywy s. 202. Por. G. G ö m ö r i. 

Norwid wobec wczesnego chrześcijaństwa. Kilka luźnych uwag. W: Norwid a chrześcijaństwo. 
Red. J. Fert, P. Chlebowski. Lublin 2002 s. 214-215: „Norwid podzielał pogląd Krasińskiego, 
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wać stwierdzenie, że jako centrum koła, które zakreśliła podróż Magdaleny  
i Łazarza, z Ziemi Świętej do Marsylii, a stamtąd ku Rzymowi – centrum 
chrześcijaństwa – można wskazać świadectwo wiary dane przez pokutującą 
Magdalenę na górskim stoku w Sainte-Baume. W jednym z prowansalskich 
miejsc kultu świętej, poświęconej jej bazylice w Saint-Maximin-la-Sainte- 
-Baume, znajduje się do dziś wyjątkowe dzieło z XVI wieku: ołtarz z centralnym 
obrazem przedstawiającym ukrzyżowanie Jezusa, otoczonym osiemnastoma 
medalionami ze scenami Męki Pańskiej81. Miejscem akcji poszczególnych eta-
pów Drogi Krzyżowej są według zamysłu autorów słynne zabytki regionu 
śródziemnomorskiego, a jednocześnie kluczowe dla historii chrześcijaństwa  
w Europie Zachodniej budowle. Obok weneckiego Placu św. Marka czy rzym-
skiego Koloseum przedstawione zostały również areny rzymskie w Nîmes (il. 10 
i 11) i pałac papieski w Awinionie. Dopiero po zauważeniu faktu naznaczenia 
tych obiektów „starego świata” obecnością świętych można zatem zrozumieć 
właściwe miejsce Prowansji w obrazie czasów Imperium Rzymskiego. 

 
 
 
 
 
 

  

                                                          

iż siłę Imperium Rzymskiego można było złamać tylko przez ofiarę i cierpienie całych pokoleń 
chrześcijan, a nie przez ruch buntowniczy czy siłę politycznego sprzeciwu”. 

81 M. M o n c a u l t. Bazylika Świętej Marii Magdaleny i klasztor królewski. Tłum.  
A. Brudkowska. Aix-en-Provence 2008. 
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1. C. Norwid, Z katedry w Montpellier 1858
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6. ILUSTRACJE 

Z katedry w Montpellier 1858, szkic w Albumie Orbis II k. 35r

 
 
 
 

___________      

k. 35r 
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2. NN, Przejście Hannibala przez Rodan, miedzioryt, ilustracja z Albumu Orbis I k. 85r i v 

 
 

 
3. Maison Carrée (Nîmes) – widok dziewiętnastowieczny 
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4. i 5. Maison Carrée (Nîmes) – widok współczesny 

 



 ___________________________
 

 

 

6. Fronton Maison Carrée z widocznymi 
C. Caesari Augusti F. Cos. L. Caesari Augusti F. Cos. 
były wyrzeźbione, lecz wykonane z br

 

7. Rekonstrukcja napisu przez J.F. Séguiera, 

___________________________  NORWID  WOBEC  PROWANSJI  CZASÓW  RZYMSK

rrée z widocznymi śladami po inskrypcji z około II-III wieku po Chr.: 
C. Caesari Augusti F. Cos. L. Caesari Augusti F. Cos. Designato Principibus Juventutis. 

bione, lecz wykonane z brązu i umocowane, stąd liczne zagłębienia widoczne 

 
Rekonstrukcja napisu przez J.F. Séguiera, osiemnastowiecznego badacza staroż

rzymskich, pochodzącego z Nîmes 
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III wieku po Chr.:  
Designato Principibus Juventutis. Litery nie 

bienia widoczne do dziś 

wiecznego badacza starożytności 
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8. i 9. Świątynia Diany w Nîmes 
– widok z Mont Cavalier  

i widok szczegółu 
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10. i 11. Retabulum w bazylice św. Marii Magdaleny w Saint-Maximin-la-Sainte-Baume:  

tło do sceny sądu Jezusa przed Kajfaszem stanowią areny rzymskie w Nîmes 
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NORWID AND PROVENCE OF THE ROMAN TIMES 

S u m m a r y 
 

The author discusses Norwid’s connections with Provence in four aspects. The first of 
them are Provencal motifs in the poet’s biography: his journey to the south of France in 1858, 
Norwid’s brothers, Ludwik and Ksawery, moving houses to Provence, presentation of Nor-
wid’s etchings at an exhibition in Nîmes in 1865. The second part of the article inscribes the 
image of Provence shown in Norwid’s works into the context of Mediterranean myths and the 
culture of northern France on the basis of conclusions drawn from Notes on Mythology and 
Orbis Album that he had read. In the third part the motif of Marseille proves especially signi-
ficant, as the ancient Massalia is – which can be seen in Quidam and in the lectures on Juliusz 
Słowacki – a representation of the space of exile – it became the place to which Norwid’s im-
portant protagonists (like St Madeleine) were exiled. In the myth founding the town there is  
a clash between the idea of freedom and the vision of the world-prison. The fourth part of the 
article brings an interpretation of the Civilization “legend”, taking into consideration Provence 
contexts: the idea of putting forward Arles’ and Nîmes’ candidatures for the status of authority 
centers of the 19th century France. 

 
Transl. Tadeusz Karłowicz 

 
 

Słowa kluczowe: Prowansja, Cesarstwo Rzymskie, Galia, Rzym, Marsylia, Nîmes, Arles, 
Herkules, Magdalena (święta). 

 
Keywords: Provence, Roman Empire, Gaul, Rome, Marseille, Nîmes, Arles, Hercules, 

St Madeleine.  
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JACEK GISZCZAK 

JAK BRZMI FRANCUSKI FORTEPIAN SZOPENA.  
O TRUDNOSCIACH PRZEKŁADU LITERACKIEGO 
 
 

 
Fortepian Szopena 
 
Do Antoniego C……… 

 
La musique est une chose étrange! 

Byron 
 

L’art?… c’est l’art – et puis, voilà tout. 
Béranger 

 
I 

Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie 
Niedocieczonego wątku –  
– Pełne jak mit, 
Blade jak świt…  
– Gdy życia koniec szepce do początku: 
„N i e  s t a r g a m  C ię  j a  –  n i e!  –  J a  u - w y d a t n ię !… ”  
 

II 

Byłem u Ciebie w dni te, przedostatnie, 
Gdy podobniałeś – co chwila – co chwila – 
Do upuszczonej przez Orfeja liry, 
W której się rzutu-moc z pieśnią przesila, 
I rozmawiają z sobą struny cztéry, 
Trącając się, 
Po dwie – po dwie – 
I szemrząc z cicha: 

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

Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku! 
Którego ręka – dla swojej białości 
Alabastrowej – i wzięcia – i szyku, 
I chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro – 
Mieszała mi się w oczach z klawiaturą 
Z słoniowej kości… 
I byłeś jako owa postać, którą 
Z marmurów łona, 
Niźli je kuto – 
Odejma dłuto 
Geniuszu – wiecznego Pigmaliona! 
 

IV 

A w tym, coś grał – i co? zmówił ton – i co? powié, 
Choć inaczej się echa ustroją, 
Niż gdy błogosławiłeś sam ręką swoją 
Wszelkiemu akordowi – 
A w tym, coś grał: taka była prostota, 
Doskonałości Peryklejskiej, 
Jakby starożytna która  C n o t a 
W dom modrzewiowy wiejski 
Wchodząc, rzekła do siebie: 

„O d r o d z i ł a m  s ię  w  N i e b i e  
I  s t a ł y  m i  s ię  A r f ą  – w r o t a, 
W s t ę g ą  – ś c i e ż k a… 
H o s t i ę  – p r z e z  b l a d e  w i d zę  z b oż e… 
E m m a n u e l  j uż  m i e s z k a  
N a  T a b o r z e!” 

 
V 

I była w tym Polska, od zenitu 
Wszechdoskonałości dziejów 
Wzięta, tęczą zachwytu –  
– Polska – p r z e m i e n i o n y c h  k o ł o d z i e j ó w! 
Taż sama, zgoła 
Złoto-pszczoła… 
(Poznał-ci-że bym ją na krańcach bytu!…) 
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VI 

I – oto – pieśń skończyłeś – – i już więcéj 
Nie oglądam Cię – – jedno – słyszę: 
Coś?… jakby spór dziecięcy –  
– A to jeszcze kłócą się klawisze 
O niedośpiewaną chęć: 
I trącając się z cicha 
Po ośm – po pięć – 
Szemrzą: „P o c zą ł ż e  g r ać?  c z y  n a s  o d p y c h a??…” 
 

VII 

O Ty! – co jesteś Miłości-profilem. 
Któremu na imię D o p e ł n i e n i e; 
Te – co w Sztuce mianują Stylem, 
Iż przenika pieśń, kształci kamienie… 
O! Ty – co się w Dziejach zowiesz E r ą , 
Gdzie zaś ani historii zenit jest, 
Zwiesz się razem: D u c h e m  i  l i t e rą ,  
I „c o n s u m m a t u m  e s t… ”   
O! Ty… D o s k o n a ł e - w y p e ł 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? 
Czy w E s c h y l e s o w e j scenie?… 
Zawsze – zemści się na tobie: BRAK!… 
– Piętnem globu tego – niedostatek: 
D o p e ł n i e n i e?… go boli!… 
On r o z p o c z y n ać  woli 
I woli wyrzucać wciąż przed się – zadatek! 
– Kłos?… gdy dojrzał jak złoty kometa, 
Ledwo że go wiew ruszy, 
Deszcz pszenicznych ziarn prószy, 
Sama go doskonałość rozmieta… 
 

VIII 

Oto – patrz, Fryderyku!… to – Warszawa: 
Pod rozpłomienioną gwiazdą 
Dziwnie jaskrawa – – 
– Patrz, organy u Fary; patrz! Twoje gniazdo: 
Owdzie – patrycjalne domy stare 
Jak P o s p o l i t a- r z e c z, 
Bruki placów głuche i szare 
I Zygmuntowy w chmurze miecz. 
 



JACEK  GISZCZAK   ________________________________________________      

 

74 
 

IX 

Patrz!… z zaułków w zaułki 
Kaukaskie się konie rwą 
Jak przed burzą jaskółki, 
Wyśmigając przed pułki: 
P o  s t o –  p o  s t o  – – 
– Gmach zajął się ogniem, przygasł znów, 
Zapłonął znów – – i oto, pod ścianę 
Widzę czoła ożałobionych wdów 
Kolbami pchane – – 
I znów widzę, acz dymem oślepian, 
Jak przez ganku kolumny 
Sprzęt podobny do trumny 
Wydźwigają… runął… runął – Twój f o r t e p i a n! 
 

X 

Ten!… co Polskę głosił od zenitu 
Wszechdoskonałości dziejów 
Wziętą, hymnem zachwytu – 
Polskę – przemienionych kołodziejów; 
Ten sam – runął – na bruki z granitu! 
– I oto: jak zacna myśl człowieka 
Potyrany jest gniewami ludzi; 
Lub – j a k  o d  w i e k a  
W i e k ó w – w s z y s t k o ,  c o – z b u d z i ! 
I – oto – jak ciało Orfeja 
Tysiąc pasji rozdziera go w części; 
A każda wyje: „N i e  j a!…” 
„N i e  j a !” – zębami chrzęści – 
 

* 
 
Lecz Ty? – lecz ja? – uderzmy w sądne pienie, 
Nawołując: „C i e s z  s ię ,  p ó ź n y  w n u k u !… 
J ę k ł y  g ł u c h e  k a m i e n i e: 
I d e a ł  s ię g n ą ł  b r u k u – – ”1. 
 
 
 
 

                                                           
1 Tekst wiersza Norwida podaję w wersji zgodnej z wydaniem Adama Cedro: C. N o r -

w i d.  Fortepian Szopena. Kielce 2010 s. 5-10. 
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Le piano de Chopin 
 
À Antoni C……… 

La musique est une chose étrange! 
Byron 

 
L’art ?... c’est l’art – et puis voilà tout. 

Béranger 
 

I 

J’étais chez Toi ces jours avant-derniers 
Du fil insaisissable de la trame – 
– Pleins comme le mythe,  
Pâles comme l’aube... 
– Quand la fin de la vie souffle au commencement : 
« J e  n e  T e  t o r d r a i  p a s  –  n o n !  

–  M o i,  j e  T e  r e l è v e r a i !... » 
 

II 

J’étais chez Toi ces avant-derniers jours, 
Quand – d’instant en instant – tu devenais semblable 
À la lyre échappée des mains d’Orphée 
Où la force du jet et le chant se mesurent, 
Et quatre cordes se parlent, 
En se frôlant, 
Deux à deux – deux à deux –  
Et murmurant tout bas : 
« A - t - i l  d é j à   
H e u r t é  l e  t o n ?… 
O u  c ’ e s t  u n  t e l  M a î t r e !… q u ’ i l  j o u e… b i e n  

 q u ’ i l  –  r e p o u s s e ? » 
 

III 

J’étais chez Toi ces jours, Frédéric ! 
Dont la main – pour sa blancheur 
D’Alabâtre – et sa grâce – et son chic,  
Et son toucher indécis comme une plume d’autruche – 
Se mêlait dans mes yeux avec le clavier 
D’ivoire... 
Et tu étais comme cette forme que, 
Du sein des marbres –  
Avant qu’on ne les taille – 
Enlève le ciseau 
Du génie – l’éternel Pygmalion ! 
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IV 

Et dans ce que Tu jouais – et quoi ? disait le ton – et quoi ? dira-t-il, 
Bien qu’autrement les echos résonneront, 
Qu’au temps où tu benissais de Ta propre main 
Chaque accord – 
Et dans ce que Tu jouais : il y avait une telle simplicité, 
D’une perfection Périclésienne, 
Comme si une des  V e r t u s  antiques 
Entrant dans un manoir polonais 
De mélèze, s’était dit : 

« Je  v i e n s  d e  r e n a î t r e  a u  C i e l  
E t  l e  p o r t a i l  m e  d e v i e n t  –  H a r p e, 
L e  s e n t i e r  –  r u b a n...  
J e  v o i s  l ’ h o s t i e  –  à  t r a v e r s  l e  b l é  p â l e... 
D é j à  E m m a n u e l  h a b i t e 
S u r  l e  T h a b o r ! » 

 
V 

Et la Pologne était là, née du zenith 
De la Toute-Perfection des temps 
Dans un arc-en-ciel d’extase – 
La Pologne – d e s  c h a r r o n s  t r a n s f i g u r é s !∗  
Celle-là même, 
L’abeille d’or... 
(Je te la reconnaîtrais aux confins de l’être !...) 
 

VI 

Et – voilà – tu as fini ton chant – – et plus jamais 
Je ne Te vois – – j’entends – seulement : 
Quelque chose ?... comme une dispute d’enfants –  
– Les touches du clavier s’en querellent 
Dans un désir de chant rompu : 
Et se frôlant tout bas, 
Huit par huit – cinq par cinq – 
Murmurent : « C o m m e n ç a - t - i l  à  j o u e r ?   

o u  n o u s  r e p o u s s e - t - i l ??... » 
 

 

 

                                                           
* Le poète fait ici allusion à la première dynastie royale des Piast, dont l’aïeul légendaire 

était charron. Par ailleurs, le mot polonais piasta signifie « moyeu » (note du traducteur).  
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VII 

Ô Toi ! – profil de l’Amour 
Que l’on appelle P l é n i t u d e ; 
Que dans l’Art on nomme le Style, 
Car il pénètre le chant, façonne les pierres... 
Ô ! Toi – que dans les Temps on nomme Ère, 
Et au-delà du zénith de l’histoire  
Tu t’appelles à la fois : É s p r i t  e t  l e t t r e, 
E t « c o n s u m m a t u m  e s t... » 
Ô ! Toi... P a r f a i t  –  a c c o m p l i s s e m e n t, 
Quel que soit, où que soit?... Ton signe... 
En P h i d i a s ? en D a v i d ? en C h o p i n ? 
Ou en une scène d’É s c h y l e ?... 
Toujours – se vengera de toi : LE MANQUE !... 
– Le sceau de ce globe est – carence : 
L’A c c o m p l i s s e m e n t ?... lui fait mal !... 
Il préfère c o m m e n c e r  
Et préfère verser toujours – les arrhes ! 
– L’épis ?... lorsqu’il est mûr comme une comète d’or, 
À peine un souffle l’effleure, 
Il sème une averse de grains de blé, 
Sa perfection même le balaie... 
 

VIII 

Voici – regarde, Frédéric !... voici – Varsovie : 
Sous un astre embrasé 
Étrangement éclatante – – 
– Regarde, les orgues de la Cathedrale; regarde ! Ton nid : 
Là-bas – les demeures patriciennes 
Vieilles comme la R e s  –  p u b l i c a, 
Les pavés sourds et gris des places 
Et le glaive de Sigismond dans les nues.∗∗ 
 

IX 

Regarde !... de ruelles en ruelles 
Foncent les chevaux du Caucase, 
S’envolant devant les troupes 
Comme les hirondelles avant l’orage.  
Par c e n t a i n e s – par c e n t a i n e s  – – 
– L’édifice a pris feu, le feu couve 

                                                           
∗∗ Allusion à la statue du roi Sigismond III de Pologne au sommet d’une colonne devant le 

château de Varsovie. 
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Et l’incendie s’enflamme – – et voici, contre un mur  
Je vois les fronts de veuves endeuillées 
Refoulés par les crosses – – 
Je vois encore, bien qu’aveuglé par la fumée, 
Qu’une sorte de cercueil 
Par-dessus les balustres du balcon 
Bascule… il s’abat… il s’abat – Ton p i a n o ! 
 

X 

Lui !... qui exaltait la Pologne née du zenith 
De la Toute-Perfection des temps 
Dans un hymne d’extase – 
La Pologne – des charrons transfigurés : 
Celui-là même – a dégringolé – sur les pavés de granit ! 
– Et voici : comme une noble pensée d’homme 
Il est bafoué par la colère des hommes ; 
O u - c o m m e  d e p u i s  l e s  s i è c l e s 
D e s  s i è c l e s  –  t o u t  c e  q u i - é v e i l l e ! 
Et – voici – comme le corps d’Orphée, 
Que mille passions en morceaux le déchirent ; 
Et chacune hurle : « P a s  m o i !… 
P a s  m o i ! » – en grinçant des dents –  
 

* 
 
Mais Toi ? – mais moi ? – entonnons le chant du Jugement, 
En clamant : « R é j o u i s  –  t o i ,  l o i n t a i n  h é r i t i e r !… 
L e s  p i e r r e s  s o u r d e s  o n t  g é m i : 
L ’ I d é a l  a  a t t e i n t  l e  p a v é  – – »2 

 
Trzeba się zgodzić, że poezja, zwłaszcza gdy sięga do najgłębszych pokładów 

ojczystego języka i wykorzystuje metaforyczny potencjał źródłosłowu, jest 
nieprzetłumaczalna. Jak przełożyć bez straty ten rewelacyjny wiersz Bolesława 
Leśmiana, w którym niesiony przez wodę patyk „w słońcu się inaczy”? W jaki 
sposób oddać „buraka burotę” z wiersza Mirona Białoszewskiego Podłogo, bło-
gosław! albo zaczarować „w kartofle – flet”? Jak w języku przekładu stworzyć 
analogiczne aliteracje i czy naprawdę warto? Pewnie powstałby wiersz inspiro-
wany oryginałem, tekst równoległy, choć niewykluczone, że całkiem udany. 

                                                           
2 Przekład autora artykułu. 
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Już dwa pierwsze wersy Fortepianu Szopena w przekładzie na francuski3 dają 
wyobrażenie o trudnościach, z jakimi musi się zmierzyć tłumacz tej zanurzonej 
głęboko w języku polskim poezji: 

 
Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie 
Niedocieczonego wątku –  
– Pełne jak mit, 
Blade jak świt... 
– Gdy życia koniec szepce do początku: 
„N i e  s t a r g a m  C ię  j a  –  n i e!  –  J a  u - w y d a t n ię !…”  

 
Krzysztof Jeżewski, tłumacz niemal wszystkich tekstów Norwida zamiesz-

czonych w eleganckiej dwujęzycznej publikacji, jaka ukazała się przy okazji Ro-
ku Chopinowskiego4, przekłada ten początkowy fragment w sposób następujący: 

 
J’étais chez toi ces jours avant-derniers 
De la trame non dénouée – – 

 
Wybór tłumacza wydaje się trafny: la trame to rzeczywiście „wątek”, po-

przeczna nić w strukturze tkaniny, a w sensie metaforycznym także nitka życia, 
którą snują i przecinają Parki – jak w siedemastowiecznym dziele Fénelona: „la 
trame [...] tranchée par le ciseau de la Parque” (Przygody Telemacha). Jednak we 
współczesnej francuszczyźnie rzeczownik trame wyraźnie zmienił czy poszerzył 
swoje znaczenie. La trame du récit to po polsku raczej „osnowa opowiadania”, 
coś, co stanowi tło, strukturę, tkankę albo splot. Bardziej kojarzy się z rozpiętą 
na krośnie gotową materią niż pojedynczą nitką i – podobnie jak intryga – la 
trame w swoim metaforycznym znaczeniu (jako „los”, „życie”) w języku 
francuskim najczęściej „zawiązuje się” lub „rozwiązuje” – se noue et dénoue. 
Niczym tkanina, którą splatamy z nitek przędzy i która w końcu „się pruje” czy 
też „rozsypuje”. Toteż użyte w przekładzie wyrażenie la trame non dénouée  
w jakiś sposób oddaje sens oryginału, jednak francuski czytelnik ma przed ocza-
mi raczej monumentalny obraz bliski estetyce II Cesarstwa niż tę pojedynczą, 
jeszcze prowadzoną przez tkackie czółenko nitkę. I żeby przybliżyć się do ory-
ginału, trzeba by chyba dopowiedzieć – le fil de la trame.  

                                                           
3 Trudności przekładu omawiam, przywołując trzy najbardziej znane francuskie tłuma-

czenia utworu. 
4 C. N o r w i d. Chopin. Szopen. Przedmowa J. Ekier. Posłowie K.A. Jeżewski. War-

szawa 2010. Przekład Fortepianu Szopena ukazał się najpierw w „La Revue Musicale” 1983  
nr 364. 
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Feliks Konopka, autor przekładu Fortepianu Szopena opublikowanego  
w 1957 roku, tłumaczy dwa pierwsze wersy tak: 

 
Auprès de toi j’étais en ces jours de méchef 
D’une trame impénétrable encore – –5 

 
Tu także mamy rzeczownik la trame, ale i próbę przekładu użytego przez 

Norwida słowa „niedocieczony” imiesłowem przymiotnikowym impénétrable – 
„nieprzenikniony”, „niezgłębiony”, jak w wyrażeniu impénétrable mystère. Ta 
forma również nie mogłaby odnosić się do „wątku”, raczej do osnowy, tkaniny, 
której wzór wciąż pozostaje dla nas nieczytelny. Jest to o tyle istotne, że Nor-
widowski „niedocieczony wątek” jest jednym z tych elementów przedstawio-
nych w wierszu, które sytuują się po stronie tego, co lekkie (dotknięcia 
„chwiejne jak strusiowe pióro”, kłos „wymieciony” byle powiewem wiatru) i co 
stoi w opozycji do twardej „słoniowej kości”, „marmurów”, „granitu”, „bruków” 
i „kamieni”.  

„Dni przedostatnie” Feliks Konopka tłumaczy archaicznym wyrażeniem jours 
de méchef, na co zwróciły uwagę Jadwiga Puzynina i Barbara Subko, porównu-
jąc jego przekład z przekładem Krzysztofa Jeżewskiego. Oczywiście należy się 
zgodzić z wnioskami autorek artykułu, że Konopka, wybierając w tłumaczeniu 
dłuższy wiersz narracyjny, często uzupełnia i „upiększa” oryginał, „traktując fra-
zę Norwida jako odskocznię dla własnych asocjacji”6. 

Intrygującą próbę przekładu tego fragmentu wiersza proponuje Joseph Pérard, 
którego wersja ukazała się drukiem w 1937 roku w Paryżu:  

 
J’étais chez Toi ces avant-derniers jours 
D’une inabordable traîne7 

 

Tłumacz wprowadza już na wstępie biblijny symbol sieci, a właściwie nie-
wodu, i opatruje go przymiotnikiem inabordable (w tym kontekście należałoby 
to przetłumaczyć jako „niedosięgły”). Mamy zatem dość mglistą metaforę, lecz  
w warstwie semantycznej jesteśmy bardzo daleko od oryginału. Choć biorąc pod 

                                                           
5 C. N o r w i d. Fortepian Szopena. Tłum. F. Konopka. „Synthèses. Revue Internatio-

nale” 1957 t. III; wyd. też w: C. N o r w i d. Wybór poezji. Wyd. dwujęzyczne. Kraków 1974 
s. 89, 91, 93, 95, 97. 

6 J. P u z y n i n a, B. S u b k o. O francuskich przekładach „Fortepianu Szopena”. 
„Studia Norwidiana” t. 15/16:1999 s. 139-158, cyt. s. 152. 

7 C. N o r w i d. Le piano de Chopin. Avec le texte polonais et deux pointes sèches de  
K. Brandel. Tłum. J. Pérard. Paryż 1937. 



 _______________________________   JAK  BRZMI  FRANCUSKI  FORTEPIAN  SZOPENA 
 

 81

uwagę całość przekładu Pérarda, trzeba przyznać, że tłumacz – mimo chwilami 
archaicznego języka – stara się nie wydłużać tekstu i zgrabnie oddaje muzyczną 
strukturę wiersza.  

W obrazie, jakim posłużył się Krzysztof Jeżewski (la trame non dénouée), 
mamy ideę zbliżającego się kresu życia, lecz Norwidowski „niedocieczony wą-
tek” gdzieś zniknął i odnosimy wrażenie, że pewnych subtelności wynikających 
z samej natury języka, kulturowych niuansów nie da się tak naprawdę do końca 
przełożyć i przybliżyć innym. Konopka i Pérard, starając się przetłumaczyć  
metaforę Norwida, podsuwają dwie możliwości: przymiotnik impénétrable  
(„nieprzenikniony”) oraz inabordable („niedosięgły”). Podobnie jak w użytym 
przez poetę słowie „niedocieczony”, dwa znaczenia – dosłowne i przenośne – 
spotykają się we francuskim przymiotniku insaisissable. Nie mamy tu wpraw-
dzie idei trwania, jeszcze niezakończonego biegu. Insaisissable znaczy „nie-
uchwytny”, niedający się ująć, taki, który nam się wymyka, ale również taki, 
którego nie da się bliżej określić, trudny do zrozumienia, przekraczający naszą 
zdolność pojmowania. „Niedocieczony wątek” – Le fil insaisissable de la trame. 

Cały pierwszy fragment wiersza w przekładzie Konopki znacznie odbiega od 
oryginału. Owe „dni przedostatnie” – za cenę rymu – stają się w jego wersji: 

 
– Grands comme un Mythe, 
Saints comme un rite... 

 
a zatem: „ – Wielkie jak Mit / Święte jak ryt”. Jeżewski zamienia „świt” na l’au-
rore, co jest może bardziej poetyckie (jak polska „jutrzenka”), ale też nieco 
dłuższe niż w oryginale. Pamiętajmy, że francuski rzeczownik l’aube także może 
oznaczać początek. Tylko Joseph Pérard właściwie oddaje tę zbitkę frazeolo-
giczną: Pâles, comme l’aube. U Konopki koniec życia semble dire – „zdaje się 
mówić” – do początku. Zaś Pérard i Jeżewski używają tu czasownika murmurer, 
który znaczy wprawdzie „szeptać”, lecz w języku francuskim właśnie nim oddaje 
się też szmer wody, a ta forma przyda się już za chwilę, gdy będzie w wierszu 
mowa o „szemrzących” strunach... Przychodzi na myśl czasownik souffler 
(chuchoter ma podobne znaczenie, ale jest onomatopeją i podkreśla zwłaszcza 
dźwiękową stronę „szeptu”), który ponadto zawiera w sobie ideę „podszeptu”. 
Dwaj ostatni tłumacze piszą też: Je ne te briserai pas... Użyty czasownik znaczy 
wprawdzie nie tylko „połamać”, „rozbić”, także „zerwać” – na przykład briser  
la paix – co mogłoby się odnosić do Norwidowskiego „wątku”, jednak w orygi- 
nale czytamy co innego: „N i e  s t a r g a m  C ię  j a8”. Francuski czasownik 
                                                           

8 Co ciekawe, tylko francuski tłumacz wiersza Norwida zachowuje zgodną z oryginałem  
i jego inwokacyjną formą pisownię „Ty”, „Ciebie”. 
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tordre („skręcić”, „zwinąć”, także „wyżąć”) wydaje się bliższy oryginału, 
zwłaszcza że właśnie jego użylibyśmy, opisując gałęzie drzew „targane” wiatrem 
podczas burzy. Konopka pisze w tym miejscu: Je ne t’efface pas (effacer – 
„wymazać”, „zatrzeć”, także „przekreślić”), jakby potwierdzając, że la trame 
znaczy tu coś innego niż „wątek”. 

Norwidowskie „J a  u - w y d a t n ię!...” przybiera w przywoływanych 
przekładach trzy różne formy. Pérard: Je te manifesterai !... („objawię”, „ukażę”, 
„odsłonię”); Konopka: Je te mets en relief !... („uwypuklam”, także „podkreś-
lam” – tłumacz używa tu czasu teraźniejszego); Jeżewski: Je te donnerai 
l’essor !... (najlepiej byłoby chyba przetłumaczyć to polskim zwrotem „dodam ci 
skrzydeł” – nieużywane dziś s’essorer znaczy „ulecieć”, zaś l’essor to meta-
forycznie „rozwój”, na ogół nagły i szybki). Jednak w oryginale koniec życia ma 
tylko wydobyć to, co już w nim wcześniej było, nie zaś dać nowy impuls. 
Istnieje francuskie słowo, w którym współbrzmią obydwa znaczenia obecne  
w czasowniku użytym przez Norwida. Relever znaczy „podnieść” (także na 
duchu), „podźwignąć”, „podtrzymać”, a przez analogię również „uwypuklić”, 
„nadać większą wartość”, „przydać blasku”...  

Tylko Pérard dostrzega, że pierwszy wers drugiego fragmentu Fortepianu 
Szopena brzmi nieco inaczej niż pierwszy werset całego wiersza i stara się 
naśladować prozodię oryginału: „J’étais chez Toi ces avant-derniers jours” / 
„J’étais chez Toi ces jours, avant-derniers”. Oczywiście tłumacz tak seman-
tycznie „gęstego” utworu musi zrezygnować z kunsztownych Norwidowskich 
rymów (w pierwszej strofie mamy do czynienia z układem „lustrzanym”:  
a b c c b a), stara się jednak odwzorować metrum Fortepianu Szopena, bliższe 
już wiersza wolnego niż nieregularnego9. 

 
II 

Byłem u Ciebie w dni te, przedostatnie, 
Gdy podobniałeś – co chwila – co chwila – 
Do upuszczonej przez Orfeja liry, 
W której się rzutu-moc z pieśnią przesila, 
I rozmawiaja z sobą struny cztéry, 
Trącając się, 
Po dwie – po dwie – 
I szemrząc z cicha: 
 

                                                           
9 To Charles’a Baudelaire’a (rówieśnika Norwida) uważa się za twórcę wiersza wolnego; 

jednak napisany takim wierszem nieukończony Epilog do drugiego wydania Kwiatów zła nie 
ukazał się za życia poety (Baudelaire zmarł 31 sierpnia 1867 roku). Pierwodruk Fortepianu 
Chopena pochodzi z 1865 roku. 
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„Z a c z ą ł - ż e  o n   
U d e r z ać  w  t o n?… 
C z y  t a k i  M i s t r z !… ż e  g r a… c h oć  o d p y c h a?”  

 
Stworzony przez poetę czasownik „podobniałeś” tłumacze oddają przez: tu 

ressemblais (Pérard), tu t’apparentais (Jeżewski), zaś Konopka już tutaj wpro-
wadza słowo le burin, a zatem „dłuto”, „rylec”, który żłobi rysy genialnego pia-
nisty, upodabniając go (assimilant) „do upuszczonej z rąk Orfeja liry (!). Owa 
lira to: la lyre que laisse choir Orphée (Pérard); la lyre qu’Orphée agonisant re-
jette (Konopka); la lyre tombée des mains d’Orphée (Jeżewski). Pierwszy z tłu-
maczy używa formy nieco przestarzałej, czasownika szczątkowego choir wystę-
pującego dziś wyłącznie w bezokoliczniku (laisser choir – „upuścić”). „Kona-
jący Orfeusz” Konopki „odrzuca” (rejette) swoją lirę. U Jeżewskiego mamy lirę, 
która „wypadła z rąk” ( tombée des mains) Orfeusza. Jednak czasownik tomber 
ma do odegrania istotną rolę w dalszej części jego przekładu, gdzie trzykrotnie 
powtórzony, zastąpi Norwidowskie „runął”... Może więc w odniesieniu do liry 
Orfeusza lepszy byłby subtelniejszy w wyrazie imiesłów bierny échappée (od 
czasownika échapper w znaczeniu „wylecieć”, „wypaść”, „wymknąć się” z rąk).  

W przekładach Pérarda i Konopki la force du jet – dosłowny przekład 
Norwidowskiego sformułowania „rzutu-moc” – „walczy” (lutte) z pieśnią. Je-
żewski zamienia to na: la vigueur de la chute – „siłę upadku”, która „bije się”  
(combat) z pieśnią. W tym kontekście francuski czasownik zwrotny se mesurer – 
„mierzyć się”, „zmagać się” byłby może najbliższy użytemu w oryginale słowu 
„przesila”. Zwłaszcza że la mesure to również muzyczny „takt”.  

Rozmawiające z sobą „struny cztéry” se choquent (Pérard), s’entre-heurtent 
(Konopka) i vibrent (Jeżewski). Ostatni z tłumaczy podkreśla stronę dźwiękową 
(struny „dźwięczą”), choć w tym miejscu wiersza tak naprawdę jest ona 
nieobecna (struny się potrącają), dopiero nieco dalej padają słowa: „szemrząc  
z cicha”. Pérard sięga tu po nieużywaną dziś formę językową; choquer znaczyło 
kiedyś „zderzać się”, „ ścierać” (natomiast choquer les verres – „trącić się kie-
liszkami”), jednak dziś czasownik choquer jest dość dokładnym odpowiednikiem 
polskiego „szokować”. Może właściwszy byłby czasownik frôler („musnąć”, 
„ocierać się”), zwłaszcza że za chwilę mamy: 

 
Z a c zą ł - ż e  o n  
U d e r z ać  w  t o n?… 

 
i właśnie tu można by wprowadzić ekspresyjny czasownik heurter, który dobrze 
oddawałby dynamiczne akordy charakteryzujące muzykę Szopena. W tym miejs-
cu Pérard używa nieco lżejszego frapper (lżejszego zwłaszcza w porównaniu do 
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se choquer, jakie zastosował, pisząc o trącających się strunach). Ferait-il donc / 
Appel au son ?... u Konopki znaczy tyle, co: „Czyżby już wydobył ton?...”, nie 
zaś „uderzył”. W przekładzie Jeżewskiego: 

 
Est-ce lui qui commence, 
Qui fait jaillir les notes ?... 

 
– dźwięki (a właściwie nuty) tryskają spod palców Mistrza, co można uznać za 
dość zgrabny obraz, który odbiega jednak od oryginału. 

 
III 

Byłem u Ciebie w te dni Fryderyku! 
Którego ręka – dla swojej białości 
Alabastrowej – i wzięcia – i szyku, 
I chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro – 
Mieszała mi się w oczach z klawiaturą 
Z słoniowej kości... 

 

W przekładzie Konopki „dotknięcia” stają się „l żejsze niż piórko” (attouche-
ments plus légers qu’une plume). W wersji Jeżewskiego są „nieuchwytne”, 
„niewyczuwalne” (toucher impalpable). Zaś Pérard oddaje to słowem hésitants 
(„niepewne”, „niezdecydowane”), co wydaje się bliższe „chwiejnym dotknię-
ciom” oryginału. Przychodzi też na myśl bliskoznaczny francuski przymiotnik 
indécis.  

Niezwykłą rzeźbiarską metaforę Norwida kończącą fragment trzeci każdy  
z tłumaczy oddaje w odmienny sposób, starając się przybliżyć francuskiemu 
czytelnikowi myśl poety: 

  
I byłeś jako owa postać, którą 
Z marmurów łona – 
Niźli je kuto – 
Odejma dłuto 
Geniuszu – wiecznego Pigmaliona! 

 
W wersji Pérarda dłuto geniusza évoque („przywołuje”) postać obecną w ło-

nie marmurów... U Konopki mamy barokową frazę (dwa razy dłuższą od wyjąt-
kowo lakonicznego oryginału) i formę czasownikową affranchit („wyzwala”). 
Jeżewski pisze o dłucie, które fait surgir („wydobywa”) ów kształt. Odnosimy 
wrażenie, że tłumacze chcą – przez wzgląd na czytelnika – „rozjaśnić” myśl 
poety. To dosyć częsta przypadłość przekładów literackich. W wierszu Norwida 
nie pojawia się jednak żaden z tych – czy im pokrewnych – czasowników. Autor 
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mógł z powodzeniem użyć słowa „dobywa”. Toteż Norwidowskie sformuło-
wanie „odejma dłuto” należy chyba tłumaczyć dosłownie: enlève le ciseau... 
Dociekanie sensu owej metafory niech pozostanie wyzwaniem dla odbiorcy. 

Natomiast we fragmencie czwartym, kiedy pojawia się obraz „starożytnej 
Cnoty” wchodzącej „w dom modrzewiowy wiejski”, odczuwamy niedosyt. Nor-
wid przywołuje tym krótkim sformułowaniem cały świat staropolskiej kultury 
ziemiańskiej, co dla francuskiego odbiorcy jest zupełnie nieczytelnie. Francuskie 
dwory arystokratycznych rodów były budowane z kamienia, piaskowca czy gra-
nitu, i wywołują zupełnie inne skojarzenia. Konopka stara się nieco ubarwić 
obraz, pisząc w tym miejscu: la voûte obscure d’un ancestral manoir („mroczne 
sklepienie pradawnego dworu”). U Pérarda i Jeżewskiego czytamy o „modrze-
wiowym dworze”: manoir de mélèze. Może dookreślenie owego dworu przy-
miotnikiem „polski” rozjaśniłoby choć trochę ten fragment tekstu? Manoir po-
lonais de mélèze...  

Równie enigmatycznie brzmi we wszystkich przekładach zdanie: „Polska – 
p r z e m i e n i o n y c h  k o ł o d z i e j ó w!” z fragmentu piątego. Sformu-
łowanie: les charrons transfigurés z niczym nie kojarzy się francuskiemu czytel-
nikowi, a już na pewno nie z królewską dynastią Piastów, i być może ten frag-
ment wiersza wymagałby wyjaśnienia w przypisie.  

 
V 

I była w tym Polska, od zenitu 
Wszechdoskonałości dziejów 
Wzięta, tęcza zachwytu – 
– Polska  – p r z e m i e n i o n y c h  k o ł o d z i e j ó w! 
Taż sama, zgoła 
Złoto-pszczoła... 
(Poznał-ci-że bym ją na krańcach bytu!...) 
 

Czasownik „wzięta” koresponduje zarówno ze słowem „zenit”, jak i ze 
słowem „tęcza”. Polska jest tutaj „wzięta od zenitu Wszechdoskonałości dzie-
jów”, a zatem się z niego wywodzi, co po francusku można by wyrazić sfor- 
mułowaniem: née du zénith... A równocześnie jest „wzięta” czy „ujęta” „tęczą 
zachwytu”. Tłumacze Fortepianu Szopena zdają się podkreślać zwłaszcza ten 
drugi aspekt. U Josepha Pérarda Polska jest „urzeczona”, „zachwycona” czy  
też „pochwycona” (ravie) tęczą zachwytu (arc-en-ciel d’extase). Podobnie jest  
w przekładzie Krzysztofa Jeżewskiego, który przesuwa przecinek do przodu, tak 
by imiesłów „wzięta” odnosił się wprost do sformułowania „tęcza zachwytu”. 
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Polska w przekładzie Feliksa Konopki jest wręcz „schwytana w sieć tęczy”10... 
Odnotujmy, że Norwidowska polska „złoto-pszczoła” to w wersji Konopki Po-
logne burdonnante d‘abeilles („brzęcząca pszczołami”). W przekładzie Pérarda: 
„złota pasieka” (rucher d’or). Jeżewski tworzy wzorem oryginału zbitkę or-et- 
-abeille.  

 
VII 

O Ty! – co jesteś Miłości-profilem. 
Któremu na imię D o p e ł n i e n i e ; 
Te – co w Sztuce mianują Stylem, 
Iż przenika pieśń, kształci kamienie… 
O! Ty – co się w Dziejach zowiesz E rą , 
Gdzie zaś ani historii zenit jest, 
Zwiesz się razem: D u c h e m  i  l i t e rą ,  
I „c o n s u m m a t u m  e s t…”  
O! Ty… D o s k o n a ł e - w y p e ł 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? 
Czy w E s c h y l e s o w e j  scenie?… 
Zawsze – zemści się na tobie: BRAK!… 
 

L’Accomplissement, l’achèvement to rzeczowniki, jakimi tłumacze oddają 
Norwidowskie „dopełnienie”, „wypełnienie”. Natomiast „BRAK” przybiera  
w omawianych przekładach trzy różne postaci. Pérard pozostaje przy najbliższej 
chyba słownikowo formie le manque. Konopka decyduje się na le défaut (rze-
czownik znaczący także „niedoskonałość”, „ułomność”). W przekładzie Jeżew-
skiego pojawia się tu słowo l’INACHEVÉ („to, co niedokończone”, „niekom-
pletne”), które brzmieniowo powiela jednak użyty nieco wcześniej rzeczownik 
l’achèvement, jakim tłumacz oddaje Norwidowskie „wypełnienie”. Czasownik 
achever znaczy „skończyć”, „sfinalizować”, zaś pochodny rzeczownik l’achève-
ment oznacza tego rodzaju czynność lub jej wynik. Francuskie accomplissement 
wydaje się nieco mniej zależne od ludzkiej aktywności (Tout est accompli – 
„Dopełniło się”). Może najbliższy Norwidowskiej idei pełni jest jednak rze-
czownik plénitude, który określa stan tego, co całkowicie spełnione.  

Jeżewski zgrabnie przekłada metaforę wieńczącą ów siódmy fragment 
wiersza: 

 
– Kłos?… gdy dojrzał jak złoty kometa, 
Ledwo że go wiew ruszy, 

                                                           
10 Na co zwróciły uwagę  P u z y n i n a, S u b k o.  O francuskich przekładach „For-

tepianu Szopena” s. 155. 
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Deszcz pszenicznych ziarn prószy, 
Sama go doskonałość rozmieta… 

 
zastępując trudny do przełożenia na język francuski czasownik „prószy” (który 
zwykle odnosi się do śniegu, tu jednak do „pszenicznych ziarn”) słowem sème 
(„sieje”, „rozsypuje”). Zamienia też zaskakujące Norwidowskie „rozmieta” na 
éparpille („rozrzuca”, „rozprasza”). Przychodzi na myśl także synonimiczna for-
ma disperser. Konopka używa czasownika émietter („kruszyć”), tyle że w jego 
wersji „doskonałość” przekształca się w „dojrzałość” (maturité). Pérard tłuma-
czy w tym miejscu dosłownie, sięgając po czasownik balayer („zmieść”, 
„wymieść”). Norwidowskie „wymieta”, fraza już w czasach poety przestarzała, 
znacząca niegdyś także „rozrzucić”, „rozproszyć”, zadziwia dziś swoją kolok-
wialną formą, zwłaszcza w skojarzeniu z perfekcją, ideałem: „Sama go dosko-
nałość rozmieta...” – Sa perfecton même le balaie... To jakby echo pełnego gorz-
kiej ironii sformułowania: „– Piętnem globu tego – niedostatek”... 

 
IX 

Patrz!… z zaułków w zaułki 
Kaukaskie się konie rwą 
Jak przed burzą jaskółki, 
Wyśmigając przed pułki: 
P o  s t o  –  p o  s t o  – – 

 
W przekładzie Krzysztofa Jeżewskiego kaukaskie konie pędzą, „zapowia-

dając”, „zwiastując” (annonçant) nadejście pieszych oddziałów, nie zaś „wyśmi-
gając”, co można by przełożyć słowem s’envolant („ulatując”) – skoro przy-
równuje się je do jaskółek przed burzą – choć, oczywiście, nie oddamy tak ko-
lokwialnego charakteru polskiego czasownika. Ten fragment brzmi chyba lepiej 
w przekładzie Josepha Pérarda, któremu nie umknęło również słowo „oślepian”, 
skwitowane przez Jeżewskiego krótkim malgré la fumée („mimo dymu”): 

 
Et de nouveau je vois, tout aveuglé de fumée, 
Que par les colonnes du balcon 
Un meuble ressemblant à un cercueil 
On hisse… il s’abat… il s’abat… Ton piano ! 

 
Jednak tłumacze mają wyraźny kłopot z tym kluczowym obrazem w wierszu. 

Przytoczmy oryginał: 
 

I znów widzę, acz dymem oślepian, 
Jak przez ganku kolumny 
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Sprzęt podobny do trumny 
Wydźwigają… runął… runął – Twój f o r t e p i a n!  

 
Pérard, a za nim Jeżewski, zamieniają „ganku kolumny” na les colonnes du 

balcon. U pierwszego z tłumaczy fortepian zostaje wydźwignięty (on hisse) 
„przez” (par), w wersji drugiego „między” (entre) „kolumnami balkonu”, co nie 
brzmi dość jasno, nawet gdyby założyć, że „ganek”, a zatem portyk pałacu 
Zamoyskich w Warszawie, istotnie wieńczą jakieś kolumny. W rzeczywistości 
jest tam tylko balustrada wąskiego balkonu, przez którą przechyla się (bascule) 
ów „sprzęt podobny do trumny”. 

Fortepian Szopena „spada”, „upada” (tombe w wersji Jeżewskiego, s’abat  
u Pérarda; Konopka używa w tym miejscu szeregu czasowników: se cabre – 
„buntuje się”, „staje dęba”11, bascule – „chwieje się”, „wywraca”, croule – „wali 
się”) – w czasie teraźniejszym, co wydaje się słusznym wyborem, wskazuje 
bowiem nie tyle na rezultat, co na samą akcję jeszcze niezakończoną w czasie, 
podobnie jak pojawiający się w oryginale czasownik „runął”. W porównaniu do 
czasownika tomber, którego używa Jeżewski, czasownik s’abattre wybrany 
przez Pérarda wydaje się mieć większą siłę ekspresji, znaczy bowiem „upaść 
nagle i gwałtownie”, nie tylko „spaść z góry”. 

 
X 

Ten!… co Polskę głosił od zenitu 
Wszechdoskonałości dziejów 
Wziętą, hymnem zachwytu – 
Polskę – przemienionych kołodziejów; 
Ten sam – runął – na bruki z granitu! 
– I oto: jak zacna myśl człowieka 
Poterany jest gniewami ludzi; 
Lub  –  j a k  o d  w i e k a 
W i e k ó w  –  w s z y s t k o,  c o  –  z b u d z i ! 
I – oto – jak ciało Orfeja 
Tysiąc pasji rozdziera go w strzępy; 
A każda wyje: „N i e  j a!… 
„N i e  j a! ” – zębami chrzęści – 

 
Może w tym miejscu wiersza, w którym fortepian Szopena po raz pierwszy 

„sięga” granitowych bruków, tłumacz mógłby podkreślić siłę użytego w orygi-
nale słowa „runął”, nie powielając użytej poprzednio formy, lecz sięgając po 
francuski czasownik dégringoler – „stoczyć się”, „spaść nagle”, także „popaść  
                                                           

11 „Powstaje obraz fortepianu, który jest jakby podobny do dzikiego konia” (P u z y -
n i n a,  S u b k o. O francuskich przekładach „Fortepianu Szopena” s. 153). 
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w ruinę”. Mielibyśmy więc w ostatnim wersie fragmentu IX czasownik 
s’abattre, tutaj zaś fortepian „co Polskę głosił od zenitu /  Wszechdoskonałości 
dziejów” – „…a dégringolé – sur les pavés de granit !”.  

Można zadać sobie pytanie, czy honnête conseil Konopki lub juste pensée 
d’homme Jeżewskiego oddają wiernie „zacną myśl człowieka”. Pérard wydaje 
się tu bliższy oryginału, tłumacząc to jako noble pensée de l’homme. On także 
nie zamienia „tysiąca pasji” na „tysiąc furii”... 

I wreszcie epilog wiersza. Owo słynne zdanie znane wszystkim Polakom, 
nawet tym młodszym, którzy czasem nie wiedzą nawet, skąd pochodzi.  

Joseph Pérard: 
 

„L’idéal a touché le pavé –” 
 

Feliks Konopka: 
 
„L ’ i d é a l  –  a  t o u c h é  l e  b a s - f o n d  – –”   
 

Krzysztof Jeżewski: 
 
L’Idéal... a touché le pavé – – 

 
Pomijając fakt, że w wersji Konopki zabrakło „bruku”, mamy za to le bas- 

-fond („dno”, „nizina”, także „niziny społeczne”...), wszyscy tłumacze zastąpili 
czasownik „sięgnął” ( a atteint) czasownikiem „dotknął” ( a touché), co trzeba 
uznać za translatorską usterkę, która osłabia puentę Fortepianu Szopena. Fran-
cuskie atteindre ma wprawdzie nieco szersze znaczenie niż polskie „sięgnąć”, 
niekiedy znaczy też „dotrzeć” (atteindre Paris), poza tym jednak jest dość do-
kładnym odpowiednikiem polskiego czasownika i występuje w takich związkach 
frazeologicznych, jak: atteindre le sommet (sięgnąć szczytu), atteindre les étoiles 
(sięgnąć gwiazd) czy atteindre le fond (sięgnąć dna). „L’idéal, nous le pour-
suivons sans jamais l’atteindre” – „Poszukujemy ideału, nigdy nie mogąc go 
dosięgnąć”  (Maupassant). 

Wydaje się, że im bardziej staramy się przybliżyć do tekstu oryginału, tym 
głębszy i bogatszy staje się wiersz Norwida dla francuskiego czytelnika. Rzecz  
w tym, że właśnie ten wiersz uzmysławia rodakom Frédérica Chopina, co tak 
naprawdę słyszą w muzyce genialnego pianisty rodacy... Fryderyka Szopena. 
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HOW DOES THE FRENCH CHOPIN’S PIANO SOUND.  
ON THE TROUBLES WITH LITERARY TRANSLATION 

S u m m a r y 
 

It is a comparative analysis of three French translations of Chopin’s Piano: by Joseph 
Pérard (1937), Feliks Konopka (1957) and Krzysztof Jeżewski (1983). The linguistic choices 
made by the translators make it possible to point to those parts of the text of the poem by 
Norwid that can hardly be translated – sometimes due to the very essence of the original 
language and of the language of the translation. The author also offers his own version of the 
translation of Norwid’s work. 

 
Transl. Tadeusz Karłowicz 

 
 

Słowa kluczowe: Fortepian Szopena, Le piano de Chopin, Joseph Pérard, Feliks Konopka, 
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BARTŁOMIEJ ŁUCZAK 

O SKRZYPCACH ORAZ ICH MUZYCE  
W WIERSZU DO „ARTYSTY ZAPOMNIANEGO”  
– DO NIKODEMA BIERNACKIEGO 

1. UWAGI WSTĘPNE 

„Ani architektura, ani malarstwo, choć praktycznie bliższe Norwidowi, nie 
dostarczają mu tylu i tak świetnych artystycznie obrazów, co muzyka”1 – za-
uważył Kazimierz Wyka. Pod koniec Wstępu do antologii Cyprian Norwid o mu-
zyce Władysław Stróżewski nadmienił, że „jest rzeczą mało prawdopodobną, by 
udało się nie przeoczyć żadnego tekstu, który dla Norwidowego podejścia do 
muzyki ma lub – przy pewnej interpretacji – mógłby mieć jakieś znaczenie”2. 
Jednakże wszystkie utwory Norwida odnoszące się w jakikolwiek sposób do 
muzyki odtwarzają pewną całość myśli, toteż istotne dla moich uwag będzie 
umiejscowienie podjętego przeze mnie zagadnienia w tej właśnie całości. Mie-
czysław Jastrun zauważył ponadto, że poeta:  

 
W wierszu Do Nikodema Biernackiego, w utworze zadziwiającym przez swoją skompli-
kowaną, lecz zarazem przezierczą myśl, mówi o życiu sztuki i o losie artysty, w tym wypadku 
muzyka, w gwałtownych skrótach, które dla nieobeznanego z całością dzieła Norwida mogą 
wydać się hieroglificzne, lecz które w istocie zawierają cały program Norwida-artysty, pro-
gram pełen sprzeczności i przezwyciężeń tych właśnie sprzeczności3. 

 
„Wszystkie postulaty, wysuwane przez Norwida wobec sztuki, w najdosko-

nalszy sposób spełnia muzyka Chopina”4 – pisał Stróżewski, toteż spojrzenie 

                                                           
1 K.  W y k a.  Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz. Kraków 1948 s. 61. 
2 W. S t r óż e w s k i. Wstęp. W: Cyprian Norwid o muzyce. Oprac. W. Stróżewski. 

Kraków 1997 s. 103. 
3 M.  J a s t r u n.  Gwiaździsty diament. Warszawa 1971 s. 89-90. 
4 S t r ó ż e w s k i.  Wstęp s. 48. 
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autora wiersza Do Nikodema Biernackiego na twórczość artysty, ktorego sam 
określił mianem „naczelnego u nas”, stanowić będzie dla podjętego przeze mnie 
tematu ważny kontekst. W celu rozwinięcia i zarazem dokładniejszego okreś-
lenia pojęć i myśli poety zawartych w jego liryku skierowanym do skrzypka 
odwołam się także do innych utworów. 

2. SKRZYPCE – STUDIUM PRZEDMIOTU 

NAJCZĘŚCIEJ spotykanym u Norwida elementem sztuki muzycznej  j e s t  i n s t r u -
m e n t  m u z y c z n y. Dzieje się to zapewne z paru przyczyn. Przede wszystkim 
charakterystyczne dla systemu estetyki Norwida uznanie odrębności muzyki jako sztuki 
samoswojej i autonomicznej doskonale się wyraża zainteresowaniem dla instrumentu, którego 
– podobnie zresztą jak rzeźba dłuta – nie dzieli przecież muzyka z żadną ze sztuk. Ponadto  
w stosunku do muzyki, jako specyficznej dziedziny ludzkiej twórczości, instrument jest 
z n a k i e m  f i z y c z n y m, narzędziem sprawczym, w którym zamknięte zostały  
i unieruchomione możliwości pewnych określonych poczynań kulturowych. Norwid był  
w wielkiej mierze poetą takich poczynań, a więc – siłą faktu – także związanego z nimi 
świata wytworów ludzkich. Dlatego też nader chętnie odwoływał się do instrumentu mu-
zycznego, tym bardziej, że trudno w nim nie widzieć jednego z najbardziej wieloznacznych  
i wielowartościowych produktów, jakie w ogóle wyszły spod ręki człowieka5. 

 
Powyższe słowa badacza mogą kojarzyć się odbiorcy dzieł Norwida przede 

wszystkim z Fortepianem Szopena. Tragiczna historia instrumentu będącego 
symbolem wielkiej sztuki jest najbardziej znamiennym przykładem owego 
„unieruchomienia”. Mniej znanym i rzadziej przytaczanym od utworu poświę-
conego Chopinowi jest wiersz Do Nikodema Biernackiego, w którym to motyw 
skrzypiec wiąże się z osobą określonego artysty6. Poeta napisał ów liryk w 1857 
roku, w trakcie swojego drugiego pobytu w Paryżu. Warto odnotować, że 
skrzypek przybył do Paryża we wrześniu tegoż właśnie roku i doszło wówczas 
do spotkania obydwu artystów. Czy spotkanie to było bezpośrednią inspiracją 
dla Norwida? Trudno nie dopuszczać takiej tezy, a właściwie trudno sądzić, że 
było inaczej. Liryk opublikowany został krótko po napisaniu – ukazał się bo- 

                                                           
5 W y k a.  Cyprian Norwid s. 65. 
6 Por. S t r óż e w s k i.  Wstęp s. 16. 
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wiem już 10 października we lwowskim „Dzienniku Literackim”7. Być może 
zatem Norwid ukończył go nawet tuż po owym spotkaniu8. Wyka pisał: 

 
Z […] podwójnego widzenia instrumentu, które łączy w skomplikowany obraz obiekt realny 
z symbolem muzycznego zachwytu nad grą artysty, rodzi się początek apostrofy skierowanej 
do słynnego skrzypka Nikodema Biernackiego9.  

 
Przyjrzyjmy się pierwszym wersom utworu Norwida: 
 

… A Ty skąd wziąłeś na te skrzypce deski, 
Jeśli nie z lipy bogdaj czarnoleskiéj –  
I smyk Twój jestże czarodziejstwem żywy 
Z białego konia arabskiego grzywy?… 
I struny Twoje – czy Ty ręką lewą 
Spod serca wsnułeś na skrzypców Twych drzewo?10. 

  

Stróżewski dostrzegł w nich, obok metaforycznego sensu, także „szczególny 
moment dosłowności” 11, uświadamiając nam, że Nikodem Biernacki „nie tylko 
był znakomitym wirtuozem, ale i zajmował się amatorsko lutnictwem”12. Nie-
wykluczone też, że miały one stanowić nawiązanie do autentycznego, używa-
nego przez artystę instrumentu: „Biernacki rzeczywiście grał na lipowych 
skrzypcach, zrobionych przez lutnika poznańskiego – Macieja Dankwarta”13. 
Obraz poetycki, wskazujący poniekąd na budulec instrumentu, zawiera jednak  
w sobie bardzo konkretne i „silne” odwołanie. Słynna lipa z Czarnolasu to 
przecież znak tożsamości polskiej poezji. Nasuwa się tutaj znana myśl Norwida 
o Chopinie: „Kochanowski w Sobótkach pierwszy ludu poezję uczonemu światu 
uwidomił – w muzyce Chopin toż uczynił” (PWsz VI, 251). Autor Promethi-

                                                           
7 Zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a. O wierszu „Do Nikodema Biernackiego”. W: 

Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie. Red. J. Brzozowski, B. Stelmaszczyk. 
Kraków 2002 s. 74. 

8 Por. tamże s. 76-77. 
9 W y k a.  Cyprian Norwid s. 72. 

10 Cytaty z dzieł Norwida podaję według edycji: C. N o r w i d. Pisma wszystkie. Zebrał, 
tekst ustalił, wstępem i uwagami ktytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. I-XI. Warsza- 
wa 1971-1976 (dalej: PWsz; liczba rzymska oznacza tom, liczby arabskie – strony). Tu: 
PWsz I, 268.  

11 Zob.  S t r óż e w s k i.  Wstęp s. 16. 
12 Tamże. 
13 J. M a l i s z e w s k i. Cypriana Kamila Norwida słuchanie muzyki. W: Cyprian 

Kamil Norwid w setną rocznicę śmierci poety. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej  
w dniach 18 i 19 maja 1983. Red. J. Pośpiech. Opole 1984 s. 101-102. 
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diona dostrzegał, że źródła polskiej sztuki narodowej utkwione są w „poezji 
ludu”, czyli w tym, co „zrośnięte” z polską ziemią, zakorzenione w miejscowej 
tradycji. Muzyka grana przez Biernackiego, której znakiem stały się w poświę-
conym artyście wierszu właśnie jego skrzypce, wiąże się z polską kulturą. Nie 
bez znaczenia dla poety mógł być repertuar koncertowy młodszego od niego  
o kilka lat muzyka: „Również sławny był w Polsce i za granicą Nikodem Bier-
nacki […], gdy jako wykonawca fantazji na tematy polskie krzepił grą swoją 
serca rodaków”14 – pisał w jednej ze swoich prac Józef Reiss. Jak zauważył 
Stróżewski, „odwołanie się do włosia smyczka”15 również niesie z sobą przenoś-
ne znaczenie: „»grzywa arabskiego konia« oznacza przede wszystkim polot gry 
artysty”16. Gra na skrzypcach – jeśli wi ąże się z odpowiednimi umiejętnościami 
grającego – może sprawiać wrażenie zjawiska „nieprawdopodobnego”, jakby 
była „zaczarowana”. Filozof spostrzegł także, w kontekście piątego i szóstego 
wersu utworu Norwida, że również „naturalny sposób trzymania skrzypiec 
prowokuje do zbudowania metafory”17 – w pytaniu zawartym w tym fragmencie 
liryku poeta wskazuje na wewnętrzne źródło artyzmu. Polega on nie tylko na 
kunszcie instrumentalnym, ale także na „wszczepieniu” w grę treści wypływa-
jących „spod serca”, z głębi osobowości artysty, z wnętrza jego psyche18. 

Charakterystyczne i zaskakujące jest określenie „złamek drewna”, pojawia-
jące się w drugiej części wiersza. Bez względu na to, czy intencją poety było 
nazwać w ten sposób skrzypce, czy sam smyczek – określenie to jakby „odstaje” 
od wcześniejszego sposobu przedstawienia instrumentu. Sprawia, że można 
zapomnieć o jego fizycznych walorach, a przecież, jako wytwór sztuki lutniczej,  
skrzypce potrafią zachwycić nie tylko barwą wydawanego dźwięku, ale także 
swoim kształtem i kolorem. Można się domyślać, że dla Norwida – zaintere-
sowanego także sztukami plastycznymi – miało to znaczenie. Na wygląd instru-
mentów muzycznych, jak pisał Stróżewski, „jego oko malarza musiało być 
szczególnie wrażliwe” 19. Określenie „złamek drewna” wskazuje poniekąd na 
niedoskonałość środków, z których korzysta człowiek-twórca. Paradoksalnie – to 
właśnie ów „złamek drewna” ma stać się środkiem służącym do objawiania 
wyższych wartości. Może w tym miejscu pojawić się także refleksja nad nie-
doskonałością samej sztuki, która – będąc wytworem ludzkiej działalności – 

                                                           
14 J.W.  R e i s s.  Polskie skrzypce i polscy skrzypkowie. Łódź 1946 s. 9. 
15 S t r ó ż e w s k i.  Wstęp s. 16. 
16 Tamże. 
17 Tamże. 
18 Por. tamże. 
19 Tamże. 
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pozostaje w sferze vanitas. „Ostateczny punkt odniesienia sztuki znajduje się 
jednak zawsze w pięknie samym, dopełniającym się w sztuce, lecz nie docho-
dzącym w niej nigdy do dopełnienia  d o s k o n a ł e g o”20. Powołaniem arty-
sty jest jednak odsłaniać to, co jest większe od dzieł sztuki i od niego samego, co 
je oraz jego przerasta. 

3. NIKODEM BIERNACKI – WIRTUOZ I „WIESZCZ” 

Biernacki był swego czasu artystą wzbudzającym zainteresowanie, a także 
uznanie, choć dziś raczej niewielu o nim wie. Z okazji przypadającej 1 września 
1995 roku 170. rocznicy jego urodzin w „Głosie Wielkopolskim” ukazały się trzy 
artykuły autorstwa Edmunda Grabkowskiego poświęcone skrzypkowi, który 
„szczególnie blisko związany był z Poznaniem i Wielkopolską” 21. Trudno może 
dziwić się nieobecności Biernackiego w ogólnej polskiej świadomości kultu-
rowej przełomu XX i XXI wieku, skoro nawet – jak zauważył Grabkowski –  
„w najbardziej – wydawać się mogło miarodajnym wydawnictwie – encyklopedii 
muzycznej PWM, w czterdziestopięciowierszowej notatce biograficznej jest 
dziesięć ewidentnych błędów (z datą urodzenia włącznie) i wielokroć więcej 
luk” 22. Tymczasem – skrzypek i kompozytor, do którego Norwid skierował swój 
piękny liryk, zapisał się w historii polskiej kultury muzycznej jako wyróżniająca 
się postać. 

Urodził się we wschodniej Galicji – w Tarnopolu, w 1825 roku23. 
 

Skrzypek zrazu kształcił się muzycznie pod okiem ojca – samouka; z pierwszym publicznym 
koncertem wystąpił już jako dziesięcioletni chłopiec, w Tarnopolu. Późniejsza jego kariera 
wiodła przez orkiestrę wojskową w Czerniowcach, orkiestrę teatru hrabiego Skarbka we 
Lwowie, naukę w lipskim konserwatorium24. 
 

                                                           
20 Tamże s. 62-63. 
21 E. G r a b k o w s k i. Nikodem Biernacki – artysta zapomniany (1). Honorarium od 

Libelta. „Głos Wielkopolski” 1995 nr 204. 
22 Tamże. 
23 Informacje na temat życia i kariery artystycznej Nikodema Biernackiego zaczerpnąłem 

głównie z artykułów E. Grabkowskiego opublikowanych w „Głosie Wielkopolskim” (przypisy 
21, 28 oraz 78); por. też: S t r ó ż e w s k i. Wstęp s. 18-19; T r o j a n o w i c z o w a.  
O wierszu „Do Nikodema Biernackiego” s. 73-76. 

24 T r o j a n o w i c z o w a.  O wierszu „Do Nikodema Biernackiego” s. 73. 
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Już w młodości dał się poznać jako wyjątkowo utalentowany muzyk. Był 
wyróżniającym się studentem Konserwatorium w Lipsku i jako student z po-
wodzeniem koncertował: „Dzienniki lwowskie i lipskie dają o nim najchlub-
niejsze świadectwo”25 – donosiła „Gazeta Polska”. W dwudziestoczteroletnim 
skrzypku widziano przyszłego wirtuoza:  

 
Wszyscy ileśmy tylko słyszeć mogli zgodzili się na to, że świetna przyszłość czeka pana 
Biernackiego. […] Pociąg jego smyczka, czystość tonów i znakomita już wprawa zapowia-
dają artystę pierwszego rzędu26. 

 
– wołano w tejże gazecie po jego poznańskim koncercie. Młody muzyk grywał 
również na cele dobroczynne – na rzecz emigracji. Po ukończeniu studiów  
w Lipsku odbył tournée po miastach niemieckich. To był jednak dopiero 
początek kariery, w trakcie której występował „na zachodzie i wschodzie Euro-
py, w Skandynawii i krajach naddunajskich, w Ameryce i Meksyku”; według 
Grabkowskiego był tam „przyjmowany z najwyższym uznaniem”, ale także był 
„podziwiany przez rodaków w rodzinnym kraju”27. 

„W 1857 roku po serii koncertów w Wielkopolsce i innych regionach kraju 
wyjechał na kilka miesięcy do Paryża; wystąpił tam między innymi w słynnej 
sali Pleyela […]”28. Warto zatrzymać się przy tym wydarzeniu – nie tylko ze 
względu na jego rangę czy nawet pewnego rodzaju symbolikę. Trudno nie podej-
rzewać, że zagranie koncertu w tym samym miejscu, w którym półtorej dekady 
wcześniej swój geniusz muzyczny objawił zachodniemu światu Fryderyk Cho-
pin, było sporym przeżyciem dla młodego jeszcze skrzypka. Okoliczności zwią-
zane z występem mają jednak znaczenie także dla interpretacji Norwidowego 
wiersza29:  

 
Ów wcześniej zapowiadany przez Biernackiego prestiżowy występ solowy odbył się dopiero 
w roku następnym, sezon koncertowy w Paryżu rozpoczynał się bowiem w styczniu 1858 ro-
ku, do koncertu Biernackiego doszło dopiero wiosną30.  

 

                                                           
25 Cyt. za:  G r a b k o w s k i.  Nikodem Biernacki – artysta zapomniany (1). 
26 Tamże. 
27 Tamże (przypis dotyczy trzech cytowanych w zdaniu fragmentów).  
28 T e n ż e. Nikodem Biernacki – artysta zapomniany (2). Wybrał Poznań. „Głos Wiel-

kopolski” 1995 nr 210. 
29 Zob.  T r o j a n o w i c z o w a.  O wierszu „Do Nikodema Biernackiego” s. 74. 
30 Tamże s. 74. 
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Wiersz Norwida „powstał zatem w okresie przygotowań skrzypka do owego 
wielkiego koncertu”31 – jak zauważyła Zofia Trojanowiczowa, postulując przy 
tym: „warto zapytać, co oznaczał rok 1857 w biografiach artystycznych Nor-
wida i Biernackiego”32. W artykule poświęconym omawianemu wierszowi ba-
daczka „wzięła pod lupę” ten właśnie czas, porównując perypetie obu twórców. 
Przypomnijmy:  

 
Dla poety był to trzeci rok paryskiego bytowania po powrocie z Ameryki, rok beznadziejnych 
i upokarzających starań o wydanie poematu Quidam, siedemnasty rok drogi poetyckiej ukła-
dającej się, jako kariera, coraz mniej fortunnie i bez widoków na poprawę33.  

 
Biernacki zaś, choć nierzadko wysoko oceniany, wciąż walczył o lepszą re-

putację, mając w swojej dziedzinie wybitnych konkurentów – nie bez przyczyny 
przecież XIX wiek bywa nazywany epoką wirtuozów skrzypiec. Wiele słynnych 
nazwisk – a wśród nich także polskie – można by tu przywołać. Jesienią 1857 ro-
ku muzyk przygotowywał się zatem do konceru, który dla jego pozycji pośród 
innych skrzypków mógł mieć ogromne znaczenie.  

 
Biernacki miał już na swoim koncie wcześniejsze solowe koncerty, wzbudzające często za-
chwyty publiczności, zawsze był jednak postrzegany w cieniu trzech najbardziej znanych pol-
skich skrzypków: młodszego o niemal dziesięć lat Henryka Wieniawskiego, a także zajmują-
cych wówczas nieco niższe pozycje Karola Lipińskiego i Apolinarego Kątskiego34.  

 
Dzisiaj trudno byłoby na podstawie samych muzycznych recenzji z tamtych 

czasów ocenić rzeczywisty kunszt artystyczny Biernackiego. Trudno jest zatem 
zobiektywizować różne sądy na temat jego umiejętności. Jak wiadomo, nawet 
sposób postrzegania przez krytykę różnych twórców oraz ich dokonań potrafi 
zmienić się wraz z duchem epoki. Gdy chodzi o wielu dawnych wirtuozów – ci 
nie pozostawili po sobie żadnych nagrań, które mogłyby być dla nas pełniejszym 
świadectwem ich artyzmu, a które mogłyby zostać odkryte i ponownie wysłu-
chane, i może lepiej, głębiej – po upływie czasu – zrozumiane. Trojanowiczowa 
dostrzegła, że „oceny bardziej umiarkowane” wystawiano Biernackiemu wów-
czas, „kiedy zdarzało się, że koncertował w tych samych miejscach, co Wie-

                                                           
31 Tamże. 
32 Tamże s. 75. 
33 Tamże. 
34 Tamże. 
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niawski czy Kątski”35. W jednej z recenzji zaliczono go do „drugiego rzędu”36 
artystów. W innym zaś miejscu napisano: 

 
lubiony pan Nikodem Biernacki […] jest dobrym technikiem, aczkolwiek tonowi jego zbyt 
miękkiemu brakuje charakteru męskiego; brak też w pojmowaniu utworów szczególnie czuć 
się daje przy wykonywaniu utworów klasycznych37. 

 
By być sprawiedliwym, warto jednak zaznaczyć, że w tym samym sprawo-

zdaniu zawarte zostały także wyrazy uznania dla gry skrzypka – choć pojawiają 
się one obok słów krytyki: 

 
Gra p. Biernackiego jest w miejscach śpiewnych, kantylenach, w salonowych kompozycjach  
i w ogólności zawsze tam, gdzie trudności techniczne są owém medium wywołującém effekt 
– nadzwyczaj wykończona. Wykończenie wszakże to nie jest tylko wpływem pokonania 
zręcznego trudności mechanicznych: owszém p. Biernacki kompozycye odpowiadające jego 
charakterowi pojmuje i przedstawia żywo i gorąco. W przedstawieniu utworów klassycznych, 
chętniebyśmy widzieli w p. Biernackim więcéj spokoju; radzilibyśmy mu, aby mniej schle-
biał gustowi publiczności, aby mniej się oglądał na uczuciowość słuchających go dam. Z téj 
przyczyny odegranie koncertu Mendelsohna (z E. mięk.) nie odpowiadało duchowi kompo-
zycyi. W innych utworach, które słyszeliśmy, podziwialiśmy pracę usilną, podniesioną i oży-
wioną talentem38. 

 
Nie docieczemy już jednak, czy rzeczywiście Biernacki źle zinterpretował 

wykonywaną przez siebie kompozycję, czy też może korespondent „Ruchu Mu-
zycznego” nieodpowiednio zinterpretował grę Biernackiego. Nie wiadomo za-
tem, o czym w swojej istocie bardziej świadczą przytoczone powyżej fragmenty: 
o rzeczywistym poziomie kunsztu artysty – czy może o rodzaju i charakterze 
percepcji recenzenta…? Nasuwa się tu odniesienie do znanej ponad ćwierć 
wieku wcześniej polemiki na temat wartości gry Niccola Paganiniego. Po jego 
występie w Warszawie napisano na przykład: 

 
Ten niezwykły sposób grania, musi na massie słuchaczy koniecznie czynić wrażenie; jakoż 
czyni ie, i to nie przez miejsca, których trudności długiej wymagają pracy i wprawy, lecz 
przez figle, których każdy skrzypek za parę miesięcy wyuczyć się może, iak n. p. świstanie, 
pstrykanie, i t. d. Z resztą gra jego jest często niedbała, i nieraz słychać fałszywe tony, lecz 

                                                           
35 Tamże s. 75-76. 
36 „Ruch Muzyczny” 1857 nr 19. Podaję za: T r o j a n o w i c z o w a. O wierszu „Do 

Nikodema Biernackiego” s. 76. Korespondent „Ruchu Muzycznego” zaliczył Biernackiego do 
„gwiazd drugiego rzędu” po „królu” Henryku Wieniawskim. 

37 „Ruch Muzyczny” 1857 nr 20; cyt. za: tamże s. 76. Zachowano pisownię źródła. 
38 „Ruch Muzyczny” 1857 nr 20. 
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pokryte śpiesznie uderzającą oko trudnością. Wykształcenie prawey ręki zupełnie zaniedbał; 
prowadzenie smyczka ma nietylko zupełnie słabe ale nawet oprócz stoccatów niczem nieuro-
zmaicone.  
[…] i pewno Niemcy pierwsi może się pomszczą za ułudzenie, w iakie ich wprawił; iakoż 
tam coraz głośniéy i publiczniéy odzywają się zdania znawców, zdeymuią z niego chwilowy 
urok i nie chcą w nim uznać prawdziwego wirtuoza i artysty39. 

 
Oczywiście Paganini stanowił osobne zjawisko, jednak jego historia pokazuje 

najdobitniej, jak drastycznie mogły niekiedy różnić się opinie komentatorów ży-
cia muzycznego. Miały one jednak bardzo duży wpływ na rozwój artystycznej 
działalności: „Przy mistrzach skrzypiec chodziło o rozgłos międzynarodowy i to 
na obu półkulach, a także, co tu dużo mówić, o niemałe honoraria”40. 

 
Trojanowiczowa wskazała na pewną analogię łączącą kariery Norwida i Bier-

nackiego. Twórczości autora Promethidiona wciąż odmawiano większych war-
tości, jego samego stawiając za Mickiewiczem, Słowackim oraz Krasińskim; 
Biernacki zaś, jak już pisałem, był wówczas „postrzegany w cieniu trzech naj-
bardziej znanych polskich skrzypków […]”: 

 
Nie chcę przez to powiedzieć, że była to dokładnie ta sama sytuacja, jak w przypadku Nor-
wida i trójcy wieszczów. […] niemniej jakieś podobieństwo między sytuacją poety i skrzypka 
występowało. I Norwid nie mógł tego nie widzieć41 

 
– tłumaczyła badaczka, uściślając jednak tę analogię przez wskazanie również 
istotnej różnicy: „Mimo wszystko te dwie biografie artystyczne układały się 
przeciwstawnie: poeta coraz bardziej ginął z oczu publiczności, skrzypek rósł  
w jej oczach, wzbudzał zainteresownie”42. 

Autorka artykułu O wierszu „Do Nikodema Biernackiego”, powołując się na 
paryską korespondencję Emanuela Kani dla „Echa Muzycznego” z 13 grudnia 
1857 roku, wskazała, że przed docelowym koncertem w sali Pleyela „uczest-
niczył Biernacki w kameralnych spotkaniach muzycznych w polskich salonach  
w Paryżu”43. Zdaniem badaczki: 

 

                                                           
39 L.K. S z y r m a. Kilka rysów gry Paganiniego i Lipińskiego. „Dziennik Powszechny 

Krajowy” 1829 nr 140. 
40 T r o j a n o w i c z o w a.  O wierszu „Do Nikodema Biernackiego” s. 75. 
41 Tamże. 
42 Tamże s. 76. 
43 Tamże. 
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Wrażenia i refleksje zawarte w wierszu Norwida musiały być wywołane takim właśnie wy-
stępem salonowym […], gromadzącym niewielu słuchaczy, stwarzającym okazję do bezpo-
średniej wymiany zdań, także z koncertującym artystą44.  

 
Czy wiersz powstał po nawiązaniu przez mężczyzn kontaktu w salonie, czy 

może po jakiejś rozmowie w innych okolicznościach? Trudno odpowiedzieć  
z pełnym przekonaniem. Wydaje się jednak, że Norwid, zainteresowany parys-
kim, a zwłaszcza polskim życiem muzycznym, nie był obojętny wobec wy-
darzenia, które z udziałem skrzypka miało wkrótce się odbyć45. Widzimy też, że 
Biernacki w chwili spotkania z Norwidem był już artystą o sporym doświad-
czeniu; jego „zadaniem” było wnieść do dziedzictwa kulturowego Europy to, co 
dla niego było rodzime, a dla polskiego narodu – wspólne. Może również dlatego 
poeta, konstruując apostrofę do znanego już w wielu miejscach Biernackiego, 
odwołał się do „dawnej” czarnoleskiej lipy. 

Odwołanie to znaduje jeszcze jedno uzasadnienie. Pisał o nim Stróżewski, 
rozpatrując w kontekście myśli Norwida związki muzyki i poezji. „Kluczem” 
miało tu być słowo „pieśń”: 

 
Te dwie rzeczywistości artystyczne: pieśń – utwór poetycki, i pieśń – utwór muzyczny, łączą 
się jednak ze sobą i wtedy, gdy nie składają się na jedno dzieło, a więc pieśń w ścisłym 
znaczeniu tego słowa. Dzięki temu, że jednakowa jest ich geneza, mają jak gdyby wspólny 
mianownik, mogą więc być sprowadzane do siebie nawzajem. To właśnie dlatego deski 
skrzypiec skojarzyć się mogą z lipą czarnoleską: narzędzie muzyczne z „narzędziem” poetyc-
kiej inspiracji. A co jeszcze ważniejsze: wydaje się, że muzyce wolno będzie stawiać wyma-
gania właściwe poezji, na nią zaś przenieść te, jakie stawia się muzyce46. 

 
Znamienne jest to, że zdania otwierającej omawiany utwór apostrofy zapisane 

zostały w formie pytań kierowanych do samego jej adresata. „Stwierdzenia ujął 
poeta w formę pytań dlatego, żeby im nadać silniejszy ton emocjonalny”47 – 
pisał Gniazdowski. Autor wiersza zdaje się podejmować dialog ze skrzypkiem. 
Jednak obok skrzypka adresatem wiersza są także jego czytelnicy. Każdy z nich 
samemu odczyta tę apostrofę i sam przed sobą będzie mógł postawić pytania, 
które – choć dotyczą konkretnego artysty – wskazują także na problem tożsa-
mości sztuki w ogóle, szczególnie zaś – tożsamości polskiej sztuki. Jednocześnie 
pytania te wprowadzają w drugą część wiersza, w której Norwid rozwija myśl  

                                                           
44 Tamże. 
45 Por. M a l i s z e w s k i.  Cypriana Kamila Norwida słuchanie muzyki s. 102. 
46 S t r ó ż e w s k i.  Wstęp s. 23. 
47 A.  G n i a z d o w s k i.  „Pod lauru szerokiego cieniem”. „Poezja” 1978 nr 3 s. 27. 
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o sztuce i rozpatruje „powołanie” artysty-muzyka. Zapowiedzią dalszych reflek-
sji jest ostatnie z pytań stanowiących pierwszą część utworu: 

 
– Czy posłannikiem idziesz od świtania, 
Gdzie zmrok jest z światłem, z uśmiechami łkania?  

PWsz I, 268 
 
Drugi z cytowanych wersów określa rzeczywistość, w której artysta zawsze 

żyje i tworzy, rzeczywistość, z której wyrasta i z którą przychodzi mu zmierzyć 
się. Nie jest to łatwe, gdyż ciemność, „zmrok”, wciąż zagraża jasności – dobru  
i pięknu. „Zmrok” może tutaj kojarzyć się również z zaciemnianiem prawdy, re-
dukowaniem dobra poprzez kłamstwo – co może prowadzić do cierpienia, roz-
paczy. Do tworzenia w takiej rzeczywistości artysta zostaje „posłany”. Jego za-
daniem jest nieść światło, by prawda mogła zostać oświetlona i dostrzeżona,  
a kłamstwo zdemaskowane i odrzucone. Możemy zatem już tutaj zobaczyć, że 
oczekiwania wobec muzyka – wirtuoza skrzypiec – zdecydowanie wykraczają po-
za obszar czysto estetycznych wartości. W drugiej części utworu poeta wskazuje: 

 
Powiem – iż wieszczów rzecz jest poznać wieszcze: 
Oto – zaklęta dała Ci królewna  
Klucze od Echa, i ten złamek drewna, 
I łzę, i poszept w ucho – i grom jeszcze!…  

PWsz II, 268 
 
Słowo „wieszcz”, którego najczęściej używa się przecież, określając poetów48, 

Norwid zdaje się w swoim wierszu odnosić do skrzypka. Gniazdowski pisał: 
„[…] jest wieszczem rozpoznającym nowego, nadchodzącego artystę-wieszcza  
i odkrywającym jego powołanie artystyczne”49. Warto przywołać w tym miejscu 
znane wersy innego utworu. Przypomnijmy: 

 
Jako więc prorok, wychodząc z sumienia, 
P r a w dą  d l a  p r a w d y  gore w kształt płomienia, 
Tak wieszcz z p ię k n oś c i  wychodzi poczucia 
(a piękność  k s z t a ł t e m  Prawdy i Miłości), 
Więc od snowania wchadza do wysnucia, 
O k r eś l a  p r o f i l… stąd – zalet całości 
Szukamy w wieszczu – stąd wszyscy wieszczowie 
 

                                                           
48 Por. W. K o p a l iń s k i. Wieszcz. W: t e nż e. Słownik mitów i tradycji kultury. 

Warszawa 1993 s. 1281-1282. 
49 G n i a z d o w s k i. „Pod lauru szerokiego cieniem” s. 27. 
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Rozpoczynali piękności podziwem; 
Stąd nieraz wiecznych się z nich rzeczy dowie 
Ten tylko, kto wie: że ogniw z ogniwem 
Złączeni właśnie są przez przeciwności – 
Że za profilem Prawdy i Miłości 
Tegoż profilu całość jest odjemna, 
Przeciwna – jakby wystrzygł nożycami 
Z papieru, i część odleciała ciemna, 
Część tła, co w profil się szczerbami plami. 
Tę część na niebo kłądąc, wieszcz powiada: 
„Oto błękitnej prawdy jest plejada…”  

PWsz III, 456 

 
Posłannictwo wieszcza polega, według Norwida, na „odsłanianiu” prawdy, 

czyli dążeniu do niej poprzez tworzenie tego, co piękne; chodzi tu o kompono-
wanie jej „kształtów” – za pomocą środków artystycznych. W jaki sposób mu-
zyka powinna zatem funkcjonować? Norwid podkreśla:  

 
Lecz – s k o r o  k ł a m s t w o  z d r a d z i s z  k ł a m s t w e m  

s z t u k i, 
[…]  

PWsz I, 268 
 

– ten paradoks „podwójnego kłamstwa” określa relacje, jakie zachodzą pomię-
dzy sztuką a rzeczywistością50. Nie oznacza to bynajmniej, że artyście wolno być 
kłamcą w jakichś szczególnych sytuacjach. Sztuka jest tworzeniem świata fikcji. 
Jest także jakimś odniesieniem do rzeczywistości – poprzez inspirację, wyko-
rzystanie różnych środków bądź posiadane znaczenie. Sama jednak jest czymś 
innym niż rzeczywistość, z którą jest związana: 

 
Celem sztuki – zdaje się mówić poeta – jest ujawnianie kłamstwa życia; sprzeczność polega 
na tym, że sama sztuka nie jest z istoty swej identyczna z życiem, jest więc kłamstwem, 
maską, teatrem. Ale w pewnych wypadkach owo nieuniknione, zdawałoby się, kłamstwo 
sztuki rozdziera nagle kłamstwa nagromadzone przez sytuacje, które stwarza życie51. 

 
Jeśli zatem posiada się umiejętność kreowania tej fikcji, można wówczas z jej 

pomocą „przepowiadać” drogę prowadzącą do wyzwolenia od kłamstwa, prowa-
dzącą do prawdy. „Kwestia wzajemnych relacji prawdy i kłamstwa w sztuce po-

                                                           
50 Por. S t r óż e w s k i. Wstęp s. 32-34. Zob. też: J a s t r u n. Gwiaździsty diament  

s. 90; T r o j a n o w i c z o w a. O wierszu „Do Nikodema Biernackiego” s. 79-80. 
51 J a s t r u n.  Gwiaździsty diament s. 90. 
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jawiała się w estetyce od czasów starożytnych”52. Stróżewski, interpretując ten 
wers, przywoływał poglądy św. Augustyna: „Myśl o przezwyciężaniu fałszu 
przez fałsz sztuki przypomina […] analogiczne uwagi św. Augustyna dotyczące 
szczególnej dialektyki prawdy i fałszu w sztuce aktorskiej”53. Św. Augustyn tak 
je sformułował: 

 
I stąd rodzi się dziwaczny wniosek. Wszystkie te rzeczy o tyle są w części prawdziwe, o ile są 
w części nieprawdziwe, i jedynie w ten sposób mogą posiadać swoją cząstkę prawdy, że  
w innej swojej cząstce są nieprawdziwe… Jakże bowiem wspomniany Roscjusz mógłby być 
prawdziwym aktorem tragicznym, gdyby nie chciał być nieprawdziwym Hektorem?… Jakże 
obraz konia mógłby być  p r a w d z i w y m  o b r a z e m, gdyby koń namalowany nie 
był  n i e p r a w d z i w y m  k o n i e m?54. 

 
W rozważania nad tą kwestią wpisują się wreszcie odnoszące się do sceny  

z Hamleta spostrzeżenia samego Norwida, zamieszczone przez niego w rozpra-
wie O sztuce: 

 
Kiedy albowiem cały obyczaj familijny i powszednia jego rzeczywistość brudną stały się 
maską, wtedy m a s k a - t e a t r u  zamieniła się tylko w rzeczywistość nieskończenie 
godniejszą wyboru i pierwszeństwa. Przyjęła nawet siłę akcji i jakoby prawdą stała się  
(PWsz VI, 341)55. 

 
W dziele muzycznym tego rodzaju „fikcję” stanowią same dźwięki. Są one 

dobierane i przetwarzane przez artystę – człowieka, który swoją działalnością 
zmienia formę rzeczywistości. Aby jeszcze lepiej zrozumieć, na czym miałoby 
polegać „kłamstwo” sztuki dźwięków, warto spojrzeć szerzej na twórczość Nor-
wida; szczególnie ważny i pomocny w zrozumieniu myśli poety może być wiersz 
Słuchacz: 

 
[…] w wierszu tym pojawia się […] dwoistość wewnętrznego-zewnętrznego, głębi i powierz-
chni, która przejawia się w samej muzyce. W Słuchaczu zawarte są wyraźnie dwa jej do-
świadczenia: jedno, „redukcjonistyczne”, sprowadzające muzykę li tylko do dźwięku, drugie, 
w którym poprzez ton dochodzi się do zawartej w niej myśli 56. 
 
 

                                                           
52 T r o j a n o w i c z o w a.  O wierszu „Do Nikodema Biernackiego” s. 79. 
53 S t r ó ż e w s k i.  Wstęp s. 33. 
54 Św. A u g u s t y n. Soliloquia II, 10, 18. Tłum. A. Świderkówna. Cyt. za: S t r ó -

ż e w s k i .  Wstęp s. 33. 
55 Cyt. za: T r o j a n o w i c z o w a. O wierszu „Do Nikodema Biernackiego” s. 80. 
56 S t r ó ż e w s k i.  Wstęp s. 25. 
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W pierwszej strofie tego utworu znajdujemy pewną „definicję” dźwięków: 
 

Znasz Ty ten kraj, znasz tę Narodu chwilę, 
Gdy grajkom, wam, świat wtacza się do ręki, 
Bo z żadnych słów nie dowie się nikt tyle, 
Co z łkań, co z łez – bo idee są dźwięki!! 

PWsz II, 222 
 
Rozwinął ją Stróżewski, próbując najpierw odczytać tę myśl dosłownie, 

„wprost”: 
 

Rzeczywistość może być adekwatnie zinterpretowana przez świat dźwięków muzycznych, 
przez łkania i łzy lepiej niż przez słowa. Idee, a więc to, co „normalnie” wypowiadane jest  
w języku, poprzez słowo, stają się treścią dźwięku […]57. 

 
W jaki sposób jednak wydobyć te idee, oddzielić je od tego, co w muzyce jest 

jedynie brzmieniem? „W sformułowaniu »bo idee są  dźwięki« kryje się gorzka 
ironia”58 – pisał ten sam badacz, dostrzegajacy potrzebę znalezienia – jak sam to 
nazwał – „innej, właściwszej interpretacji tego wiersza”59: 

 
Dźwięk to tylko brzmienie, może nawet puste brzmienie (jak ów Pawłowy „cymbał brzmią-
cy”), idea utożsamiona z dźwiękiem traci więc sens, staje się niczym. Łzy, łkania, dźwięki to 
– podobnie jak w wierszu Kolebka pieśni – jedynie jeden, zewnętrzny i uboższy wymiar 
muzyki. Wymiar, w którym króluje „grajek”, nie będący jednak synonimem „muzyka” albo 
„grającego” […]. Grajek to raczej artysta samych dźwięków, nie pozbawionych zresztą emo-
cjonalnego wyrazu60. 

 
Na dwa sposoby można być muzykiem, a ściślej – tym, który układa  

i „powołuje do istnienia” konkretne dźwięki, brzmienia. Te dwie drogi przynoszą 
odmienne efekty. Zadaniem prawdziwego artysty-muzyka powinno być – postu-
luje Norwid w Słuchaczu – wnikanie w głąb dźwięków, co pozwala odkrywać 
nieobecną na „powierzchni” muzycznego utworu przestrzeń – przestrzeń myśli: 

 
Idei nie da się zredukować do dźwięku ani poprzez sam dźwięk uchwycić. Idee to właśnie 
n i e  są  dźwięki, lub, by wyrazić tę myśl dobitniej: dźwięki nie są ideami. Te nie kryją się 
także w czysto emocjonalnej stronie muzyki, w „łkaniach i łzach”. Dźwiękowi przeciwstawia 
się t o n, w którym, czy poprzez który, wysłuchać można myśl, a więc dotrzeć także do idei: 

                                                           
57 Tamże. 
58 Tamże. 
59 Tamże. 
60 Tamże s. 25-26. 
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„Podsłucham w tonach myśl, jak grom w obłoku”. Dopiero ton jest całością, dźwięk stanowi 
tylko jego część składową, wystarczającą jako akompaniament do tańca, ale nie do docho-
dzenia do prawdy. Najważniejsze jest wszakże to, iż muzyka może stanowić właściwą do niej 
drogę61. 

 
Czego zatem poeta oczekiwał od gry Biernackiego, od jego muzyki? Wydaje 

się, że wiersz może wskazywać na coś, co jest w muzyce skryte, co może nawet 
pozostać „nieusłyszane”, a co jest bardzo cenne. Muzyk włada możliwością 
przechowania, „przemycenia” czegoś, co w kłamliwym, brutalnym świecie jest 
wciąż zagrożone. Oto chyba pełniejszy obraz znaczenia „zdrady kłamstwa”.  
„I powiesz: «Prawda!…» – a ja się obudzę…” (cudzysłowy za cytowanym 
źródłem, PWsz I, 269) – podsumowuje poeta wcześniejsze myśli na końcu wier-
sza. Artysta ma za zadanie „mówić”. Jego skrzypce mają stawać się narzędziem 
objawiania prawdy – owych „wiecznych rzeczy”. 

Cytowany przeze mnie filozof oraz badacz twórczości Norwida zwrócił 
jednak uwagę na pewien problem pojawiający się w tym miejscu: „niełatwo 
określić, czym jest owa m yś l, która »podsłuchana« ma zostać w tonach”62. 
Trudno też wskazać jednoznacznie na najbliższy filozoficzny kontekst dla 
opisanych tutaj poglądów poety63. Jednakże: „Wydaje się pewne, że dla Norwida 
muzyka zawiera jakiś szczególny pierwiastek intelektualny, nierzadko wręcz 
przeciwstawiany czystej emocjonalności” 64. Nie chodzi tu bynajmniej o zwal- 
czanie emocjonalności sztuki dźwięków w ogóle. Norwid, jako „poeta c a -
ł o ś c i” 65, dostrzegał w muzyce miejsce dla uczuć, które także są częścią 
człowieczeństwa. 

 
I choć owa „myśl”, do której stale wracamy, rozumiana może być rozmaicie, dwa jej 
znaczenia wydają się pewne. Po pierwsze, odnosi się ona do muzycznego  p r z e k a z u,  
do ewokowanych przez muzykę treści, których nośnikiem jest  t o n.  […] Po drugie, ozna-
czać ona może myśl czysto muzyczną, w szczególności system reguł czy praw, którym mu-
zyka jest podporządkowana66. 

 
Wydaje się, że Norwid wierzył, iż Biernacki jakąś bardzo cenną „myśl” – 

„powierzoną” jemu – może wyrazić poprzez swoją muzyczną aktywność. 

                                                           
61 Tamże s. 26. Przytoczone wewnątrz tego cytatu zdanie pochodzi z wiersza C. Norwida 

Słuchacz. 
62 Tamże s. 91. 
63 Zob. na ten temat: tamże s. 81-92. 
64 Tamże s. 91. 
65 Por. tamże. 
66 Tamże. 



BARTŁOMIEJ  ŁUCZAK   _____________________________________________      

 

106 
 

Dla Norwida istotne jest jednak nie tylko to, co stanowi o wartości samego 
dzieła sztuki muzycznej, czy też jego wykonania. Nie mniej ważna pozostaje 
postawa artysty. Pytał o nią Bogumił w dialogu Promethidiona: 

 
[…] 
Czy się nie wstydził prawdy i nie stłumił, 
Mogąc łatwiejszy oklask zyskać sobie, 
Mogąc być prędzej i szerzej uznanym; 
Czy, mówię, prawdę na swym stawiał grobie, 
Czy się jej grobem podpierał ciosanym? 

PWsz III, 433 
 
Można odnieść to pytanie również do osoby Biernackiego. Nie dysponujemy 

wprawdzie bardzo szeroką wiedzą na jego temat i możemy nie wiedzieć o waż-
nych zdarzeniach związanych z jego życiem, jednak choćby te przywołane w ni-
niejszym artykule teksty poświęcone skrzypkowi mogą zasugerować nam jakąś, 
choćby hipotetyczną, odpowiedź.  

Powróćmy do wiersza z 1857 roku – „zaklęta królewna” przekazuje artyście 
swego rodzaju misję; zadaniem muzyka jest odważnie pójść swoją drogą: 

 
I powiedziała, wstążką wiejąc czarną: 
„Idź w świat, przez uczuć zwariowaną dramę, 
Napatrz się w zorzę, łunę zwiedź pożarną, 
Wschodnich się dowiedz tęcz, blasków zachodnich; 
Co kłamać wolno, to lepiej skłam od nich, 
Żywy – wybladłą porusz dijoramę! 
[…]”  

PWsz I, 268 
 

Droga, którą skrzypek ma pójść, nie jest jednak łatwa, gdyż świat będący  
w konflikcie z wyższymi wartościami wciąż będzie usiłował udaremnić dążenia 
tego, kto zdecyduje się ich bronić. Dlatego artysta otrzymuje wskazanie: 

 
„[…]  
Lecz – s k o r o  k ł a m s t w o  z d r a d z i s z  k ł a m s t w e m  

 s z t u k i, 
Bądź wpierw pod lauru szerokiego cieniem, 
Gdzie donieść krzywe nie potrafią łuki 
Urągowiskiem albo zapomnieniem…  
[…]” 

PWsz I, 268-269 
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Jaką zatem powinien przyjąć postawę? Czy ma być ona zgodna z oczekiwa-
niami Bogumiła z Promethidiona?  

 
Pozycja, jaką zajmuje artysta, jest transcendentna wobec przygodności i małości świata, 
wobec urągowisk i zapomnień, co zawsze oznacza przecież kłonienie się fałszowi: czy to 
poprzez oszczerstwo (urągowisko), czy przez zatajanie prawdy (zapomnienie)67  

 
– pisał Stróżewski. Cóż jednak miałoby oznaczać owo pozostawanie pod cieniem 
lauru? Filozof odniósł ten wers utworu bezpośrednio do zadanego artyście powo-
łania, jakim jest objawianie prawdy: „Ale powtórzmy raz jeszcze: by mógł speł-
nić tę misję, sam musi znajdować się poza zasięgiem kłamstwa i złudy, suwe-
rennie nad nimi panować, żyć prawdą »pod lauru szerokiego cieniem«”68.  

Inaczej zinterpretowała tę część wiersza Trojanowiczowa: 
 

Norwidowska ironia rzeczy-ludzkiej sprawia, że laur, sława, popularność stają się tarczą 
umożliwiającą artyście nieskrępowane mówienie prawdy o świecie. Na jakie jednak ugody  
z publicznością trzeba pójść, jak jej schlebiać, by ów laur zdobyć? Słowem: jak być  ł a t -
w i e j - d o s k o n a ł y m? Młody skrzypek może tę prawdę przyjąć lub ją odrzucić, 
powinien jednak ją znać i rozumieć69. 

 
Badaczka oparła swoją interpretację o myśl wyrażoną przez Norwida w liście 

do Magdaleny Łuszczewskiej: 
 

Tak jak Sokrates mawiał, iż nie każdemu wolno jest nic nie mieć i być zupełnie ubogim, bo to 
przywilej bogów tylko – tak ja mówię, iż nie każdemu wolno być poetą bez wieńca i togi, 
albo raczej (co tu jest szczególnie prawdziwym): NIE W KAŻDYM  CZASIE I SPOŁE-
CZEŃSTWIE WOLNO JEST BYĆ POETĄ BEZ WIEŃCA I TOGI.  
Rzymianie wierzyli, że piorun w drzewo laurowe nie uderza – nie wiem, czy piorun, owszem, 
wątpię nawet, ale że woń laurowa wstrętne oddala owady, to rzecz, której i pan Waga nie 
zaprzeczy (PWsz VIII, 243)70. 

 
Pójście tym tropem wymagałoby innego sposobu rozumienia słów wypowie-

dzianych w liryku przez „zaklętą królewnę”. Odnosząc się do nich, badaczka 
pisała: 

 
Oto najpierw trzeba zdobyć sławę, pójść na kompromis z publicznością, otrzymać od niej 
laury. Dopiero potem można tej samej publiczności mówić bezpiecznie prawdę o niej, być – 

                                                           
67 Tamże s. 32-33. 
68 Tamże s. 33. 
69 T r o j a n o w i c z o w a. O wierszu „Do Nikodema Biernackiego” s. 80-81. 
70 Cyt. za: tamże s. 80. 
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żeby sparafrazować Norwida – „trudniej doskonałym”. Gorzka to rada, ograniczająca wol-
ność artysty i jego misję w społeczeństwie. Rada – nie ulega wątpliwości – przywołująca 
własne doświadczenia autora wiersza i godząca w jego współczesnych, w ich stosunek do 
sztuki i twórców71. 

 
Wiersz miałby, według tej interpretacji, stanowić swego rodzaju podpowiedź, 

wskazówkę pouczającą adresata, „jak można uniknąć losu artysty zapomnianego, 
zbędnego”72.  

Droga do jeszcze większej sławy była przed Biernackim wciąż otwarta. Po 
wyjeździe z Paryża skrzypek koncertował w Belgii i Niemczech, po czym  
powrócił do kraju i w ciągu kolejnych kilku lat: 

 
dawał wiele koncertów w Galicji, zwłaszcza we Lwowie i Krakowie, występował też na 
Ukrainie – w Charkowie i Kijowie. W 1862 roku wyjechał do Ameryki. Koncertował w Sta-
nach Zjednoczonych i Meksyku. Po dwóch latach powrócił do Europy. Występy w krajach 
skandynawskich uwieńczone zostały propozycją króla Szwecji Karola XV objęcia stanowiska 
koncertmistrza i solisty orkiestry dworskiej i teatrów królewskich w Sztokholmie, które pias-
tował – rzecz szczególnej uwagi – aż przez lat 1473. 

 
Mogłoby się wydawać, że Biernackiemu musiało towarzyszyć radosne poczu-

cie spełnienia i pełnej życiowej stabilizacji. Na muzyczną karierę nałożył się 
jednak dramat życia osobistego. Mając zaledwie trzydzieści lat, przeżył Bier-
nacki śmierć swojej żony oraz nowo narodzonego syna. Stało się to rok po ślu-
bie. Norwid spotkał się zatem w Paryżu nie tylko z wirtuozem skrzypiec, ale 
także z wdowcem, któremu nie tak dawno legły w gruzach osobiste plany –  
i który wciąż być może nosił w swoim sercu bolesny cierń. Jego kariera nazna-
czona została cierpieniem. Autor Promethidiona pozostawił po sobie jeszcze 
jedno – skromne, lecz niezwykle wymowne – dzieło poświęcone Biernackiemu. 
Jest to jego portret – rysunek piórkiem, na którym widnieje wizerunek skrzypka 
grającego z nut74. Przy podpisie znajdujemy datę – 1859. Skrzypek odwiedził 
wówczas ponownie stolicę Francji, a zatem jest to najprawdopodobniej owoc 
drugiego zetknięcia się dwóch artystów75. W ciekawy, dość zaskakujący sposób 
obydwa dzieła Norwida – wcześniejsze literackie oraz to plastyczne – uzupeł-

                                                           
71 Tamże s. 81. 
72 Tamże. 
73 G r a b k o w s k i.  Nikodem Biernacki – artysta zapomniany (2). 
74 Zob. C. N o r w i d. Nikodem Biernacki. Rysunek piórkiem w Zbiorach po Zenonie 

Przesmyckim w Bibliotece Narodowej. W: C. N o r w i d. O muzyce przed s. 23. Zob. też: 
PWsz XI, 231. 

75 Por.  T r o j a n o w i c z o w a.  O wierszu „Do Nikodema Biernackiego” s. 74. 
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niają się. „Portret – tak mi się przynajmniej wydaje – jest nieco statyczny, nie 
widać w nim tego piętna geniuszu tak mocno podkreślonego we wcześniejszym 
wierszu”76 – pisała Trojanowiczowa. Rzeczywiście, kiedy patrzy się na ten rysu-
nek, nietrudno odnieść wrażenie, że to nie motywy muzyczne są jego głównym 
tematem. Papier nutowy „chowa się” z lewego boku, pięciolinie poprowadzone 
zostały na nim jakby celowo niedbale, próżno szukać kształtu pulpitu. Skrzypce 
zaś, chociaż zajmują środkową część całego planu, nie wyróżniają się swoim wy-
glądem; nakreślony został w zasadzie ich ogólny kształt, bez przywiązywania 
większej wagi do szczegółów, które mogłyby zwrócić uwagę na estetyczne 
walory instrumentu – jakby „wtopionego” w tło. Zupełnie niewidoczna jest dłoń 
trzymająca smyczek. Postać skrzypka nie odznacza się dynamizmem – mimo że 
górna część smyczka zdaje się dotykać strun, a lewa dłoń wyraźnie obejmuje 
gryf, co sugeruje, że jej palce tworzą na strunach jakiś układ. Szczególnie waż-
nym elementem tego ciekawego dzieła jest widziana z ukosa twarz muzyka. Jego 
głowa znajduje się jakby poza tłem i przyciąga uwagę. Może dziwić, że to głowa 
znanego artysty; jeszcze bardziej może dziwić, że owa twarz należy do męż-
czyzny mającego mniej niż trzydzieści pięć lat… Wyostrzone rysy i spięte czoło 
przedstawiają człowieka doświadczonego przez życie. Jego twarz zdaje się od-
słaniać jakieś bolesne uczucia. Zwraca też uwagę trzeźwość spojrzenia sportre-
towanego, skierowanego w stronę nut. Całość jednak sprawia wrażenie, że mu-
zyk nie tyle gra, co właśnie patrzy w skupieniu. Na co tak naprawdę patrzy?  
– oto zagadka, tajemnica Norwidowego rysunku. 

W 1880 roku Biernacki postanowił powrócić do ojczyzny i osiedlić się  
w Poznaniu. Przez ćwierć wieku prowadził intensywną działalność artystyczną, 
rodziny jednak w tym czasie ponownie nie założył. Czego mógł pragnąć pięć-
dziesięciopięcioletni mężczyzna mający za sobą bogatą, barwną karierę muzycz-
ną? Czy czuł, że wystarczająco już poruszył „wybladłą dijoramę”? 

 
Jego pobyt nad Wartą miał […] mieć inny niż kiedyś charakter. Ograniczał już aktywność 
koncertową, zamierzał poświęcić się przede wszystkim działaniom organizacyjnym i pedago-
gicznym. Nie znaczy to, że żegnał się definitywnie z estradą. Pojawiał się na niej rzadziej; 
najczęściej na koncertach o charakterze filantropijnym. Taki charakter miał pierwszy po przy-
byciu do Poznania koncert urządzony 22 lutego 1880 roku w sali Bazaru na rzecz ubogich. 
[…] Podobnych koncertów było wiele. Szczególnie cenna była inicjatywa Biernackiego zor-
ganizowania cyklu abonamentowych koncertów kameralnych. Troska o gusty muzyczne mło-
dzieży wyraziła się w innej inicjatywie Biernackiego. Zorganizował w Poznaniu szkołę – 
Instytut Muzyczny. Jak głosiły ogłoszenia w zakresie nauki wchodziły nauka gry na instru-
mentach smyczkowych i instrumentach dętych, teoria i harmonia77. 

                                                           
76 Tamże. 
77 G r a b k o w s k i.  Nikodem Biernacki – artysta zapomniany (2). 
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Adresat wiersza Norwida przybył zatem do Wielkopolski, by podzielić się 
swoją wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz umiejętnościami z młodszymi 
rodakami, mającymi w pruskim zaborze trudne warunki do własnego rozwoju. 
Nie było mu jednak dane osiedlić się w Poznaniu na stałe: 

 
Akywność społeczno-organizacyjna Nikodema Biernackiego w Poznaniu w latach 1880-1885 
wzbudziła niepokój władz pruskich, chęć pozbycia się niewygodnego artysty. Wykorzystano 
w tym celu zarządzenie o tak zwanych rugach pruskich, odmawiające prawa pobytu w zabo-
rze pruskim osobom nie posiadającym obywatelstwa pruskiego. Na tej podstawie podjęto 
decyzję o wydaleniu Biernackiego z Poznania78. 

 
Pomimo usilnych starań samego artysty, a także jego wpływowych przyjaciół 

o przedłużenie prawa jego pobytu, nie udało się oprzeć wrogom polskiej kultu-
ry, którzy usiłowali pozbawić Biernackiego możliwości działania dla jej dobra  
w Poznaniu: 

 
Poeta lwowski Platon Kostecki wyjednał przyspieszenie przedłużenia paszportu austriac-
kiego, rugi bowiem nie miały dotyczyć obywateli tego kraju. W początkach sierpnia paszport 
był już w Poznaniu, wezwano Biernackiego do jego odbioru w urzędzie policyjnym. Po kilku 
dniach otrzymał jednak kolejne wezwanie do policji, gdzie oświadczono, iż otrzymali rozkaz 
wydalenia i takich, którzy posiadają paszporty79.80 

 
Napisał wówczas pewien korespondent prasowy: „Jak ciężko dotyka kara 

banicji, najlepszym dowodem ów artysta, bo za fortepian, kupiony niedawno za 
1.000 marek, bodaj dostanie 100 lub 200 marek, gdyż 1 października musi 
opuszczać mury Poznania”80. Spieniężenie nie tylko fortepianu, ale przede 
wszystkim nieruchomości stało się nagłym, trudnym do korzystnego rozwiąza-
nia, problemem. Tydzień przed wymuszonym wyjazdem zaplanował zagrać po-
żegnalny koncert, który jednak odwołano prawie w ostatniej chwili, nie wyjaś-
niając zainteresowanym powodu tej zmiany. W Poznaniu stawiano wówczas  
pytania: „Czyż skrzypek Biernacki, żyjący tylko dla sztuki zawinił w czemkol-
wiek, żeby go zmusić do opuszczenia naszego grodu?”81. Pamiętano i publicznie 
przypominano jego zasługi oraz wyrażano uznanie dla szlachetności jego 
osobowości: 

 

                                                           
78 T e n ż e. Nikodem Biernacki – artysta zapomniany (3). Banita. „Głos Wielkopolski” 

1995 nr 216.  
79 Tamże. 
80 Tamże. 
81 Tamże. 
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Osiadł między nami przed laty sześciu […] On utworzył w mieście naszem szkołę skrzyp-
cową i może się dzisiaj pochlubić uczniami, którzy na obczyźnie sowite zbierają wawrzyny 
[…] Pan Biernacki jest nie tylko znakomitym skrzypkiem i artystą […] ale i mężem rzadkiej 
bezinteresowności i zacności. Połowę koncertów dał na cele dobroczynne […]82. 

 
Podążając przez tę „uczuć zwariowaną dramę”, opuszczał Poznań jako czło-

wiek zasłużony dla miasta i dla społeczeństwa – może nie będzie błędem 
stwierdzenie: jako artysta mężnie trwający „pod lauru szerokiego cieniem”. 
Przejście przez trudne doświadczenia, zmaganie się z przeciwnikami w słusznej 
walce o prawdę i dobro może być źródłem wewnętrznej siły, a nawet – niełatwej, 
ale za to głębokiej – radości. Biernacki wyjechał do Galicji, by tam obdarzyć 
innych swoją sztuką oraz swoim doświadczeniem. Wyjazd ten nie był jednak dla 
niego rozstaniem tylko z miastem i jego muzycznym środowiskiem. Niedługo 
przed wydaniem decyzji przez pruskie władze, a po przeszło trzydziestu latach 
od zawarcia pierwszego małżeństwa, muzyk ponownie założył rodzinę. Jego 
żona, prawdopodobnie z powodu choroby, nie wyjechała razem z nim z Pozna-
nia, zaś zaledwie pół roku później, wiosną 1886 roku, przed zaplanowanym  
w rodzinnym Tarnopolu koncertem, artystę dobiegła wiadomość o jej śmierci. 
„M ężowi nie pozwolił rząd pruski odwiedzić chorej w Poznaniu. Umarła nie 
widząc się z Nikodemem. Dopiero po jej śmierci […] pozwolono przyjechać mu 
na pogrzeb żony do Poznania”83 – zanotował pewien kronikarz. Tak oto rozpoczął 
się ostatni okres w życiu słynnego skrzypka. 

 
Pełen goryczy i żalu Biernacki powrócił do Galicji. Jeszcze od czasu do czasu pojawił się na 
estradzie koncertowej. Podupadał na zdrowiu. Odrzucił proponowane mu stanowiska w róż-
nych miastach, przyjął natomiast obowiązki nauczyciela muzyki w konwikcie jezuickim  
w Chyrowie. Tu spędził ostatnie lata życia. Zmarł 6 maja 1892 roku w Sanoku84. 

 
Misja „wieszcza” została zakończona. 

4. OSTATNIA PRZEPOWIEDNIA 

Słowom „zaklętej królewny”, stanowiącym dokładnie połowę (trzynaście) 
wersów liryku, towarzyszy od samego początku atmosfera żałoby – wypowiada 

                                                           
82 Tamże. 
83 Tamże. 
84 Tamże. W niniejszym cytacie poprawiłem oczywistą usterkę w dacie śmierci Biernac-

kiego. „Głos Wielkopolski” podaje bowiem omyłkowo 1992 rok. 
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je ona, „wstążką wiejąc czarną” (PWsz I, 268). Jest „zaklęta”, ale – co istotne – 
oczekuje „przebudzenia”: 

 
„[…] 
Aż inny ówdzie, gdzie upadną strzały, 
Przyjdzie je zebrać, jak Ty zbierasz cudze, 
I wspomni Ciebie, ł a t w i e j - d o s k o n a ł y, 
I powiesz: «Prawda!…» – a ja się obudzę…” 

PWsz I, 269 
 
Jaki cel został w wierszu Norwida wyznaczony twórczości Biernackiego? 

Głoszona przez niego prawda ma w jakiś sposób przyczynić się do przebudzenia 
owej „zaklętej królewny” – a zatem zdjęcia z niej klątwy snu. Sen jest tutaj 
wyraźnie utożsamiony ze śmiercią, czy może nawet, w znaczeniu ogólnym, ze 
śmiertelnością; przebudzenie zaś to znak przywrócenia życia, czego „zaklęta” 
świadomie oczekuje – i co sama zapowiada. Paradoksalnie myśl o śmierci (wyra-
żona również za pomocą symbolu czarnej wstążki) prowadzi ku metafizycznej 
prawdzie o zmartwychwstaniu. Owa „Prawda!…” to coś więcej niż tylko stwier-
dzenie czy nawet podniesienie głosu w słusznej sprawie. Pod tym pojęciem, 
które wydaje się stanowić o istocie całego wiersza, kryje się ożywiająca moc 
sprawcza. Ostatni wers utworu przypomina jednocześnie o sensie człowieczeń-
stwa – a także o sensie sztuki, w tym przypadku (co bardzo ważne z uwagi na 
poglądy Norwida) tej konkretnej, polskiej sztuki, związanej z osobą polskiego 
skrzypka: 

 
To w tym – o  p ię k n e m  przypowieść ma leży!… 
I tak ja widzę przyszłą w Polsce sztukę, 
Jako  c h o rą g i e w  n a  p r a c  l u d z k i c h  w i eż y, 
Nie jak zabawkę ani jak naukę, 
Lecz jak  n a j w yż s z e  z  r z e m i o s ł  a p o s t o ł a  
I  j a k  n a j n i ż s z ą  m o d l i t w ę  a n i o ł a  

PWsz III, 445-446 
 
Działalność Biernackiego, jego misja, która ma wypełnić się przez prawdę, 

zawiera w sobie zatem nie jakiś abstrakcyjny, lecz bardzo praktyczny wymiar. 
Jego działalność artystyczna jest „pracą” – jednym z „rzemiosł” – ale jednocze-
śnie wyrasta ponad to, co można sprowadzić do zwykłej codziennej użyteczno-
ści. Również dążenia człowieka do poznania siebie i świata, do wyjaśnienia 
tajemnic i zagadek kosmosu, do większego zrozumienia rzeczywistości nie mogą 
być utożsamiane z pracą, którą powinien wykonać artysta: 
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[…] apostolstwo, w swym najgłębszym, bo ewangelicznym znaczeniu, które z pewnością 
Norwid ma na myśli, polega ostatecznie – poprzez głoszenie „dobrej nowiny” – na objawia-
niu prawdy. Takie jest także zadanie sztuki85. 

 
Widzimy zatem, że owa „Prawda!…” znaczy o wiele więcej niż „prawdo-

mówność”, „prawdziwość” czy też „prawidłowość”; te – a zwłaszcza ta ostatnia 
– są właśnie domeną nauki, a przypomnijmy bezpośrednią uwagę samego Nor-
wida, że rozum „zaczyna od negacji i kończy na negacji, to jest kroku nie robi” 
(PWsz III, 430). Ostatecznym celem dążeń człowieka jest coś więcej niż tylko 
poznanie prawdy – jest nim zespolenie się z nią. Temu właśnie ma służyć sztuka: 

 
 
Bo nie jest  ś w i a t ł o, by pod korcem stało, 
Ani  s ó l  z i e m i  do przypraw kuchennych, 
Bo piękno na to jest, by zachwycało 
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało  

PWsz III, 439-440 
 
Warto przy tym pamiętać, że dla Norwida: 
 

Piękno nie jest ani środkiem, ani narzędziem, lecz swego rodzaju czynnikiem s e n s o -
t w ó r c z y m  rzeczywistości, analogatem światła i soli, do których Ewangelia przyrów-
nuje uczniów Chrystusa, określając rolę, jaką spełniać mają w świecie. Piękno jest dla pracy 
przyczyną  c e l o w ą 86. 

 
Piękno według myśli Norwida to „kształt Miłości”, „profil Bo ży”. Innymi 

słowy to doskonała forma, w której zawiera się doskonała treść. Zaburzenie har-
monii kosmosu, które stało się skutkiem nieposłuszeństwa pierwszych ludzi, 
spowodowało jednak zniekształcenie tego pierwotnego piękna. Dlatego właśnie 
odzyskanie go jest najwyższym, ostatecznym celem dążeń człowieka87: 

 
[…] 
Gdy jak o  p ię k n e m  rzekłem – że jest  p r o f i l  B oż y, 
Przez grzech stracony nawet w nas,  p r o f i l u  c i e n i a c h, 
I mało gdzie, i w rzadkich odczuwam sumieniach – 
Tak i o pracy powiem, że  –  z g u b y  s z u k a n i e m, 
Dla której pieśń – ustawnym się nawoływaniem 

PWsz III, 438-439 

                                                           
85 S t r ó ż e w s k i. Wstęp s. 42. 
86 Tamże s. 38. 
87 Por. tamże s. 38-39. 
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Osiągnięcie tego celu byłoby właśnie zmartwychwstaniem. Zmartwychwsta-
nie to jednocześnie odzyskanie przez człowieka jego prawdziwej tożsamości. 
Zatem owa „Prawda!…”, którą ma głosić Biernacki, nie jest jakąś abstrakcyjną 
ideą – realizuje się poprzez zespolenie w doskonałej harmonii osoby człowieka  
z Osobą Boga. Twórczość artystyczna Biernackiego to szansa na doskonalenie 
się, dojrzewanie do tej harmonii zarówno dla niego samego, jak i dla innych, 
gdyż – jak chyba wolno wnioskować – jego praca (przez wzbogacenie kultury  
w jej wymiarze ogólnoludzkim) ma służyć w jakimś stopniu całej „zaklętej  
w sen” ludzkości. Myśl ta znajduje swoje potwierdzenie w innych utworach 
Norwida, w których poeta przedstawił swoją refleksję o ponadczasowym zna-
czeniu ludzkich dokonań dla całej kultury, choćby już we wczesnym wierszu 
Dumanie II: 

 
Trudno – bo żywot ludzki, choć na pozór ginie, 
Jednakże treścią bytu najlichszego człeka 
W żyły ogólnej myśli przelewa się, płynie, 
Kroplę po kropli sączy – kroplą w kroplę wcieka  

PWsz I, 42 
 
Szczególnie ważnym, a jednocześnie bardzo ciekawym kontekstem dla słów 

skierowanych do polskiego skrzypka są treści zawarte w nieco późniejszym  
od Promethidiona dziele – powstałym najprawdopodobniej w 1851 roku88  
Zmartwychwstaniu historycznym:  

 
Jak się znowu odbywa sprawa historycznego zmartwychwstania, to codziennie każdy z ży-
jących widzieć może we wpływie, jaki wywierają mężów wielkich postacie przykładami, 
wiedzą przez nich zdobytą i historycznymi następstwami prac przed wiekami rozpoczętych – 
j a k o  ż y c i e, w sztuce zaś i dziełach sztuki –  j a k o  p o s t ać  (PWsz VI, 610).  

 
Przypomnijmy, że zanim „wybrzmi” finalne słowo „Prawda!…”, pojawi się 

ktoś inny – „ł a t w i e j - d o s k o n a ł y” – kto wspomni go i przyjmie owoce 
jego pracy. 

W świetle Zmartwchwstania historycznego przebudzenie „zaklętej królewny” 
zyskuje jeszcze jedno ważne znaczenie. Wiąże się ono z wartością narodu, przed 
którym stoi zadanie wydoskonalenia się: „Naród, który dozwoli, aby mu 
c a ł o ś c i - m o r a l n e j  (to jest ducha) zaparto, na przykład naród przyzwa-
lający na rozbiór swój, musi z ducha na nowo się odrodzić, musi zmartwych-
wstania pracę wszcząć” (PWsz VI, 613). Odzyskanie wolności przez naród  

                                                           
88 Zob. tamże s. 39. 
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może dokonać się tylko w procesie duchowym – przez wspólne dążenie do 
zmartwychwstania: 

 
Oto dlatego, że ażeby z ducha się odrodzić, to trzeba się na nowo uduchowić i wyróżnić tymi 
znamionami, po których ducha poznajemy, to jest z w yc i ę s t w e m -ś w i a t a. Oto dlatego, 
że tylko przez c a ł oś ć  w y ż s zą  o d  t e j,  k t ó r e j  s ię  z a p a r ł o, powrócić w praw-
dzie można do niej – to jest przez Ludzkość do Ojczyzny (PWsz VI, 614-615).  

 
Idąc tym tropem, proroctwo przebudzenia „zaklętej królewny” można by 

potraktować także jako zapowiedź odzyskania utraconej tożsamości przez naród, 
którego podmiotowość została zanegowana – „zaklęta”, „uśpiona” (wówczas 
owa „czarna wstążka” byłaby także symbolem narodowej żałoby). Działalność 
Biernackiego jako arysty jest bowiem pracą złączoną z dążeniami całego pol-
skiego narodu. Podkreślona już na początku wiersza, przez przywołanie czarno-
leskiej lipy, narodowa tożsamość sztuki skrzypka może pomóc w odrodzeniu się 
polskiej tożsamości narodowej w całej jej istocie dzięki sprzężeniu tego właśnie, 
co „najgłębiej” polskie z tym, co uniwersalne, a zarazem święte: „Tak jak – we-
dle Promethidiona – indywidualne piękno partycypuje w Pięknie Boga, duch – 
moralna całość narodu, uczestniczy w Duchu Świętym”89. 

Dzięki swojemu zanurzeniu w myśli chrześcijańskiej koncepcja sztuki Nor-
wida zyskuje wymiar sakralny90. Szczególnie wyraźnie zostało to ukazane w IV 
oraz VII strofie Fortepianu Szopena. Sztuka może być znakiem „D o s k o n a -
ł e g o - w y p e ł n i e n i a” – a zatem może być znakiem sacrum. Znaczenie 
to nakłada się na słowa zapisane w wierszu Do Nikodema Biernackiego. 
Prawda!, spajająca się przecież w Pięknie z Miłością, wiąże się ze świętością. 
Budzić ma do życia ludzkość „uśpioną” – dotkniętą kłamstwem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
89 Tamże s. 39. 
90 Por. tamże s. 61-62. 
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ABOUT THE VIOLIN AND ITS MUSIC IN THE POEM  
TO „A FORGOTTEN ARTIST” – TO NIKODEM BIERNACKI 

S u m m a r y 
 

The present article points to the function that the motif of the violin performs in the poem To 
Nikodem Biernacki written by Norwid in Paris in 1857; it also contains an interpretation of the 
author’s remarks on an artist’s identity and of the tasks assigned to him that are expressed in 
that poetical text. Also, Norwid’s views on the meaning of what a violinist does and of art in 
general are shown. Knowledge of the life and work of the addressee of the poem, the Polish 
19th century violinist Nikodem Biernacki, defined as a “forgotten musician”, is the context for 
the analysis of the poem. This knowledge also casts some light on history of Polish culture  
persecuted in the period of the Partitions of Poland. Also the contents of Norwid’s other works, 
among them of Chopin’s Piano, Promethidion and Historical Resurrection are an important 
context for the discussions included in the article. The poet’s thoughts contained in To Niko-
dem Biernacki are inscribed in the whole of Norwid’s philosophy of art. 
 

Transl. Tadeusz Karłowicz 
 
 

Słowa kluczowe: Nikodem Biernacki, artysta, skrzypek, wirtuoz, wieszcz, skrzypce, instru-
ment muzyczny, muzyka, pieśń, prawda. 

 
Keywords: Nikodem Biernacki, artist, violinist, virtuoso, bard, violin, musical instrument, 

music, song, truth. 
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PIOTR CHLEBOWSKI 

QUIDAM WOBEC POETYKI ŻYWYCH OBRAZÓW  
PRZYCZYNEK DO GENOLOGII POEMATU 

 
 
W dotychczasowych badaniach poświęcano sporo uwagi narracyjnym prze-

biegom Quidama, kształtującym jego epickie oblicze. Niemal od początku pod-
kreślano niekonwencjonalność i niecodzienność wykorzystywanych przez poetę 
rozwiązań, które wpisywały się w swoistą strategię unikania – unikania wartkie-
go toku akcji, ostrych i doraźnych konfliktów, fabularnych spiętrzeń, wyrazis-
tych sylwetek bohaterów, epatowania odbiorcy ogranymi i do znudzenia powta-
rzanymi chwytami sensacyjności i niecodzienności. Tadeusz Pini – niezaliczany 
do admiratorów Norwidowego pióra – posuwa się nawet do stwierdzenia o za-
niedbaniu przez poetę „najważniejszej części artystycznej, kompozycji dzieła”1. 
Zaraz też wyjaśnia: 

 
Świadomie więc i umyślnie zaniedbał najważniejszej części pracy artystycznej, kompozycji 
dzieła! Czy to był eksperyment, czy też objaw wielkiej pewności siebie, wiary, że potrafi 
stworzyć doskonałe dzieło sztuki, nie starając się o zainteresowanie czytelnika przy pomocy 
odwiecznych, a więc już banalnych środków artystycznych? Tak więc „Quidam”, wielki 
poemat z życia starożytnego Rzymu, obejmujący 4000 wierszy, nie posiada żadnej nici, któ-
raby łączyła mnóstwo scen i obrazków, często pięknych, prawie zawsze starannie i z wielką 
znajomością świata starożytnego opracowanych, ale tworzących w sumie istny labirynt, 
którego przebycie jest bez takiej nitki przewodniej po prostu męczarnią. Tak samo mniej 
więcej postąpiłby artysta, któryby, zamiast mozolnie układać obraz mozaikowy, rzucił wi-
dzom kilka garści różnobarwnych, starannie dobranych kamyczków lub szkiełek, uważając, 
że zadanie swe w ten sposób już spełnił. Co prawda, Norwid kreśli całe sceny, przedstawia 
sytuacje, urywki rozmów, odwiedziny, cytuje niby rękopisy itd., lecz „wielce się wystrzega” 
połączenia tego wszystkiego w całość2. 

 
Można oczywiście tę krytykę niefortunnego wydawcy Norwida zbijać kolej-

nymi argumentami świadczącymi na rzecz utworu. Trzeba jednak oddać spra-
                                                           

1 T.  P i n i.  Wstęp. W:  C.  N o r w i d.  Dzieła. Warszawa 1934 s. XXXIX. 
2 Tamże. 
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wiedliwość i przyznać, że Pini zauważył kilka istotnych elementów, które decy-
dują o obliczu poematu – sprawą otwartą pozostaje oczywiście kwestia oceny 
podjętych przez Norwida działań. Bez wątpienia uwagi o ciążeniu utworu ku 
afabularności i operowaniu w nim obrazem, w którego – tu już dodaję od siebie 
– wprzęgnięto technikę czy też raczej rozmaite techniki deskryptywne, są ze 
wszech miar słuszne. Taki stan rzeczy był nie tylko dużym wyzwaniem dla 
odbiorcy, ale również niemało kłopotów sprawiał krytykom i badaczom. Współ-
cześni – o czym już pisano – nie pojęli zamysłu dzieła, na ogół odnosząc się doń 
z lekceważeniem, uznając je za jeszcze jeden przejaw dziwactwa i niezrozu-
miałości poety. Oceniając w ten sposób dokonanie Norwida, nie zdawali sobie 
na ogół sprawy ze swej ignorancji: w pewnym sensie można to usprawiedliwić. 

Wszyscy badacze są bowiem na ogół zgodni, że poemat stawia czytelnikowi 
niemałe wymagania i wyzwania. Nie jest łatwy w lekturze, a jego konstrukcja 
rozwija się dość meandrycznie, choć – co trzeba przyznać – nie obfituje w in-
wersje czasowe, niecodzienne przeskoki, nie łączy historii z fantazją, świata du-
chów ze światem realnym. Pod tym względem, o ile można użyć tu tego terminu, 
operuje znaczną dawką historycznego realizmu czy też raczej historycznej 
przedmiotowości. Z jednej zatem strony mamy redukcję zdarzeniowości, z dru-
giej zaś – silne i zdecydowane wejście w konwencję historyczną, rzecz bowiem – 
jak pamiętamy – dzieje się w sto lat po śmierci Chrystusa, w Rzymie, za pano-
wania cesarza Hadriana. Ten swoisty paradoks wyboru formy i wyboru tematu 
ujął znakomicie Zdzisław Łapiński: 

 
Jednym z uderzających paradoksów Quidama jest fakt, że – poświęcony przebiegowi czasu 
historycznego, ponadto okresowi przełomowemu – dąży on do neutralizacji wydarzeń, do 
podstawienia kategorii opisowych w miejsce narracyjnych. W mniej jaskrawej postaci ten-
dencja ta jest zresztą znamienna dla całej twórczości Norwida i ma związek z jego filozofią 
kultury jako zjawiska organicznego, rządzącego prawami wewnętrznymi. Prawa te i kierunki 
przemian można odczytać już na małych odcinkach czasu i na marginesowych z pozoru dzia-
łaniach. Przypadek graniczny tak zredukowanej narracyjności historycznej, to pojedynczy 
gest, ulotna mimika, intonacja głosu. Wspomaga tę tendencję przekonanie, iż historia doko-
nuje się poprzez historycznie ukształtowane osobowości, pewne typy kulturowe. Rozpoznając 
mechanizmy indywidualne, możemy wywieść z nich prawidłowości ogólnospołeczne. Zaś 
owe reguły jednostkowe dają się uchwycić w najdrobniejszej skali3. 
 

Poszczególne części czy też pieśni tworzą obrazowy ciąg, w którym możemy 
– wykonując niemałą detektywistyczną robotę – wyróżnić kilka zasadniczych 

                                                           
3  Z. Ł a p i ń s k i. „Gdy myśl łączy się z przestrzenią”. Uwagi o przypowieści 

„Quidam” . „Roczniki Humanistyczne” t. 24:1976 z. 1 s. 226. 
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wątków. Są one – jak słusznie podkreślała Beata Wołoszyn – dość niespójne. 
Badaczka dodaje: 

 
Pierwszy ukazuje losy młodzieńca z Epiru, który poszukuje wiedzy w stolicy imperium. 
Drugi wątek ma charakter polityczny i dotyczy zbrojnego powstania Bar-Kochby, które 
wybuchło wskutek imperialnych posunięć cesarza Hadriana na terenie prowincji Judei. Trzeci 
wątek, typowo farsowy, rozgrywa się w trójkącie kochanków: Zofia – Pulcher – Elektra  
i oparty jest na intrydze zemsty Elektry, zazdrosnej o swą rywalkę Zofię4. 

 
Oczywiście ten zestaw można byłoby poszerzyć o wątek romansowy: Epir-

czyk – Zofia, który z jednej strony zazębia się z wątkiem trzecim, farsowym, ale 
także z wątkiem pierwszym – poszukiwaniem w Rzymie prawdy i dobra przez 
syna Aleksandra. Mniejsza jednak o liczbę wątków. Bardziej istotne stają się tu 
powiązania i motywacje działań bohaterów, trudne do rozszyfrowania nawet dla 
narratora. Wydaje się, że liczne wędrówki podejmowane przez poszczególne po-
stacie – nieustannie przecież przemieszczające w przestrzeni Wiecznego Miasta 
– są dość dziwne i niezupełnie umotywowane, a efekt wyczekiwanych i podsy-
cających ciekawość odbiorcy spotkań w końcu rysuje się dość mizernie. Przykła-
dem może być wędrówka Epirczyka do Jazona, rozpisana szczegółowo na po-
szczególne etapy i fazy, rozciągnięta ponad miarę w stosunku do epizodycznie  
i zdawkowo potraktowanego spotkania głównego bohatera z Magiem, pozbawio-
nego wyrazistego i jasnego rezultatu. Nie jedyny to przypadek w poemacie. 
Czasem odnieść można wrażenie, iż dla poety ważniejsza staje się droga, sam 
proces wędrowania, czynność przemieszczania się osób wśród ulic i domów, 
wśród placów i bruków miasta, niż finalny efekt tejże czynności, czyli samo 
spotkanie.  

W ten sposób punkt ciężkości pozostaje daleko poza strefą działań i zdarzeń, 
co prowadzi na płaszczyźnie kompozycji do wyrywkowości i fragmentarycz-
ności, a jak powiada Adam Cedro:  

 
w tkankę narracji włączone zostają struktury innorodne: monolog bohatera (w formie zna-
lezionego pamiętnika), improwizacja Zofii, inkrustacja „pieśnią” zaczerpniętą z Iliady. Za-
wiłość fabularna poematu obejmuje także kilka celowo konstruowanych „zagadek”. Przewija 
się motyw zaginionego pamiętnika, pojawia się sobowtór Barchoba. Utajnione zostają ciągi 
motywacyjne szeregu zdarzeń. Charakterystyki postaci kreują atmosferę tajemniczości (np. 

                                                           
4  B. W o ł o s z y n. Ku powieści parabolicznej. Struktura gatunkowa poematu 

„Quidam” Cypriana Norwida. W: Genologia Cypriana Norwida. Red. A. Kuik-Kalinowska. 
Słupsk 2005 s. 150. 
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Mag Jazon), nie braknie intryg, a nawet znajdzie się miejsce dla podsuniętego kielicha  
z trucizną5. 

 
Przyjazd syna Aleksandra do Rzymu; jego wędrówka w towarzystwie Grama-

tyka do domu Artemidora; sympozjon u Artemidora; powrót syna Aleksandra  
z uczty do insularnego mieszkania; Zofia czyta pamiętnik Epirczyka, który  
w tym czasie wędruje do Jazona Maga i jest świadkiem procesu trzech chrześci-
jan na Kapitolu; wędrówka Zofii z Artemidorem do Jazona; spotkanie Zofii i Ar-
temidora oraz Barchoba i syna Aleksandra przy ogrodowej furtce nieopodal do-
mu Maga itd., itd… Starając się rozpatrywać powiązania drobnych lub bardziej 
znaczących epizodów od strony – jak to określa Zdzisław Łapiński – „empi-
rycznych zależności przyczynowych”6, dostrzegamy tylko dość swobodnie i luź-
no „splecione ze sobą ogniwa”7. Przejścia od jednego obrazu do drugiego, od 
jednego epizodu do drugiego, od zdarzenia jednego do zdarzenia innego nie są 
motywowane jakimś rodzajem zależności przyczynowych, które pozwalałyby 
wydobyć na powierzchnię choćby kontury jednej lub drugiej intrygi, powiązać je 
w fabularny węzeł, odnaleźć jakiś rodzaj związków i zależności. Ale na tym nie 
koniec: oto bowiem w tak niestabilnie zarysowany świat przedstawiony wkracza 
jeszcze dodatkowo idea „przypadku”. Staje się ona rodzajem ukrytej i tajemni-
czej siły, która wprawia w ruch całe theatrum mundi: przypadek jako reguła 
świata, jako zasada konstrukcji czasu i przestrzeni, przypadek jako oś i siła 
napędowa literackich biografii bohaterów zanurzonych w historię czasów pano-
wania cesarza Hadriana. 

Punkt widzenia odbiorcy – podobnie zresztą jak komplementarnie wykreś-
lony punkt widzenia nadawcy – ma poważnie skrócony dystans i korzysta przy 
tym z perspektywy teatralnego uczestnictwa w rozgrywających się wypadkach. 
Dlatego odnosimy wrażenie stałego obcowania ze scenami i obrazami, zaś nasza 
percepcja ma charakter naoczny i bezpośredni zarazem, co sprzyja analityczne-
mu przybliżaniu warstwy wyglądów, poddawaniu ich takim procesom, które 
przypominają plastyczny świat martwych natur: spowolniony, zastygający ruch  
i gest postaci, studiowany z pietyzmem i wnikliwością, ewokujący przy tym ci-
szę i milczenie, wprowadzający w przestrzeń układy i grupy figuralne, podlega-
jące – jak podkreślał niegdyś Kazimierz Wyka – rzeźbiarskiemu modelunkowi.  

 
 

                                                           
5 A.  C e d r o.  „Rzecz, której w literaturze naszej całej nie ma”. „Quidam” wobec tra-

dycji epickich. Preliminaria. „Roczniki Humanistyczne” t. 46:1998 z. 1 s. 242. 
6 Z.  Ł a p i ń s k i.  „Gdy myśl łączy się z przestrzenią”  s. 226. 
7 Tamże. 
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Redukcja zdarzeniowości i wzrost znaczenia deskrypcji prowadzi w Quida-
mie do uwypuklenia naoczności i percepcji wzrokowej. Rekonstrukcja przeszłoś-
ci dokonywana jest jakby z wnętrzna świata przedstawionego, co sprawia, że jest 
ona bezpośrednio dana, a dystans między czasem opowiadania a czasem prze-
szłym ulega radykalnemu skróceniu. „Czytając Quidama, fizycznie niemal obcu-
jemy ze światem starożytnym”8 – ujmuje to celnie Zdzisław Łapiński. Teresa 
Skubalanka dorzuca jeszcze: 

 
Narracja w Quidamie pokazuje tę ewolucję, prowadzącą do poematów filozoficznych, pozba-
wionych elementów narracyjnych. Zmienia się także sposób kształtowania spójności tekstu: 
poeta zdaje się mniej dbać o naturalną ciągłość opisywanych zdarzeń, w tekście zdają się 
przeważać związki przyczynowo-logiczne nad związkami czasu i miejsca9. 

 
Uczona zauważa jeszcze, że gdy skupimy nasze badania na minimalnych zda-

niach narracyjnych, które w sensie ilościowym i jakościowych stanową domi-
nantę, szybko zauważymy, że eksponują one:  

 
schematyczne czynności aktantów, którzy szli, wychodzili, przybywali, wychodzili, patrzyli, 
siedzieli – albo mówili, myśleli, pisali, słuchali, rozmawiali; dopiero pod koniec utworu poja-
wiają się inne układy: byli prześladowani, więzieni, głodzeni, zabijani, wypędzani10.  

 
Dodajmy: owe schematyczne czynności swoim zasięgiem ograniczają się 

najczęściej do jednej określonej sceny i sytuacji, a są przy tym prezentowane tak, 
jakby zostały wystudiowane z plastycznym pietyzmem, z dbałością o szczegóły 
(zwłaszcza w zakresie ruchu w przestrzeni, mimiki twarzy etc.). W ten sposób 
punkt ciężkości przesuwa się wyraźnie z mikrokosmosu narracyjnego, związa-
nego z technikami opowiadania, na mikrokosmos obrazu, związany z technikami 
deskrypcji, z wiedzy wyzyskiwanej poprzez siatkę pojęć historycznych oraz 
określeń ujmowanych poprzez analogie, kontrasty, porównania, przybliżenia,  
a zatem w stronę ujęć bezpośrednich11. Powiada Adam Cedro: 

                                                           
8 T e n ż e. Norwid. Kraków 1971 s. 74. 
9  T. S k u b a l a n k a. Uwagi o stylu poematu Norwida „Quidam”. W: t a ż. 

Mickiewicz – Słowacki – Norwid. Studia nad językiem i stylem. Lublin 1997 s. 212. 
10 Tamże. 
11 Stąd tak ogromne znaczenie funkcji i roli obrazowania, o którym w poemacie tak 

wszechstronnie pisał Zdzisław Łapiński. Zob. t e nż e. Obrazowanie w „Quidamie”. „Rocz-
niki Humanistyczne” t. 6:1956-1957 z. 1 s. 117-168. 
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Naoczność, z jaką prezentuje się rzeczywistość poematu, realizowana jest na kilka sposobów. 
Budują ją w głównej mierze opisy wyglądów przedmiotów przedstawionych, prowadzone  
z maksymalnie zredukowanego (w sensie przestrzennym i czasowym) dystansu, jaki dzieli  
w danym momencie podmiot mówiący od interesującego nas obiektu. W planie językowym 
bezpośredniość perspektywy wprowadzona zostaje poprzez formy czasownikowe oznaczające 
czynności percepcji wzrokowej12.  

 
Stąd też można stwierdzić – mając na uwadze intensywność opisywanego 

zjawiska – że Norwidowy poemat jest to „dzieło obrazem pisane”13. Niemal 
wszystkie sceny zostały tu poddane plastycznemu modelunkowi. Działania boha-
terów utworu, ruch względem przedmiotów, także względem innych osób, gesty, 
poszczególne kwestie dialogowe odnoszące się do określonej sytuacji i ograni-
czone jej ramą przestrzenną – to wszystko przypomina sceny podobne do obra-
zowych przedstawień, stwarzające iluzję zamkniętego i oddzielonego świata. 
Estetyka i sceniczność przenikają przestrzenie w Quidamie wtedy, gdy zostają 
ukazane bez obecności osób. Aby uprzytomnić działanie tej techniki, przypom-
nijmy sobie słynny obraz wnętrza perystylu z pieśni III u Artemidora, przed i po 
wyjściu zeń Maga z Barchobem, gdy gra świateł i cieni na ścianach oraz posadz-
ce zostaje naznaczona ogromnym ładunkiem znaczeń iluzji malarskiej. Modelo-
wym przykładem takiego operowania przestrzenią jest początek pieśni XVIII: 

 
Puste mieszkanie z Epiru młodziana 
Otworem stało jak wszystkie gospody; 
Wytartym freskiem […] każda z czterech ściana 
Przedstawowała, jako Bachus młody 
Z nimfami sprawia winobrania gody. 
– Obrazy one, w czterech medalionach, 
Odpowiadały sobie jak źwierciadło, 
Też same poznać dając po ramionach 
Osoby, których indziej twarz odgadło. 
Arabeskami medaliony one 
Były jak roślin zwojem oplecione, 
Mającym w liściach swych i inne twory, 
Poprzewijane owadem w gadzinę, 
Gadziną w zwierzę, a zwierzem w upiory 
Fantazji – w sposób, iż zaledwo trzcinę 
 

                                                           
12 A. C e d r o. Przypowieść, historia. O kierunkach lektury „Quidama”. „Studia Norwi-

diana” t. 7:1989 s. 98. 
13 Korzystam ze sformułowania użytego przez Agnieszkę Ziołowicz w stosunku do War-

szawianki Stanisława Wyspiańskiego. Zob. t aż . Wstęp. W: S. W y s p i ań s k i. Warsza-
wianka. Wstęp i oprac. A. Ziołowicz. Kraków 1999 s. 45.  
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Postrzegłeś, ta się wyślizła ci wężem, 
Wąż w ptaka plwał się, wyrzucając ślinę, 
Tej skrzydła w szatę nikłą – szata mężem 
Brzmieje – mąż na hełm wytryska liściami, 
Których kwiat tarczą, a pręty orężem, 
A pęki – iskier tlejących gwiazdami. 
Przy łożu, skórą lamparta okrytym 
Z rękopismami stała cicha urna, 
Na której jawił się mąż być wytytym, 
Gdy lampa wyżej świeciła poczwórna. 

DW III, 225-22614 
 
Oto kurtyna podnosi się, a przed naszymi oczami otwiera się widok na puste 

mieszkanie syna Aleksandra. Detaliczny opis fresków na ścianach, krótka infor-
macja o łożu „skórą lamparta okrytym” oraz naczyniu z rękopisami, świeczniku 
(prostym i wysokim) poprzedza pojawienie się bohaterów, co buduje efekt jaw-
nie obrazowo-teatralny: widzimy scenę, na którą wkracza służebna, krzątając się 
(czyści lampę i poprawia posłanie), zaś zaraz po chwili wchodzi człowiek z ko-
szem kwiatów. Dopiero teraz następuje krótki rodzajowy dialog między posta-
ciami, zaś elementem ogniskującym całość zarysowanej sytuacji stają się właśnie 
kwiaty.  

Zdobiący ściany insularnego mieszkania „z Epiru młodziana” fresk stanowi 
dominantę obrazową i zarazem semantyczne ognisko scenerii. Przy czym warto 
zauważyć, że cykl bachicznych obrazów, zapewne z centralnymi układami figu-
ralnymi rozmieszczony symetrycznie na czterech ścianach, mniej przyciąga uwa-
gę nadawcy: skupia się ona głównie na pobocznej ornamentacyjnej dekoracji, 
nazywanej przez Norwida arabeskami. Z roślinnych zwojów wyłaniają się to 
zwierzęta, to ludzkie postacie, to fantazyjne „upiory”, które łączą się ze sobą  
w sposób nieoczekiwany, organicznie przenikają i wnikają w siebie, tworząc 
niezwykły splot figur, wśród których trudno znaleźć jakieś obrazowe centrum. 
Ten swoisty labirynt przedstawień i zależności służy nie tylko charakterystyce 
syna Aleksandra, ale staje się jakimś odbiciem jego sytuacji – młodego czło-
wieka, wkraczającego z własnego wyboru w przestrzeń wielkiej i trudnej do 
ogarnięcia metropolii, poszukującego głębszego sensu życia w trakcie swych 
wędrówek wśród ludzi i kamieni. 

                                                           
14 Dalej cytaty z tekstu Quidama i odwołania do nich za wydaniem: C.  N o r w i d. 

Poematy I. W: t e nż e. Dzieła wszystkie. T. III. Oprac. S. Sawicki, A. Cedro. Lublin 2009 
[właśc. 2010]: (dalej: DW; liczba rzymska oznacza tom, liczby arabskie – strony).  
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Dariusz Pniewski w książce Między słowem i obrazem tropi elementy ukształ-
towania plastycznego licznych deskrypcji Quidama. Zwraca uwagę – za Kazi-
mierzem Wyką – na rzeźbiarski modelunek postaci. Norwid – pisał badacz:  

 
posiłkował się znajomością rysunków konturowych i antycznych płaskorzeźb. Do swej wie-
dzy artystycznej (i doświadczenia artystycznego) uciekał się zapewne także przy konstruowa-
niu elementów przestrzeni przedstawionej15.  

 
Oszczędne gospodarowanie przez poetę barwami odsłania swój malarski wa-

lor w licznych zestawieniach ze światłem.  
 

Można mniemać – ciągnie dalej Pniewski – że przyczyna takiego a nie innego stosowania 
barw miała uzasadnienie nie tylko w predyspozycjach psychicznych, „wrażliwości” samego 
poety na kolory, ale i w jego rozważaniach nad malarstwem, w podejmowanych badaniach 
twórczości wybranych mistrzów i szkół. Podstawowe cechy barwnych obrazów poetyckich  
z Quidama: ścisłe związanie światła i koloru, dominacja światła, „tonowanie” barw i „roz-
błyski” stanowią swoisty poetycki ekwiwalent malarskich środków wyrazu16. 

 
Źródeł tych zabiegów i gestów malarskiej deskrypcji należy oczywiście po-

szukiwać w biografii Norwida, w jego aktywności i stałej praktyce artystycznej, 
w potrzebie syntezy słowa i obrazu, ale także w teatralnej wrażliwości. Teatra-
lizacji – o czym wspominałem – poddaje się tekst Quidama w wielu wymiarach  
i funkcjach. Sceniczne jakości i właściwości inspirują kompozycję poszczegól-
nych obrazów, określają statyczność postaci, ich wyrazistość oraz charakter ich 
gestów, spowolnionych i wystudiowanych z pietyzmem ruchów, decydują  
o mimice, doborze przedmiotów, pojawiających się do tego w funkcji rekwizy-
tów (jak np. perska sofa, pedum czy rękopiśmienne zwoje), doborze układów 
przestrzennych, w które można także wprowadzać efekty świetlne, ujawniające  
– o czym przed chwilą była mowa – swój plastyczny walor, nie przeczy on 
jednak jego scenicznym właściwościom17. 
                                                           

15 D. P n i e w s k i. Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twór-
czości literackiej Norwida. Lublin 2005 s. 255. 

16 Tamże s. 275. 
17 Kwestii teatralizacji i dramatyczności poematu poświęciłem referat O dramatyczności  

w „Quidamie”, który wygłosiłem 21 marca 2013 roku w Krakowie w trakcie sesji Kolokwia 
Krakowskie XIII: „Estetyka dzieła. Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa” zorganizowanej przez 
Katedrę Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu UJ. Wersja drukowana tego wystąpienia 
w postaci obszernego artykułu ukaże się w książce zbiorowej z konferencji. Stąd też tak 
obszerne i skomplikowane zagadnienie związane także z teatralizacją tekstu poematu sygna-
lizuję tu jedynie na marginesie, zwracając jednocześnie uwagę, że kwestia żywych obrazów 
ściśle łączy się czy też nawet jest pochodną tamtej problematyki.  
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Organizacja świata przedstawionego w Quidamie mogła też zawdzięczać 
swój niezwykły kształt rozpowszechnionym i bardzo modnym w XIX wieku 
widowiskom zwanym żywymi obrazami. Mowa o formie kompozycji plastycz-
nej, gdzie zasadniczym tworzywem jest realny i żywy człowiek upozowany czy 
też zastygły w nieruchomej scenie lub ujęty w formie niemych scenicznych ge-
stów, które wraz z nim mogą tworzyć nawet obrazowy ciąg. Jak czytamy  
w monografii tego gatunku i zarazem zjawiska, które porusza się w swoistym 
trójkącie artystycznym: literatura – plastyka – teatr: 

 
Ekspozycji obrazu towarzyszyła często muzyka i komentarz słowny. Ważną rolę odgrywało 
tło obrazu i rekwizyty. Była to w istocie forma parateatralna, ulotna, pozostająca na pogra-
niczu różnych sztuk. Tworzona bywała jako przestrzenna reprodukcja istniejącego dzieła 
sztuki lub oryginalna, iluzjonistyczna w swym charakterze, interpretacja obrazowa utworu 
literackiego. Tak więc u źródeł żywego obrazu stoi przekaz ikonograficzny lub słowny, 
zyskujący na scenie wizualną wersję18. 

 
Bywały oczywiście rozrywką, bywały sztuką interpretacji znanych obrazów  

i wydarzeń, bywały też zjawiskami z zakresu pogranicza sztuk. W sposób oczy-
wisty oddziaływały w sposób bezpośredni na zmysły, szczególnie uprzywile-
jowując wzrok, stąd tak ważnym elementem ekspozycji stawały się jakości este-
tyczne. Stanowiły one domenę „montażu”, „układania”, „ustawiania”, „grupo-
wania” żywych osób w „malownicze grupy”19. W XIX wieku, gdy forma żywych 
obrazów święciła największe triumfy, odbiorcy traktowali je jako dzieła sztuki, 
zdolne dostarczać odbiorcom nie mniejszych przeżyć estetycznych od przedsta-
wień teatralnych.  
                                                           

18 M. K o m z a. Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką. Wrocław 1995 s. 8. 
Formułowane dalej uwagi na temat żywych obrazów najwięcej zawdzięczają tej właśnie 
monografii. Zob. też: M. G e r s o n - Dą b r o w s k a. Obrazy żywe. Warszawa 1920;  
B. M a r k i e w i c z. Żywe obrazy. O kształtowaniu pojęć przez ich przedstawianie. War-
szawa 1994; M. M e i s e l. Realisations: Narrative, Pictorial and Theatrical Arts in Nine-
teenth-Century England. Princeton 1983 s. 47-50; P. S e i b e r t. Le Tableau vivant comme 
composante de la sociabilité dans les salons autor de 1800. W: La Lettre et la Figure. La 
Littèrature et les arts visuels à l’époque moderne. Red. W. Drost, G. Leroy, R. Lüthje, Hei-
delberg 1989. Warto też zwrócić uwagę na teksty, które od strony praktycznej przybliżają to 
zjawisko w sztuce: Ł. G o łę b i o w s k i. Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym lub 
niektórych tylko prowincjach. Warszawa 1831 czy M. Z a g ó r s k i. Jak urządzać widowi-
ska i obchody uroczyste w stowarzyszeniach polskich. Kilka wskazówek oraz wybór pantomin 
[sic!] i żywych obrazów z tekstem i bez tekstu do reprodukcji i naśladowaniu. Poznań 1911. 

19 K o m z a.  Żywe obrazy s. 23. 
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Niektórzy autorzy definiujący w XIX w. istotę żywych obrazów na pierwsze miejsce wysu-
wali fakt udziału w nich ludzi, podkreślając, że żywy obraz jest to przedstawienie osoby, 
charakteru, sceny, wydarzenia itp. według znanego obrazu. W innych opiniach najważniejszy 
był plastyczny pierwowzór i wówczas mówiono, że żywy obraz jest przedstawieniem obrazu 
przez osoby, starające się upodobnić do tego, co stworzył malarz. Im obraz był bardziej po-
dobny do „oryginału”, tym wyżej był przez widzów oceniany. Od czasów starożytnych od-
biorcy sztuki marzyli o przekraczaniu jej ram, o bezpośrednim kontakcie z wykreowaną przez 
artystę rzeczywistością20. 

 
Istotę i specyfikę żywych obrazów w ogromnym stopniu określa przymiotnik 

„żywy” (czyli taki, który jest „nie martwy”), podkreślający i wyróżniający rzecz 
całą od tzw. obrazów tradycyjnych, malowanych na przykład na płótnie lub 
kartonie. Obraz taki powstawał w momencie, gdy zgrupowanie osób zastygało  
w określonej pozie. W ten sposób powstawał unieruchomiony plastyczny układ. 
Chwila unieruchomienia grupy osób na scenie stanowiła zawsze punkt kulmina-
cyjny: mogła wówczas zapadać kurtyna lub przegrupowanie postaci, które two-
rzyły nowy „żywy obraz”. Był on najczęściej niemy, co zwłaszcza w przypad- 
ku nowych, oryginalnych „opowieści” mogło sprawiać odbiorcom niemałe  
trudności ze zrozumieniem tego, co przedstawiano. Dlatego czasem dodawano 
„głos” komentujący, który należał do osoby, niebiorącej czynnego udziału  
w tworzeniu sceny: opowiadała ona treść przedstawienia lub recytowała frag-
menty utworu, właśnie prezentowanego jako żywy obraz. Chociaż rzadziej poka-
zywano sceny samodzielnie, najczęściej bowiem zamykały one lub otwierały 
spektakle w teatrze lub poszczególne jego części (na przykład akty)21, nie uni-
kano też prezentowania całych ich serii, które układały się w ciągi lub sek-
wencje, tworzące opowieści w obrazach. Charakterystyczną cechą tego typu 
układów był znacznie mniejszy niż w przypadku dramatu czy tekstu narracyj-
nego stopień spoistości fabularnej. Układ poszczególnych obrazów czy scen  
i relacje między nimi przypominały bardziej cykle malarskie, jak choćby Artura 
Grottgera, niż teksty epickie czy dramatyczne, prezentujące określone historie, 
ujęte w mniej lub bardziej wyraziście określone fabuły. 

Wśród podejmowanych tematów w żywych obrazach na czoło wysuwały się 
te, które czerpały pomysły ze znanych dzieł sztuki, nie brakowało też oczywiście 

                                                           
20 Tamże s. 25. Trzeba podkreślić, że nader często uznawano żywe obrazy za specjalny 

gatunek teatru, choćby z uwagi na udział aktorów i widzów oraz wystawienie tego typu 
przedstawień na deskach teatralnych. Tak zresztą traktują je niektórzy badacze, np. zob.  
M. P o p r zę c k a. „Teatr”, „teatralność” i „teatralizacja” w badaniach nad malarstwem 
XIX w. „Artium Quaestiones” t. 3:1986. 

21 Pokazywano je także podczas koncertów muzyki poważnej, także przy okazji różnych 
uroczystości akademijnych, były też ważnym składnikiem balów i zabaw, w tym maskarad. 
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swoistych „ilustracji” do słynnych dzieł literackich, a nawet teatralnych. Nader 
też chętnie, zwłaszcza od połowy XIX wieku wykorzystywano problematykę 
historyczną, tworząc przy tym układy oryginalne: sięgano po tematy z historii 
powszechnej oraz historii określonych państw. U nas były modne „obrazy” pre-
zentujące historię pierwszych Piastów, dramatyczne dzieje Wandy i Kraka (te-
maty po które zresztą sięgał Norwid w swych tekstach dramatycznych), Insurek-
cja Kościuszkowska, Konstytucja 3 maja, Jadwiga i Jagiełło, z kolei w Europie 
ujmowano w zastygające układy czasy Peryklesa, Faraona, Aleksandra Wielkie-
go, ilustrowano na scenie odkrycie Ameryki, historię Marii Antoniny, dzieje 
Kleopatry czy Cezara. W Polsce już w latach dwudziestych XIX wieku, i to na 
scenach prowincjonalnych, starano się przyciągać ciekawość widza opowieścia-
mi z historii starożytnej. 

 
Zapowiadano, że „przy zakończeniu okaże się wielkie ogniem bengalskim oświecone tablo, 
wyobrażające czyn heroiczny Muciusa Scewola przed królem Pirrusem”. W innym miejscu 
można było przeczytać, że „na zakończenie widowiska daną będzie szarada podzielona na 
trzy oddziały, czyli obrazy pt. »Saraceny«. W arystokratycznych salonach chętnie pokazywa-
no ważne postacie historii powszechnej, np. w pałacu Krasińskich w Warszawie, w latach 
siedemdziesiątych, Marię Antoninę „do portretów nieszczęśliwej królowej podobną”, gdzie 
indziej pojawiały się w żywych obrazach postacie z angielskiej historii, ale wzorowane na 
„konkretnych dziełach malarskich”22. 

 
Dodajmy, że we Francji, stanowiącej przecież najbliższe Norwidowi środowi-

sko, moda na żywe obrazy, które zastąpiły tu zabawę w szarady, pojawiła się 
około 1830 roku. Sporą sensacją w latach czterdziestych okazały się występy 
londyńskiej grupy teatralnej w Cirque przy Porte-Saint-Martine, gdzie – jak 
relacjonował sam Victor Hugo – ponoć można było ujrzeć na „obrotowej scenie 
nagie […], a w rzeczywistości ubrane w jedwabne trykoty, młode kobiety 
wcielające się w postacie i sceny mitologiczne oraz rodzajowe”23. 

 
Bardzo chętnie urządzano żywe obrazy w okresie II Cesarstwa. Ton, jak zwykle, nadawał 
dwór cesarski, ale moda na taką zabawę szerzyła się we wszystkich warstwach społecznych. 
Historycy wręcz twierdzą, że nigdzie indziej z takim zapamiętaniem nie chodzono na bale 
kostiumowe, nie urządzano szarad i żywych obrazów. Upodobaniu do szaleńczych zabaw to-
warzyszyła frywolność, błyskotliwość i przepych w ich aranżacjach, co skwapliwie odnoto-
wywali sprawozdawcy prasowi. I znowu pojawiły się w literaturze opinie, że żywe obrazy to 
specjalność II Cesarstwa, zresztą znakomicie odbijająca stosunek do życia jego obywateli.  
W owym czasie urządzano je w Tuileries i w Fontainebleau. Zapraszani byli do współpracy 

                                                           
22 K o m z a. Żywe obrazy s. 229. Autorka korzysta tu z relacji podanych za „Gazetą 

Krakowską” 1824 nr 100 oraz 1826 nr 19. 
23 Tamże s. 75. 
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modni artyści, wśród których znalazł się jeden z najpopularniejszych ilustratorów Gustave 
Doré. On to właśnie w sezonie 1864-1865, inscenizował obrazy w pałacu Compiègne. Spę-
dził tam dziesięć dni na zaproszenie Napoleona III. Po raz kolejny żywe obrazy wówczas 
zostały uznane za nowość! Te zabawy, szeroko komentowane, także znalazły naśladowców  
w mieszczańskich salonach24. 

 
* 

 
Jeśli Norwid sięgał w Quidamie po metodę i formułę żywych obrazów, to 

czynił to zapewne nie z uwagi na właściwości i jakości estetyczne czy wido-
wiskowość, lecz z powodu semantycznego i zarazem syntetycznego nacechowa-
nia scen, wyodrębniania ich ze strumienia opowieści i jednocześnie łączenia ich 
w ten strumień. Sceny te stanowią istotny element wizji narodzin chrześcijań-
stwa i wizji starożytnego świata w czasach panowania cesarza Hadriana, w sto 
lat po śmierci Chrystusa. Nie o funkcję i wartość opisu chodzi zatem: istotniejsza 
jest w tym przypadku funkcja naddana, przenośny czy też metaforyczny walor 
kolejno wysuwających się przed oblicze odbiorcy obrazów. 

Wśród nich w poemacie możemy wyróżnić w zasadzie dwa typy sceny – 
otwartą (perspektywiczną) oraz zamkniętą (kameralną). Typ pierwszy do tego 
występuje w zauważalnej mniejszości. Dwukrotnie sięga Norwid do dużych, 
zbiorowych układów, gdy opisuje sąd nad chrześcijanami przed świątynią Jowi-
sza oraz śmierć Epirczyka na Placu Przedajnym. 

 
Wydaje się iż poeta rozmyślnie usunął sprzed oczu czytelnika monumentalnych świadków 
wydarzeń rozgrywających się w poemacie. Opisy wydobywające materialną tkankę rzymskiej 
architektury występują w tekście bardzo rzadko, przy tym cechuje je oszczędność, przejawia-
jąca się w skupieniu na kilku elementach scenerii25. 

 
Przewagę bowiem zyskuje typ drugi – z dominującą przestrzenią mieszkalną, 

co nie dziwi z uwagi na to, że – jak już zauważył Kazimierz Wyka – Norwid jest 
właśnie „poetą wnętrza mieszkalnego”. Jak Norwid radzi sobie z organizacją 
wnętrza? Zdaje sobie sprawę, że bliskość oraz ograniczenie przestrzenne pozwa-
lają na grę elementów mikrosemantycznych, jak: gest, mimika, przedmiot, ko-
stium, wreszcie – cisza i milczenie. Natomiast – znów sięgam do poprzednio 
cytowanego opracowania – materialna „tkanka domostw ujawnia się raczej po-

                                                           
24 Tamże s. 75-76. Zob. E. Z o l a. Zdobycz. Warszawa 1956 oraz  J.  N o i r a y. Une 

„mise en abyme” de la Curée: Les Amours du beau Narcisse et de la nymphe Echo. 
„Littérature” 1987 nr 16 s. 69-77. 

25 E. C h l e b o w s k a. Dyskretny urok rzymskiego wnętrza. O przestrzeniach miesz-
kalnych w „Quidamie” Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” t. 26:2008 s. 70. 
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przez liczne obrazy sygnalne, aktywizujące szereg skojarzeń czytelnika, odwo-
łujące się do jego wiedzy, a w nie mniejszym stopniu także wyobraźni i wra- 
żliwości” 26. Na pewno w pamięci pozostaje perystyl w domostwie Artemidora,  
ukazany w świetle dogasającej lampy. W mroku ledwie potrafimy rozróżnić 
zarysy posadzkowej mozaiki i sklepienia z dekoracyjną ornamentacją oraz rząd 
kolumn (czerniejący od strony dziedzińca, czerwony – od strony portyku). 
Obszerna sala na parterze u Jazona z usytuowaną centralnie fontanną stanowi, 
wraz z wzniesionym nad jej misą gipsowym popiersiem Hadriana, istotne tło 
ważnych rozmów i zarysowanych sytuacji w utworze. Fontanna ogniskuje uwagę 
przebywających obok niej osób zarówno dzięki załamującym się w wodnej tafli 
refleksom świetlnym, jak i właściwościom akustycznym samej wody, której 
dźwięk odbijany od brązowej misy koresponduje z wydarzeniami – raz zatem 
słychać cichy szmer, innym razem łkanie, a jeszcze innym – ostry brzęk27. 

Otwarte przestrzenie – co znamienne – są w poemacie przybliżane i sugero-
wane przy pomocy kilku istotnych detali – fragmenty domów, ulic, fasady czy 
kolumnady, jak ta z frontu Jowiszowego templum na Kapitolu. Dekoracyjność tła 
i brak głębi zbliża sposób prezentacji świata przedstawionego do ujęć teatral-
nych. W momencie, gdy wkraczamy w przestrzeń mieszkalną ten walor sce-
niczności wprost narzuca się sam: jeden lub dwa przedmioty, wokół których 
zostaje zorganizowana cała rzeczywistość, jak perska sofa u Zofii czy fontanna 
w domu Jazona, nie tylko skupiają na sobie uwagę odbiorcy, ale stanowią cen-
trum przestrzeni i zarazem semantyczne centrum sceny, jej konstrukcyjną oś. 
Działania bohaterów – ruch względem przedmiotów, także względem innych 
osób, gesty, poszczególne kwestie dialogowe odnoszące się do określonej sytu-
acji i ograniczone jej ramą przestrzenną to wszystko przypomina scenę pudeł-
kową, stwarzającą iluzję zamkniętego i oddzielonego świata. Estetyka i scenicz-
ność przenikają przestrzenie w Quidamie wtedy, gdy zostają ukazane bez obec-
ności osób.  

W znacznym stopniu nasza wiedza na temat postaci znajduje swe podstawy  
w mieszkalnym wnętrzu, w którym przebywają i które są w mniejszym lub więk-
szym stopniu przez nie ukształtowane. Ta zasada w sposób bezpośredni została 
wyłożona wprost w samym tekście utworu w dość znanym fragmencie: „Czło-
wiek tak z miejscem bywa solidarny” (DW III, 145). Wystarczy tylko przy-
pomnieć – przywołany już wcześniej – opis fresków, zdobiących ściany insu-
larnego mieszkania „z Epiru młodziana”, by się o tym przekonać. Podobną 
funkcję pełni wspominana już perska sofa w domu Zofii, przykryte lamparcią 

                                                           
26 Tamże s. 71. 
27 Tamże s. 70-72. 
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skórą łoże w willi Pomponiana, a w ogrodowej altanie (być może w Tivoli?) – 
marmurowy stolik i ława, na której leży cesarz Hadrian. Elementy scenerii 
funkcjonują na bardzo różnych zasadach, choć nigdy nie są obojętne. Czasami 
podkreślają harmonię związku osób i przedmiotów, osób i przestrzeni, innym 
razem wprowadzają zgrzyt i nieporządek między nimi, nierzadko o ironicznym, 
a nawet groteskowym zabarwieniu. Ważna jest także niepisana zasada uwypu-
klania i wydobywania na pierwszy plan pojedynczego elementu wyposażenia, 
pojedynczego przedmiotu oraz światło, cechujące się zarówno zmiennością źró-
deł, jak i zmiennością funkcji, co w konsekwencji prowadzi do wydobycia  
i ekspresji, i semantyki przestrzeni oraz przedmiotów wykorzystywanych w służ-
bie postaci. 

Obecność tych przedmiotów ma związek nie tylko z postacią, której sylwetkę 
w oczywisty sposób dopełnia, lecz również z przestrzenią, pośrednicząc w ten 
sposób między materią świata i ludźmi. Na ogół Norwid stara się ograniczyć tę 
relację do jednego lub dwóch wybranych przedmiotów, przykładem może być 
pedum, w które uzbrojony Pulcher wydaje się jeszcze bardziej komiczny i grote-
skowy. Przezroczysta szata („vitrea-toga”) towarzyszącego mu Florusa wyraża 
brak obecności lub jej istotową zbędność, brak także osobowej tajemnicy, bo 
przecież „mąż w szacie takiej jest podobny / Do rzeczy w szklanną pochowanej 
skrzynię” (DW III, 203). Laska i szary płaszcz Jazona uwydatniają szlachetność  
i mądrość, również siłę tradycji, ale też skomentowany przez narratora sposób 
użytkowania lub wygląd tych przedmiotów wprowadzają rodzaj swoistej ambi-
walencji do tego obrazu szlachetnej starości. Laska jest „o wiele dłuższa nad 
użytek”, zaś mimo że płaszcz przypomina układem draperii i fałd starożytny 
pergamin, staje się dekoracją pozbawiającą jego właściciela cech żywotności:  

 
Każdy zwój płaszcza jego, założony 
Jak pargaminu pisanego zwitek, 
Łamał się ostro lub obsuwał w strony, 
W sposób, iż z tyłu widząc go o zmroku, 
Jak sprzęt nieżywy wydałby się oku – 
    DW III, 127 

 
W domu Zofii zasób rekwizytów radykalnie się zwiększa, co podkreślić ma 

wielowymiarowość i wieloznaczność postaci: lira, kościana skrzynka, zwoje per-
gaminowe, sofa perska, szkarłatny płaszcz uwydatniają złożone i skomplikowane 
wnętrze Poetessy: wrażliwie i zarazem wypalone, delikatne i jednocześnie poz-
bawione głębszych uczuć, królewskie i zniewolone. 

Wraz z wagą i znaczeniem przedmiotu, który ma ukazać postać, wzrasta też 
rola gestu. Nie jest on oczywiście domeną tylko tego utworu, więcej: można 



 ______________________________  QUIDAM  WOBEC  POETYKI  ŻYWYCH  OBRAZÓW 
 

131 
 

powiedzieć – na co wskazywali już i Kazimierz Wyka, i Irena Sławińska –  
że w pewnym sensie skupia się na nim cała twórczość poety28, tu jednak jego 
funkcje i związane z nim obrazowanie nabiera wyjątkowej siły wyrazu. Mimi- 
ka, wyraz twarzy, grymas, uśmiech nie tylko zyskują za sprawą deskryptora 
walor szczegółowości i wzmacniają efekt naoczności, ale stają się domeną jego 
egzegetycznych zabiegów, próbujących rozpoznać naturę i walor gestu. Gdy 
zatem w pieśni VIII do domu Zofii, która chwilę przedtem zakończyła czytanie 
zwojów z pamiętnikiem Epirczyka, wchodzi Artemidor, specyficzny wyraz twa-
rzy i przede wszystkim oczu odsłaniają moment, gdy jeszcze w umyśle bohaterki 
dźwięczą akordy tekstu, a zarazem jej uwaga już wędruje ku postaci gościa 
„szczęśliwego”: 

 
Wszelako Zofia gdy podniosła oczy, 
Spadała jeszcze z nich czytania krepa, 
Co po mozolnej pracy chwilę mroczy, 
Gdy, duch że czuwał, natura jest ślepa, 
Póki się w nowy akord z nim nie stoczy – 
    DW III, 152  

 
W pieśni XV, zanim wybrzmi improwizacja Zofii, bohaterka zostanie uka-

zana w całej sekwencji drobnych czynności: przywołanie sługi, wejście dwóch 
służebnych z lirą i siedzeniem osobnym, a zaraz potem Norwid skrupulatnie reje-
struje, że „wyszli, krokiem kamillów mierzonym” (DW III, 208), a Poetessa od-
rzuca, powstając – jak czytamy – „na pół z odniechceniem, / Na poły z gestem 
dobrze obmyślonym” (DW III, 208). Każdy element został tu skrupulatnie 
przybliżony, niemal wystudiowany z detalami: nawet drobne z pozoru szczegóły, 
jak zachowanie sług, cicha krzątanina, ich wejścia i wyjścia, zostają poddane 
procesowi semiotycznej obserwacji. Zmienia się też perspektywa oraz intensyw-
ność gestu. Raz zatem widzimy szczegóły zmian wyglądu twarzy, mimikę, 
wyrażającą reakcję na to, co dzieje się wokół. Innym razem punkt widzenia 
umożliwia poszerzenie perspektywy: kosztem zbliżenia możemy ogarnąć całą 
postać i ocenić jej zachowanie w kontekście całego otoczenia: sceny i rekwi- 
zytów, także elementów dekoracji. Tak dzieje się choćby w tajemniczej scenie 
pieśni XIII: syn Aleksandra, wracając w nocy od Jazona, spotyka człowieka sza-
                                                           

28 Kazimierz Wyka podkreśla, że gest dostarcza odbiorcy wiedzy psychologicznej o posta-
ciach, zaś jego funkcja jest trójwymiarowa: dramatyczna, plastyczna i teatralna (t e nż e. 
Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz. Kraków 1948 s. 18 i n.). Z kolei Irena Sławińska 
podkreśla, że u Norwida gest ma właściwości syntetyczne i zarazem dąży do precyzji szcze-
gółu (zob. t aż. O prozie epickiej Norwida. Z zagadnień warsztatu pracy. „Pamiętnik Lite-
racki” 1948 z. 2 s. 299). 
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lonego, który wygraża i smaga w „pobocznym rozstępie” biust Apollina. Nie-
skrywana, a nawet wręcz podkreślana przez narratora, sceniczność lub sceniczna 
obrazowość całego przedstawienia ogniskuje się właśnie wokół niecodziennej 
ekspresji ciała tajemniczego bohatera: 

 
Tam więc skwapiwszy się, gdy patrzył chwilę, 
Ujrzał naprzeciw biustu Apollona 
Postać jakoby męża w wieku sile, 
Wzruszającego raz po raz ramiona, 
Tam i na powrót kroczącego gniewnie, 
Jak gdy kto swego fuka niewolnika 
Lub klnie – tylko że sługą był tu pewnie 
Kamienny bożek bez sił i języka. 
Tego więc plwając, pokoić się wracał 
On mąż i siadał chwilę na uboczy, 
I znów przypadał doń, pięściami macał, 
I milkł – i siadał znów – zakrywał oczy – 
Scena ta, zwłaszcza przy świetle niepewnym, 
Zatrzymywała wzrok na chwilę długą, 
Uczuciem widza nie przejmując rzewnym. 
    DW III, 191-192 

 
Narzucającym się swoją obecnością efektom wizualnym – mimice i gestom – 

towarzyszą równie intensywne efekty akustyczne, równie co te pierwsze odda-
wane z wysublimowaną starannością. Stąd tak ważne jest nie tylko mówienie, 
określona treść, ale także sposób tego mówienia i wszystko, co temu towarzyszy 
w sensie dźwiękowym, jak szelest szat czy odgłos kroków. 

Gdy mówimy o akustycznych i gestycznych środkach wyrazu, czyli o efek-
tach pozasłownej ekspresji, nie sposób pominąć bliskiej im organizacji ciszy, 
która w całej twórczości Norwida zyskuje rangę fundamentalnego środka wyrazu 
i sensu. Zwłaszcza w dramatach poeta sięga doń nader często, co jest w pełni 
zrozumiałe.  

 
Teksty te dostarczają […] dość materiału, by stwierdzić, jak wielki i różnorodny udział ma  
w teatrze Norwida zarówno milcząca czy wyciszona scena, nieartykułowany, daleki gwar, 
milczenie jednej postaci – jak i drobne lub dłuższe przymilknięcia lub pauzy29.  

                                                           
29 I. S ł a w i ń s k a. Reżyserska ręka Norwida. W: t a ż. Reżyserska ręka Norwida. 

Kraków 1971 s. 22. Zjawiska te, jak i refleksja – jakże bogata w całej twórczości Norwida – 
dotycząca ciszy i milczenia została już dość gruntownie zbadana i opisana w literaturze 
przedmiotu. 
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O milczeniu czy ciszy mowa jest także w wierszach czy prozie artystycznej, 
stopień intensyfikacji tego typu zabiegów ma jednak w interesującym nas 
poemacie – jak na utwór epiki wierszowanej – niecodzienne uintensywnienie. 
Porównywalne właśnie do tekstów scenicznych. W Quidamie nieustannie 
doświadczamy momentów ciszy i milczenia, zamilknięcia i umilknięcia postaci. 
Doświadczenie ciszy nie tylko staje się udziałem sytuacji kameralnej, ale także 
zbiorowej. W scenie sądu w pieśni IX wrzask Pretora sprawia, że „poszła cisza 
po rzeszy szeroko” (DW III, 160). Ale cisza może też „wiać między goście”, gdy 
– jak w pieśni XV – przybywa goniec od cesarza z wiadomością dla Artemidora. 
Człowiek może wpadać w stany lękowe powodowane ciszą (pieśń XVI). Mag, 
żegnając wyjeżdżającego do Judei Barchoba, wychodzi „ze zwykłą ciszą, ze 
zwykłą powagą” (DW III, 220), co sugeruje, że podlega jej także gest i ruch po-
staci. Nie można też zapominać o ciekawym narratorskim komentarzu do pa-
miętnika z Epiru młodziana: pojawia się tu między innymi rozróżnienie ciszy 
nadobnej i ciszy która kłamie (DW III, 228). Jest wreszcie cisza podobna do 
głośnego kłamstwa i skojarzona z bólem, powodowanym wewnętrzną refleksją 
o niemożności działania i ucieczką wobec prawdy. Taka cisza pojawia się  
w trakcie rozmowy Barchoba z Jazonem na temat mowy Gwidona na Kapitolu: 

 
„Cóż oni mówią?” – Jazon rzekł powoli, 
Bez pytajnego akcentu, ni soli. 
„Cóż?” – odrzekł Barchob jak echo gasnące – 
I była chwila ciszy, która boli 
Jak głośne kłamstwo lub prawdy ginące 
W czasie, gdy wszystko mają, oprócz woli – 

DW III, 185 
 
Cisza wprowadza zatem w sceny niezwykły ładunek ekspresji i znaczeń, ma 

też ogromny potencjał różnicujący. Nie jest ona bowiem bezwolną pauzą i wy-
dłużonym przestankiem. Pojawia się przecież obok gestu i wyrazu twarzy, two-
rząc z nimi niezwykły układ semantyczny i semiotyczny. Podobnie rzecz dzieje 
się z milczeniem i zamilknięciem. I tu sprzężenie z gestem jest zjawiskiem 
częstym i znamiennym: „I spotkał się mistrz z uczniem oko w oko, / Milcząc” 
(DW III, 217) – to oczywiście scena mierzenia się wzrokiem przez Barchoba  
i Jazona. Milczenie (choć tylko na chwilę) wciska się w dialog Elektry i Pompo-
niusa, choć tu widać zarazem, że jest ono wciągnięte w bezruch postaci, układa-
jący się w formę teatralnej pozy. Dowiadujemy się bowiem, że dopiero po pew-
nej chwili młody Rzymianin „wina wychyliwszy czarę, / Zarzucił głowę w tył” 
(DW III, 251). Milczenie wreszcie staje u progu ostatecznego, jest jakąś jego 
pośrednią zapowiedzią. Przekonuje się o tym syn Aleksandra, gdy na Placu 
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Przedajnym, tuż przed szamotaniną z kapłańskim sługą nie może „pojąć milcze-
nia Barchoba”, którego rozpoznaje w tłumie, choć nie wie, że jest to tylko sobo-
wtór. Milczenia, zamilknięcia i umilknięcia bohaterów pojawiają się jak refren, 
zaś wymienione słowa nie są przy tym traktowane przez Norwida synonimicznie. 
Milczenie określa pewien stan postaci i właściwość akustyczną sytuacji. Dwa 
pozostałe czasowniki wskazują z kolei na proces, przechodzenie ze stanu mówie-
nia lub głośnej sekwencji gestów ku ciszy, co ma jawnie obrazowy i zarazem 
sceniczny walor. 

Zwróciłem uwagę na ledwie kilka elementów, które sytuują obrazową sztukę 
deskrypcji Quidama po stronie żywych obrazów. Ten trop prowadzi dotychcza-
sowe genologiczne ustalenia w inną nieco stronę, pozwala ujrzeć strukturę po-
ematu w nowej perspektywie, przede wszystkim związanej z ideą syntezy sztuk,  
z silnym akcentem plastycznym i teatralnym. Dodajmy, że dotąd krytycy czy 
historycy literatury genologiczny horyzont badawczy zawężali wyłącznie do epi-
ki, wskazując, że poemat to „przypowieść”, czyli parabola (zgodnie z podtytuło-
wym wyróżnikiem)30, rodzaj zmodyfikowanej powieści poetyckiej, swoistej po-
lemiki z jej romantyczną tradycją i zarazem strukturą31. Widziano w niej powieść 
rozwojową32, wskazywano na związki z rzeczywistą powieścią prozą, budowaną 
przy wykorzystaniu estetyki historycznego realizmu33. Wykazywano wreszcie na 
związek Norwidowego utworu z romantycznym poematem dygresyjnym34. Gdy 
wskazałem na żywe obrazy, nie chodziło mi jednak wyłącznie o wniesienie 
jakiegoś wkładu w ustalenie przynależności gatunkowej utworu, ale przede 
wszystkim o zrozumienie jego dość enigmatycznej struktury i dziwnej koincy-

                                                           
30 „Przypowieść – zwraca uwagę Krzysztof Trybuś – to najczęstsza forma narracyjna  

w twórczości Norwida. Konstrukcje alegoryczne są podstawą jego dramatów, przenikają 
zarówno wiersze, jak i nowele, decydują o kształcie wypowiedzi dyskursywnych. Quidam  
w pełni odzwierciedla tę tendencję. Podtytuł Przypowieść, a także wypowiedzi poety z okresu 
pracy nad utworem potwierdzają programowy charakter parabolicznej struktury tego poematu. 
Odwołania do założeń przypowieści sprzyjają analizie całościowej utworu. Obserwacja trady-
cji biblijnej, alegorycznych przedstawień, obrazowania – otrzyma wtedy wspólne ramy. Zro-
zumiała się też stanie w kontekście założeń przypowieści tendencja do schematyzacji fabuły. 
Wreszcie to paraboliczność poematu sprawi, że przedstawiony w nim świat wymknie się poza 
historyczne cezury, a czas panowania rzymskiego cesarza będzie także czasem Norwida i jego 
czytelników”. Zob. t e nż e. Epopeja w twórczości Cypriana Norwida. Wrocław 1993 s. 71. 

31 C e d r o.  „Rzecz, której w literaturze naszej całej nie ma” s. 242. 
32 Zob.  W o ł o s z y n.  Ku powieści parabolicznej s. 161 i n. 
33 Zob.  C e d r o.  Przypowieść, historia. O kierunkach lektury „Quidama” s. 96 i n. 
34 M.  J u n k i e r t.  Dygresyjność w „Quidamie” Cypriana Norwida. W: Poemat dy-

gresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja. Red. M. Kalinowska, M. Lesz-
czyński. Toruń 2011 s. 375-384. 
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dencji dwóch sprzecznych czynników, które wprowadzają stan wewnętrznego 
napięcia: siły i atrofii, syntezy i analizy, wyzbywania się fabuły i zarazem silne-
go skupienia na pojedynczym zdarzeniu, redukcji i nadmiaru. Kontekst żywych 
obrazów w jakimś stopniu przynajmniej pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego 
Quidam – jak to określił Tadeusz Pini (powtórzmy) – „nie posiada żadnej nici, 
któraby łączyła mnóstwo scen i obrazków, często pięknych, prawie zawsze sta-
rannie i z wielką znajomością świata starożytnego opracowanych”35. 

 
 
 

QUIDAM AND THE POETICS OF THE TABLEAU VIVANT.  
A CONTRIBUTION TO THE GENOLOGY OF THE POEM 

S u m m a r y 
 

The article points to a genological clue that has not yet been noticed in studies of Quidam. The 
clue – situating the pictorial art of description on the side of tableaux vivants – leads geno-
logical findings in a direction that is different from the one that has been followed up till now: 
it allows one to see the structure of the work in a different perspective, first of all connected 
with the idea of a synthesis of arts, with a strong visual and theatrical emphasis. The author, 
pointing to a connection between Quidam and the poetics of tableaux vivants, not only wants 
to broaden the genological spectrum by adding new, unknown areas, but also tries to under-
stand its enigmatic plot structure, within which there are two contradictory factors: power and 
atrophy, synthesis and analysis, fragmentation of the plot and concentration on one event, re-
duction and excess. 
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35 Pin i.  Wstęp s. XXXIX. 
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ADAM CEDRO 

AKT ZGONU NORWIDA  
– DOKUMENT NIEZNANY 

 
 
Internet nieodwołalnie stał się platformą ułatwiającą poszukiwania badaczom 

ze wszystkich dziedzin nauki i miejscem przyjaznego zdobywania informacji,  
w dużej mierze eliminującym konieczność przeprowadzania wyjazdowych kwe-
rend i wielogodzinnego przekopywania się przez dokumenty. Z każdym dniem 
przyrasta zasób udostępnionych materiałów źródłowych, co pozwala mieć na-
dzieję na odnajdywanie kolejnych faktów, dokumentów, dzieł plastycznych czy 
nawet utworów poetyckich Norwida. Wystarczy tylko umiejętnie „dochodzić” 
ich z pomocą wyszukiwarek. 

9 listopada 2012 roku na portalu Genealodzy.pl opublikowano informację  
o odnalezieniu we Francji aktu zgonu Cypriana Norwida1. Odkrycia dokonał 
mieszkający we Francji Andrzej Szczerba, który opublikował tę informację  
oraz zdjęcie dokumentu na portalu społecznościowym Facebook2. Na stronie 
http://www.facebook.com/GenealodzyPL można takich cennych dokumentów 
znaleźć dziesiątki, z których pan Szczerba opublikował między innymi akty 
zgonów Joachima Lelewela i Piotra Ludwika Adama Mierosławskiego czy akt 
pierwszego ślubu (per procura) Ludwika XV z Marią Leszczyńską. Trudno nie 
pochwalić w tym miejscu inicjatywy wyszukiwania i udostępniania cennych 
dokumentów przez miłośników przeszłości, gdyż dzięki nim możemy obcować  
z dziesiątkami ciekawych lub nieznanych wcześniej źródeł. 
                                                           

1 Zob. http://genealodzy.pl/modules.php?op=modload&name=PNphpBB2&file=viewtopic 
&p=148108 (dostęp: 29 października 2013). 

2 Zob. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=433648936684619&set=a.3729973394 
16446.80729.153090808073768&type=1&permPage=1 (dostęp: 29 października 2013). Tego 
samego dnia informacja o znalezisku z reprodukcją opublikowana została na blogu: norwidia 
na.blogspot.com. Na przywołanych stronach możemy obejrzeć także inny ciekawy dokument: 
akt zgonu ojca Norwida, Jana (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=395136970535816 
&set=a.165186873530828.34991.153090808073768&type=1&theater – dostęp: 29 paździer-
nika 2013). 
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Wypada postawić od razu pytanie, jak się mogło stać, że nikt z badaczy bio-
grafii Norwida nie natrafił wcześniej na ten podstawowy dokument? Bo chyba 
tego typu zbiory akt są powszechnie dostępne? Owszem, pewne kłopoty mogły 
być z dotarciem do dokumentów sprzed 1860 roku, gdyż wiele z nich – jak poin-
formował mnie pan Szczerba – zostało zniszczonych i do obecnej chwili są 
rekonstruowane. Ale doprawdy dziwne jest, gdy okazuje się, że przez 130 lat 
nikt nie szukał (lub nie znalazł) tego ważnego dokumentu w miejscu podstawo-
wym, w archiwach urzędu stanu cywilnego. Być może przyczyna była proza-
iczna: Paryż to miasto ogromne, w związku z czym dotarcie do stosownego za-
pisu nawet z konkretnego dnia stanowi dużą trudność przebrnięcia przez setki 
notacji, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że każda paryska dzielnica miała wła-
sne księgi stanu cywilnego. Tak więc nie sama data wydarzenia jest ważna przy 
poszukiwaniu, ale w znacznie większym stopniu znajomość numeru konkretnej 
dzielnicy, w której kluczowe zdarzenia czyjejś biografii miały miejsce. Doku-
ment odnotowujący śmierć Norwida sporządzono w dzielnicy XIII i tutaj, pod 
numerem 1491, w cyfrowej wersji paryskich archiwów (http://canadp-archives 
enligne.paris.fr/) możemy go obejrzeć3. 

 

 
Akt zgonu C. Norwida, fragm. księgi stanu cywilnego dzielnicy XIII, Archives de Paris,  

Reprod. za: http:/canadp-archivesenligne.paris.fr/ 

 
 

                                                           
3 Zakładka „État civil de Paris”, następnie „Accédez aux registres d’actes” i tu mamy już 

do dyspozycji szczegółową wyszukiwarkę. Po wprowadzeniu daty i dzielnicy zapis dotyczący 
Norwida znajdziemy na s. 28 otwartego dokumentu. 
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Treść aktu: 
L’An mil huit cent quatre vingt trois le vingt trois mai à trois heures et demie du soir. Acte de 
décés de Cyprien Norwid, âgé de cinquante cinq ans [sic] peintre, né à Varsovie (Pologne), 
décédé en son domicile rue de Chevaleret 119, ce matin à sept heures; fils de Jean Norwid et 
de Louise Zdzieborska, époux, décédés, célibataire. Dressé par nous Joseph Désiré Bénard 
adjoint au Maire, officier de l’état civil du treizième arrondissement de Paris, sur la décla-
ration de Michel Zaleski, âgé de soixante douze ans, conducteur des ponts et chaussés, deme-
urant rue de Chevaleret 119, et de Alfred Fontaine, âgé de trente huit ans, employé, demeu-
rant rue Coypel 4, qui ont signé avec nous après lecture.  
(trzy podpisy) 
 
Przekład: 
Roku 1883 23 maja o godzinie wpół do czwartej po południu. Akt zgonu Cypriana Norwida, 
lat 55, malarza, urodzonego w Warszawie (Polska) zmarłego w swoim miejscu zamieszkania 
przy ulicy Chevarelet 119 o siódmej rano, syna Jana Norwida i Ludwiki Zdzieborskiej, mał-
żonków, nieżyjących; kawalera. Akt sporządzony przez nas Jospeha Désiré Bénarda zastępcę 
mera Urzędu Stanu Cywilnego 13 dzielnicy Paryża na podstawie oświadczenia Michała Za-
leskiego, lat 72, kierownika budowy dróg i mostów, zamieszkałego przy ulicy Chevarelet 119 
i Alfreda Fontaine’a, lat 38, urzędnika, zamieszkałego przy ulicy Coypel 4, którzy wraz z na-
mi po odczytaniu Go podpisali. 

 
Norwidolodzy znali do tej pory inny dokument, opublikowany przez Juliusza 

W. Gomulickiego w ikonograficznej części XI tomu Pism wszystkich jako ilu-
stracja nr 40. Edytor nazwał go w podpisie „Świadectwo zgonu Norwida: Paryż, 
23 maja 1883”, co może stwarzać wrażenie, iż jest to akt zgonu. Właściwą infor-
mację, iż jest to jedynie odpis aktu zgonu, odnajdziemy dopiero w przypisach do 
„Kalendarza biograficznego” pod nr 616 z odsyłaczem do sygnatury BN IV. 
6293, k. 11-12 (PWsz XI, 171). 

Różnice między dokumentami są niewielkie i wynikają z typowych różnic 
między zapisem wyjściowym w aktach stanu cywilnego, a jego odpisem (brak 
nagłówka urzędowego blankietu do dokonywania odpisów oraz podpisy świad-
ków zamiast formuły „Suivent les signatures”)4. Ze wzruszeniem możemy patrzeć 
dziś na podpis Michała Zaleskiego, weterana powstania listopadowego, który do 

                                                           
4 Jako ciekawostkę można dodać, że w budynku przy rue Coypel 4, a więc w miejscu 

zamieszkania drugiego ze świadków, urodził się w 1884 roku francuski pisarz i członek Aka-
demii Francuskiej Georges Duhamel. Kim był Alfred Fontaine, nie wiemy. Być może spo-
krewniony był z innym Alfredem Fontaine, lekarzem, który w 1870 roku opublikował w Pary-
żu dysertację Des paralysies traumatiques du lexus brachial (http://www.worldcat.org/title/ 
des-paralysies-traumatiques-du-plexus-brachial-cand-alfred-fontaine/oclc/468098264 – dostęp: 
29 października 2013). 
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końca towarzyszył Norwidowi, następnie poświadczył śmierć współmieszkańca  
z Domu św. Kazimierza i zajął się organizacją jego pochówku5.  

 
 
 

NORWID’S DEATH CERTIFICATE  
– AN UNKNOWN DOCUMENT 

S u m m a r y 
 

In 2002 Andrzej Szczerba found Cyprian Norwid’s original death certificate in the record 
office of the XIII quarter of Paris and he published it on the web portal Genealodzy.pl. Up till 
now a copy of the certificate quoted by Gomulicki in his Complete Writings was the basis for 
all considerations. The author discusses the reasons why the original was not looked for, he 
quotes its contents and gives its photo copy, as well as compares it with the generally known 
version. 
 

Transl. Tadeusz Karłowicz 
 
 

Słowa kluczowe: Cyprian Norwid, akt zgonu, Michał Zaleski, Alfred Fontaine, Joseph Désiré 
Bénard. 

 
Keywords: Cyprian Norwid, death certificate, Michał Zaleski, Alfred Fontaine, Joseph Désiré 

Bénard. 
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5 Zob. na przykład Z. T r o j a n o w i c z o w a,  E. L i j e w s k a,  przy współudziale 

M. P l u t y. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. II. 1861-1883. Poznań 2007 
s. 655, 669, 705, 782, 783. 
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Z NORWIDOWSKIEGO ARCHIWUM  
ZENONA PRZESMYCKIEGO (4).  
OPISY PRAC PLASTYCZNYCH NORWIDA Z MUZEUM 
NARODOWEGO POLSKIEGO W RAPPERSWILU 

 
 
Przedstawione niżej dwa dokumenty, znajdujące się w tomie Materiałów do 

twórczości malarskiej i rysowniczej Cypriana Norwida, stanowiącym część ar-
chiwum Zenona Przesmyckiego złożonego w Bibliotece Narodowej, przynoszą 
opisy Norwidowskich prac plastycznych, w tym obrazów olejnych, akwarel oraz 
szkiców, pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego Polskiego w Rapper-
swilu1. Dokumenty sporządzone zostały w formie maszynopisów w 1934 roku, 
o czym informują odręczne dopiski sekretarza Miriama – Zbigniewa Zaniewic-
kiego, a zatem w czasie, gdy zbiory rapperswilskie od ponad sześciu lat znajdo-
wały się w Polsce, zasilając kilka najważniejszych instytucji naukowo-kultural-
nych stolicy, przede wszystkim Bibliotekę Narodową, Muzeum Wojska Polskie-
go oraz Muzeum Narodowe. Oba rejestry są wszakże odpisami dokumentów 
wcześniejszych (zapewne rękopiśmiennych spisów sporządzonych przez Przes-
myckiego, które nie zachowały się w jego archiwum), przy czym dokładny czas 
powstania pierwotnych wersji nie jest znany. Nie ulega wątpliwości, że pierwszy 
wykaz, zawierający opisy artystycznych norwidianów wypożyczonych przez 

                                                           
1 Misją założonego w 1870 roku przez Władysława hr. Broel-Platera (1808-1889) Mu-

zeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu było zbieranie pamiątek ojczystych rozrzuconych 
po świecie i przechowywanie ich do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości. Ogólne 
omówienie zbiorów Muzeum, wraz z zestawieniem podstawowej bibliografii oraz cząstko-
wych katalogów zbiorów, przynosi opracowanie Edwarda Chwalewika (t e nż e. Zbiory pol-
skie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyź-
nie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. T. II N-Ż. War-
szawa–Kraków 1927 s. 141-151. Wkrótce po przewiezieniu Muzeum do kraju wydano katalog 
zbiorów rękopiśmiennych, które weszły w skład Biblioteki Narodowej: Katalog Rękopisów 
Biblioteki Narodowej. T. I  Zbiory Biblioteki Rapperswilskiej (1-1314). Oprac. A. Lewak. War-
szawa 1929; t. II: cz. 1 (Rękopisy 1315-2299) i cz. 2 (Indeksy do Katalogu rękopisów nry  
1-2299). Oprac. A. Lewak, H. Więckowska. Warszawa 1938. 
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Miriama za pośrednictwem Wacława Gasztowtta z Muzeum w Rapperswilu, po-
wstał przed 1920 rokiem2, być może nawet kilka lub kilkanaście lat wcześniej, 
bowiem edytor już od ostatnich lat XIX wieku kontaktował się z Gasztowttem  
w sprawie norwidowskiej spuścizny. Z kolei drugi dokument, przynoszący zesta-
wienie akwarel i rysunków Norwida pochodzących z Muzeum w Rapperswilu, 
znajdujących się w gestii Państwowych Zbiorów Sztuki w Warszawie3, Przes-
mycki sporządził prawdopodobnie wkrótce po przewiezieniu zbiorów rappers-
wilskich do kraju. Nie dysponujemy obecnie żadną wiedzą na temat okoliczności 
sporządzenia pierwotnych wersji publikowanych poniżej dokumentów. Nie wia-
domo również, jak to się stało, że Miriam część prac Norwida w zbiorach rap-
perswilskich opisał w czasie, gdy znajdowały się one jeszcze w Szwajcarii. Na-
tomiast drugą partię – po przewiezieniu ich do Warszawy, mimo że większość 
prac plastycznych Norwida została wpisana do inwentarza Muzeum już w 1902 
roku, o czym świadczą adnotacje edytora zamieszczane bądź to przy poszcze-
gólnych pozycjach, bądź też w formie not odnoszących się do większych zbio-
rów prac.  

Tylko w jednym przypadku Miriam podał źródło pochodzenia obiektu, odno-
towując, iż akwarela Plon niesiemy, plon (znana także jako Dożynki) została 
ofiarowana Muzeum Narodowemu Polskiemu w 1927 roku przez Annę Dybow-
ską. W pozostałych przypadkach brak jakichkolwiek wzmianek na temat pocho-
dzenia poszczególnych prac Norwida, które znalazły się w Muzeum. Z pewną 
dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że przynajmniej część z nich 
pochodziła z archiwum poety, jakie pozostało po jego śmierci w Zakładzie św. 
Kazimierza. Wskazuje na to choćby fakt, że pośród prac plastycznych zasilają-
cych zbiory rapperswilskie znalazło się niemało szkiców i akwarel, które nie 

                                                           
2  Wacław Gasztowtt (1844-1920) w 1882 roku nawiązał stosunki z Władysławem  

hr. Broel-Platerem i po śmierci założyciela Muzeum w Rapperswilu został obok Józefa Gałę-
zowskiego i Henryka Bukowskiego jednym z najczynniejszych członków Rady Muzealnej. 
Według Adama Lewaka Gasztowtt rywalizował „z innymi członkami Rady w tym, kto z nich 
ze skromnych emigracyjnych dochodów wzbogaci Muzeum w Rapperswilu najlepszymi  
i najcenniejszymi darami w rękopisach, książkach, rycinach czy przedmiotach muzealnych” 
(A.  L e w a k.  Gasztowtt Wacław. W: Polski słownik biograficzny. T. VII. Red. W. Konop-
czyński i in. Kraków 1948-1958 s. 305). Gasztowtt zmarł nagle w Paryżu 18 marca 1920 roku. 

3 Państwowe Zbiory Sztuki (1922-1939) – instytucja powołana w celu sprawowania pie-
czy nad zbiorami historycznymi, w tym między innymi nad dziełami sztuki rewindykowanymi 
z Rosji na mocy traktatu ryskiego, zajmująca się urządzaniem nimi wnętrz muzealnych i repre-
zentacyjnych oraz inwentaryzowaniem i opieką konserwatorską. Wyczerpujące informacje na 
temat działalności instytucji przynosi artykuł Wandy Wojtyńskiej (t aż. Działalność Państwo-
wych Zbiorów Sztuki, „Kronika Zamkowa” 49/50:2005 s. 193-220).  
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zostały przez Norwida ukończone. Jak podaje Juliusz W. Gomulicki4, spuścizna 
poety została przez prowadzące Zakład św. Kazimierza siostry szarytki przeka-
zana Józefowi Dybowskiemu (przyrodniemu bratu matki Norwida), a następnie 
przeszła na własność jego syna Aleksandra, który większość materiałów zdepo-
nował u zaprzyjaźnionego ze sobą Wacława Gasztowtta5. Już w ostatnich latach 
XIX wieku Przesmycki wypożyczał od Gasztowtta znajdującą się wówczas  
w jego rękach rękopiśmienną spuściznę Norwida, a i w późniejszych latach wie-
lokrotnie się z nim kontaktował. Niestety nie dysponujemy szczegółowymi infor-
macjami na temat przebiegu tych kontaktów, nie zachowały się bowiem choćby 
ułamki ich wzajemnej korespondencji: listy Miriama do Gasztowtta spłonęły 
wraz z bibliotecznymi i archiwalnymi zbiorami rapperswilskimi6, bez śladu prze-
padły także listy Gasztowtta do edytora Pism zebranych.  

Oba dokumenty zachowane w Archiwum Zenona Przesmyckiego przynoszą 
stosunkowo pełną dokumentację plastycznych prac Norwida, które znalazły się 
w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu. Edytor Pism zebranych zgod-
nie ze stosowaną przez siebie praktyką wykonał szczegółowe opisy obiektów, 
wchodzących w skład zbioru, uwzględniające obecność wszelkich napisów (za-
równo sygnatur i adnotacji wykonanych ręką Norwida, jak również dopisków 
obcych), oraz dokonał pomiarów prac i wpisał numery inwentarzowe nadane im 
przez muzeum. W pierwszym dokumencie zestawiającym prace wypożyczone 
przez Miriama z Rapperswilu znalazło się pięć kompozycji wykonanych w tech-
nice olejnej (dwa na płótnie, pozostałe na grubym papierze) oraz 22 szkice wę-
glem (dwa z nich być może ołówkiem) na grubym, „groszkowym” papierze, 
przeznaczone pod akwarele (jeden z nich lekko podmalowany akwarelą), a także 
zbiór rysunkowych kopii ze sztuki egipskiej oraz greckiej i drobnych szkiców 
fragmentów ludzkiego ciała (bez podania liczby pozycji). W drugim rejestrze 
Przesmycki opisał 11 akwarel, 3 szkice węglem pod akwarele, 9 rysunków (wę-
glem, tuszem i ołówkiem) podmalowanych akwarelą oraz 23 szkice piórkowe. 
Zarówno w zakresie stosowanych technik plastycznych, jak i podejmowanych 
tematów prace zgromadzone w muzeum możemy uznać za typowe dla kameral-

                                                           
4 J.W. G o m u l i c k i.  Kalendarz biograficzny Cypriana Norwida. W: PWsz XI, 149. 
5 W rękach Aleksandra Dybowskiego pozostał ogromny prywatny album mieszczący kil-

kaset prac plastycznych Norwida (szczegółowy opis albumu został opublikowany w pierwszej 
części niniejszego cyklu, prezentującego fragmenty archiwum Miriama, zob. Z.  P r z e s -
m y c k i. Z Norwidowskiego archiwum (1). Opis „Albumu Dybowskiego” . Oprac. E. i P. 
Chlebowscy. „Studia Norwidiana” t. 24-25:2006-2007 s. 95-192) oraz część luźnych papierów 
po poecie. 

6 Część bibliotecznych zbiorów rapperswilskich spłonęła już w 1939 roku, większość  
w czasie powstania warszawskiego. 
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nej twórczości artystycznej Norwida. Zdecydowaną większość prezentowanych 
w obu zestawieniach obiektów stanowią kompozycje figuralne o charakterze ro-
dzajowym, ponadto wyróżnić można kilka prac o tematyce religijnej, liczne 
drobne studia anatomiczne (dłoni, nóg, fragmentów twarzy) oraz dwa akware-
lowe pejzaże. Stosunkowo niewiele przedstawień opatrzonych zostało sygnaturą 
artysty, na kilkunastu pozycjach widnieje nadto data powstania: najwcześniejsza 
z datowanych prac pochodzi z 1855 roku (Wnętrze kuźni), natomiast ostatnie 
akwarelowe kompozycje z początku lat 80.   

Pora postawić pytanie o dalsze losy zbioru artystycznych norwidianów, które 
znalazły się w zbiorach Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. We-
dług Deklaracji założycielskiej z 28 grudnia 1873 roku muzeum było własnoś-
cią narodu polskiego i miało zostać przekazane rządowi wolnej Polski7. Sejm  
Ustawodawczy RP uchwałą z dnia 21 października 1921 roku podjął decyzję  
o przeniesieniu zbiorów muzeum do kraju. Uchwałę wykonano w październiku  
1927 roku – w 13 wagonach eskortowanego przez szwajcarskie wojsko pociągu 
przewieziono do Warszawy około 3 tysiące dzieł sztuki, 2 tysiące pamiątek hi-
storycznych, 20 tysięcy sztychów, 9 tysięcy medali i monet, 92 tysiące książek  
i 27 tysięcy rękopisów8. Zbiory zostały rozdysponowane w następujący sposób: 
bibliotekę oraz archiwum (księgozbiór, rękopisy, ryciny, mapy) przekazano 
Bibliotece Narodowej9 , natomiast muzealia – Państwowym Zbiorom Sztuki, 
skąd trafiły do Muzeum Wojska Polskiego10, a następnie część obiektów przeka-
zano w 1938 roku w depozyt do Muzeum Narodowego w Warszawie. Zbiór 
norwidowskich prac trafił do tej ostatniej instytucji, jednak przeważająca jego 
część została utracona w czasie wojny i okupacji. Obecnie warszawskie Muzeum 
Narodowe posiada w swoich zbiorach ledwie siedem pozycji spośród ponad sie-
demdziesięciu opisanych przez Miriama11. Warto przy tym odnotować, że jedna 
z nich: Wojak z człowiekiem z sakiewką (nr inw. rapperswilskiego 1376) zaginęła 
wraz z większością norwidianów, lecz w 1972 roku powróciła do muzeum  
w formie daru od osoby prywatnej (zob. przypis 20). Pięć kolejnych kompozycji 

                                                           
7 W o j t y ń s k a. Działalność Państwowych Zbiorów Sztuki s. 203. 
8 Zob.: http://www.muzeum-polskie.org/muzeum/index_pl.htm (dostęp 3 kwietnia 2013).  
9  Do czasu wybudowania nowego gmachu biblioteki zbiory złożono w depozycie  

w Centralnej Bibliotece Wojskowej. 
10 Obiekty z Muzeum w Rapperswilu zostały wpisane do Inwentarza Muzeum Wojska 

Polskiego 15 stycznia 1929 roku oraz 2 i 12 maja 1930 roku. Za: W o j t yń s k a. Dzia-
łalność Państwowych Zbiorów Sztuki s. 199. 

11 Każdą pozycję z publikowanych niżej dokumentów, zachowaną w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie, opatrzono stosowną informacją na ten temat, umieszczoną w przy-
pisie, zawierającą między innymi aktualny numer inwentarzowy.  
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z rozproszonego zbioru zostało w okresie powojennym zakupionych przez war-
szawskie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza12, a jeszcze jedną w 2001 
roku wystawiono na sprzedaż w niemieckim domu aukcyjnym „Bolland & 
Marotz” w Bremie (zob. przypis 17). Śladem istnienia kolejnej akwareli jest 
barwna reprodukcja, która ukazała się w 1983 roku na łamach „Stolicy”, z tym 
że nie udało się ustalić ówczesnego właściciela kompozycji (zob. przypis 37). 
Nadal jednak większość opisanych przez Przesmyckiego szkiców i obrazów Nor-
wida wypada uznać za dzieła zaginione. Mając na uwadze fakt, że od czasu za-
kończenia ostatniej wojny kilka utraconych przez Muzeum Narodowe prac zo-
stało odnalezionych, można jedynie żywić nadzieję, że również i pozostałe 
obiekty z tego zbioru przetrwały wojenną zawieruchę. Trudno się wprawdzie 
spodziewać, by wróciły one na miejsce ostatniego znanego pobytu, tym niemniej 
jest szansa, że przyszłość dopisze jeszcze do historii rapperswilskich norwidia-
nów kolejne stronice.  

 
* 

 
Podstawą publikowanych poniżej katalogowych opisów plastycznych prac 

Norwida, pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego Polskiego w Rapper-
swilu, jest maszynopis, znajdujący się w archiwum Norwidowskim Miriama  
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w zbiorze Materiały do twórczości ma-
larskiej i rysowniczej Cypriana Norwida (BN III 6330). Niniejszy opis nie sta-
nowi całości, lecz składa się z dwóch niezależnych dokumentów, sporządzonych 
w lutym 1934 roku na podstawie wcześniejszych (zapewne rękopiśmiennych) 
wypisów bądź notatek Przesmyckiego przez Zbigniewa Zaniewickiego, pełniące-
go funkcję sekretarza edytora. Pierwszy maszynopis (BN III 6330, k. 259-271), 
zgodnie z tytułową adnotacją przynosi opisy artystycznych Norwidianów wypo-
życzonych przez Miriama za pośrednictwem Wacława Gasztowtta z Muzeum  
w Rapperswilu. Drugi dokument (BN III 6330, k. 272-280) zawiera natomiast 
rejestr rysunków i akwarel Norwida znajdujących się w Państwowych Zbiorach 
Sztuki w Warszawie, pochodzących z rapperswilskiego Muzeum. W tekstach 
obu sporządzonych przez Miriama dokumentów opis każdego obiektu został po-
przedzony czterocyfrową liczbą, oznaczającą – jak można się domyślać – numer 
inwentarzowy nadany przez Muzeum. Warto odnotować, że opisany zbiór obej-
muje prace Norwida o numerach inwentarzowych układających się w następu-
jący sposób: 1305, 1355-1376, 2871, 2932-2957, aczkolwiek w poniższych re-

                                                           
12 Zob. poprzedni przypis. Wobec prac, które trafiły do Muzeum im. Adama Mickiewicza 

w Warszawie, zastosowano analogiczną zasadę. 
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jestrach obiekty nie zostały wedle tych numerów uporządkowane. Konfrontacja 
przypisanych Norwidianom numerów z dwuczęściowym, rękopiśmiennym In-
wentarzem (katalogowym) Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, spo-
rządzonym w latach 1915-1920 przez Konstantego Żmigrodzkiego (cz. I/NN  
1-2720, cz. II/NN 2721-4934; dokument znajduje się w Muzeum Narodowym  
w Warszawie), ujawniła rzecz zdumiewającą. Otóż w inwentarzu zostały 
uwzględnione wyłącznie te prace Norwida, które objęte zostały – zgodnie z nu-
merami inwentarzowymi – jego pierwszą częścią, mieszczącą różne kategorie 
obiektów muzealnych. Druga część inwentarza, obejmująca zbiory numizma-
tyczne, nie mogła – choćby ze względów formalnych – uwzględniać norwidow-
skich szkiców i obrazów. Zatem ujęte w spisach Przesmyckiego prace oznaczone 
numerami: 2871, 2932-2957 nie figurują w księdze inwentarzowej pośród 
muzealiów zgromadzonych w Muzeum Rapperswilskim. Nie udało się ustalić 
przyczyn zaistniałej niezgodności mimo przeprowadzenia dodatkowych kwe-
rend, m.in. w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Instytutu Sztuki PAN, gdzie zło-
żone zostały spisy przewozowe muzealiów rapperswilskich, przywiezionych do 
Warszawy w 1927 r. sporządzone przez Kazimierza Brokla.   

Opracowując tekst do druku starano się zachować jak największą zgodność  
z maszynopisem. Pozostawiono w znacznym stopniu niekonsekwencje w zapi-
sach, w nielicznych przypadkach poprawiając pisownię oraz interpunkcję. Przes-
mycki z reguły podkreślał cytowane sygnatury Norwida oraz napisy – w miejsce 
podkreśleń zastosowano zwyczajowy cudzysłów. Pojawia się on również  
w przypadkach tych odautorskich podpisów, które nie zostały przez Miriama  
w żaden sposób wyróżnione. Przeważnie rozwiązywano indywidualne skróty, 
pozostawiono zaś w oryginalnej pisowni te, które są dla dzisiejszego czytelnika 
zrozumiałe na przykład „wys.”, „szer.”, „rys.”, „atr.”. Wszystkie uwagi w tekście 
głównym umieszczone w nawiasach kwadratowych pochodzą od edytora, zaś  
w nawiasach zwykłych – od Przesmyckiego. Przypisy, które odnoszą się do tek-
stu Miriama (umieszczone u dołu strony), pochodzą od edytora. I jeszcze jedna 
uwaga: wymiary obiektów notowane przez Miriama w początkowych partiach 
opisów, umieszczone w nawiasach okrągłych, podawane są w centymetrach.  
W odróżnieniu od obowiązującej obecnie konwencji pierwsza liczba odnosi się 
do szerokości pracy, druga – jej wysokości. 

 
* 

 
Większość plastycznych norwidianów ze zbiorów Muzeum Narodowego Pol-

skiego w Rapperswilu znana jest wyłącznie na podstawie publikowanych niżej 
opisów Zenona Przesmyckiego. Mowa oczywiście o tych kompozycjach, które 
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nie zachowały się w zbiorach instytucjonalnych, ponieważ jak już wspominałam 
12 prac stanowi dziś własność dwóch warszawskich muzeów: Muzeum Narodo-
wego oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Wypada wszakże odno-
tować, iż o ile norwidiana z tej drugiej instytucji znane są w literaturze przed-
miotu, były bowiem reprodukowane cząstkowo bądź w pełnym zestawie między 
innymi przez Gomulickiego, A. Melbechowską-Luty oraz w katalogu wystawy 
Cyprian Norwid. Prorok niechciany, o tyle żadna z „rapperwsilskich” kompo-
zycji Norwida zachowanych w zbiorach warszawskiego Muzeum Narodowego 
nie doczekała się jak dotąd stosownej publikacji. Jeśli idzie o prace uznane 
obecnie za zaginione, trzy obiekty Przesmycki zamieścił w formie reprodukcji  
w ramach redagowanych przez siebie norwidowskich edycji: akwarelę Chłopiec 
z drewnianym konikiem na łamach „norwidowskiego” tomu „Chimery”, a akwa-
relę Tęcza oraz rysunek Agar (Hagar) w t. A wydania Pism zebranych13. Foto-
grafia akwareli Dożynki zachowała się w archiwum Miriama w Bibliotece Naro-
dowej, zaś fotografię akwareli Duch na cmentarzu udało się odnaleźć w Dziale 
Dokumentacji Ikonograficznej Muzeum Narodowego w Warszawie. Wreszcie  
na barwnej reprodukcji pochodzącej z czasopisma „Stolica” edytor rozpoznał 
kolejną akwarelę ze zbiorów rapperswilskich, a w rysunku sprzedanym w domu 
aukcyjnym „Bolland & Marotz” w Bremie, którego reprodukcję odnaleźć można 
na stronach kilku serwisów aukcyjnych, jeszcze jedną pracę z tej kolekcji. Tym 
samym dysponujemy obecnie dwunastoma oryginalnymi obiektami oraz sied-
mioma reprodukcjami prac plastycznych Norwida, pochodzących z Muzeum Na-
rodowego Polskiego w Rapperswilu, które w wąskim wprawdzie, ale równocześ-
nie istotnym zakresie, uzupełniają dokumentacyjne opisy kolekcji, sporządzone 
niegdyś przez Miriama.  

ZENON PRZESMYCKI 

Karton Norwida z napisem o rękopisach i szkicach danych przez Gasztowtta 
p. Przesmyckiemu do zwrotu Rapperswilowi 

 
Nr [inw.] 2957 (1-26) 
8 postaci: wycinki do mimiki, 
kartka niebieskawym ołówkiem – notatki, 
2 kartki notatek, rysunki ust, uszu, głowy, czoła, 

                                                           
13  Dokładne dane bibliograficzne znajdują się bezpośrednio w tekście Miriama lub  

w przypisach do poszczególnych pozycji. 
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4 głowy, 
rycina (do Odysei) kolorowana na ceglasto14, 
a i b) fotografie – konie i szkielet koński, 
alfabet grecki, 
9) 10) rysunki piórkiem – kopie ze sztuki egipskiej, kolorowane, 
11) 12) 13) 14) rysunki (kopie) ze sztuki greckiej akwarelą15, 
15) alfabet chiński, 
16) Madonna z dzieckiem – wycinek (reprodukcja), 
17) Ś-ty Jan Chrzciciel – wycinek reprodukcja z Rafaela, 
18) wycinek reprodukcji „Mojżesz” z Michała Anioła, 
19) porównanie pisma egipskiego i hieroglifów, 
20) alfabet grecki i hieroglifów (druk), 
21) studia [?] nad pismem egipskim, 
22) alfabet perski (arabski),  
23) litery perskie (arabskie), wycinki o Persach, 
24) facsimile z Rafaela, 
25) facsimile z Michała Anioła, 
26) wycinki z książki i rysunki przykładów lakonizmu 

Olejne: 
 
[Nr inw.] 2955 
(19 x 24) na płótnie. Głowa po ramiona kobiety w średnim wieku w ciemno-

brunatnej chustce na głowie i z jakąś świetlistą aureolą złotawo-czerwonawą 
dokoła głowy. Twarz en face, jakby w skupionym niezdecydowaniu. Palec na 
brodzie. Cera ciemno-czerwonawa. Kobieta robi wrażenie czerwonoskórej. Kos-

                                                           
14 Rycina, przedstawiająca Odyseusza i Eurykleję, znajduje się obecnie w zbiorach Mu-

zeum Narodowego w Warszawie: nr inw. Rys. Pol. 160410. Jest to reprodukcja kopii terakoto-
wej plakietki z I wieku po Chr. Naklejona została na podkładkę, na której w dolnej partii 
widnieje odręczny tekst w języku greckim, wpisany brunatnym atramentem (być może ręką 
Norwida). Rzecz została mylnie uznana za własnoręczny rysunek Norwida i w tej roli funk-
cjonuje w literaturze przedmiotu, zob. J .  P o l a n o w s k a. Norwid Cyprian. W: Słownik 
artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). T. VI. Red.  
K. Mikock-Rachubowa, M. Biernacka. Warszawa 1998 s. 142; A.  M e l b e c h o w s k a - 
- L u t y. Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida. Warszawa 
2001 s. 216 il. 262. 

15 Prawdopodobnie jeden z tych rysunków znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie: Dionizos bawiący się z panterą (nr inw. Rys. Pol. 160411) – kopia fragmentu 
płaskorzeźbionego fryzu z Pomnika Lizykratesa w Atenach. 
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tium na piersiach mocno kolorowy. Z lewej strony widać odciętą lewą połowę 
głowy zda się męskiej, wychylającej się zza ramienia kobiety z niewyraźnym na 
ustach uśmiechem. W głębi tło mocne, zmrokowe i jak gdyby wielka rzeka lub 
morze. Od prawej strony u góry drzewo, jakby palma. Koloryt ciemny i ener-
giczny. Podpisu i tytułu brak. Na odwrocie „1317-1902”, „mal[ował] C. Nor-
wid.”. Dobre do reprodukcji kolorowej. 

 
[Nr inw.] 2954  

(19,5 x 24,4) Owal prostopadły. Na nieco grubszym papierze. Głowa chłopczyka 
po szyję o cerze również czerwonawej, jakby czerwonoskórego ze zmierzwio-
nymi włosami odcienia „chataigne”16. Oczy nieco skośne w dół ku mocno za-
dartemu nosowi. W uchylonych ustach widać zęby. Jakby mały dzikusek czer-
wonoskóry. Tło mocno ciemne. Twarz b. żywa. Na drugiej stronie obcą ręką 
„mal. C. Norwid”. 

 
[Nr inw.] 2953  
A. (23,6 x 11) Poziomy owal. Na grubym papierze. Lewa ręka położona na 

płask, na jakiejś różowej serwecie; od góry ciemne tło. Od lewej strony brzeg 
niskiego mankietu i rękawa. Malowanie szerokie, wielkimi smugami cieni  
i świateł, białości i szarości. Podpisu i daty brak. Przyklejone całkowicie na gru-
bej tekturze w górnej jej połowie. 

B. Na dolnej połowie tektury naklejony prostokącik prostopadły (10,3 x 
13,2); rożki lewe odcięte. Wycinek głowy młodego mężczyzny o spadających na 
czoło włosach, głęboko osadzonych czarnych oczach, leciuchnym wąsie i mocno 
czerwonych ustach. Cera twarzy mocno czerwonawa. Rodzaj kreola (mieszańca). 
Z prawej strony odcięta połowa policzka i nawet lewego oka. Podpisu i daty 
brak. 

 
[Nr inw.] 2956 
(16 x 21,5) Na płótnie 18,3 x 23,7. Koloryt b. ciemny. Matka Boska z Chrys-

tusikiem na kolanach – w niebiesko-zielonawej opończy z kapturem na głowie, 
spod której wygląda biały rękaw. Matka w ¾ zwrócona ku prawej, dziecko ra-
czej en face z główką i oczami zwróconymi w prawo i miną groźną. Dookoła wir 
kolorowy różnych chmurek i postaci. Z prawej strony od dołu – mężczyzna, nio-
sący baranka pod pachą. Ponad nim – głowa kobieca o wytwornych rysach i jak 
gdyby w kapeluszu z szerokimi skrzydłami. Po lewej u dołu długowłosa dziew-
czynka blond z nagim ramieniem, bokiem i prawą ręka. Ponad nią mniej wyraź-

                                                           
16 Chataigne (fr.) – kasztanowy. 
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na postać klęczącego mężczyzny w czerwonym płaszczu trzymającego w prawej 
ręce jakby książkę do nabożeństwa. W górze po obu stronach wichrzą się chmu-
ry kolorowe, księżyce. U samego dołu pośrodku podpis: „C. Norwid”. Na od-
wrocie „1317-1902. Mal. C. Norwid”. 

 
Rysunki węglem (2 – możliwe ołówkiem) przeważnie konturowe pod akwa-

rele wszystkie na b. grubym groszkowym papierze i wszystkie na odwrocie 
zanumerowane 1318 z r. 1902. 

 
[Nr inw.] 1365 
(31 x 25) Kompozycja. Na tle budynków czy murów miasta od lewej strony 

postać młodej kobiety coś wskazującej palcem lewej ręki – zwrócona w prawo. 
Naprzeciwko niej tłum najrozmaitszych – starych i młodych mężczyzn i kobiet  
w jakiejś rozmowie raczej nieprzychylnej i jakby przepłoszonej przemówieniem 
tamtej kobiety. Grupa bardzo ścisła. Bez podpisu i daty. Na odwrocie obcą ręką: 
„Dziewczyna i tłum”. 

 
[Nr inw.] 1366 
(27,3 x 34,7) Chłopczyk w kapeluszu, krótkich spodenkach, idący ku prawej, 

lecz zwrócony prawie en face do widza i niosący pod pachą dosyć sporego psa. 
Głowa w spiczastym kapeluszu jakby wskutek wysiłku zwrócona w lewo.  

In verso. Dwóch jeźdźców, jadących w głąb obrazu bardziej ku lewej stronie. 
Lewy zupełnie tyłem do widza, prawy poniekąd w profilu lewą stroną twarzy. 
Konie w dobrym ruchu, jeden – w ciężkim, drugi – w podrywającym. W głębi 
ciężki, wysoki krzyż i słońce zachodzące lub wschodzące. Z boku tytuł do rys. 
recto obcą ręką: „Chłopiec z psem. Rysował C. Norwid”. 

 
[Nr inw.] 1367 
(28 x 35) Na tłach domów i wąskiej uliczki z wielkimi rozwieszonymi latar-

niami przy murach, na trotuarze obrzeżonym brukowaną szerokimi kamieniami 
ulicą – gromadka wypadających ze szkoły, jak wskazują książki, chłopaków ma-
łych w kapeluszach i beretach rozmaitego kształtu. Od lewej strony buńczuczny 
ich prowodyrek rysujący na murze postać karabiniera. Grupa z prawej w pod-
skokach i prysiudach. W głębi za ostatnim, przy samej prawej stronie robotnik 
niosący długi kosz. Na odwrocie 1318-1902 i obcą ręką: „Chłopcy rozhukani. 
Rysował C. Norwid”. 
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[Nr inw.] 1368 
(24 x 30) Na tle murów, pałaców od lewej strony grupa 3 kobiet młodych; 

środkowa z ruchem oburzenia i takim wyrazem na twarzy patrzy w prawo; dwie 
inne szepcą jej coś do ucha. Od prawej strony stojący en face, ale z głową zwró-
coną ku kobietom nagi młody mężczyzna, przyciskający lewą ręką jakąś książkę 
czy blejtram obrazu, prawą zaś podający którejś z kobiet jakby pęczek kwiatów. 
Na odwrocie obcą ręką: „Ofiarowanie kwiatów. Rysował C. Norwid”. 

 
[Nr inw.] 1369 
(34 x 25) Rysunek lekko podcieniowany. Na tle fal morskich czy wzgórków 

stłoczonych z zachodzącym czy wschodzącym nad nimi słońcem grupa (6) stło-
czonych w rozhukanym, bujnie tanecznym pląsie młodych kobiet, z wyjątkiem 
może skrajnej prawej postaci niosącej coś jakby pochodnię i porywające je ze 
sobą; z lewej strony jedna leży na ziemi, podrywając się jakoby, poniżej środ-
kowa grupa, w której lewa postać w profilu do widza, dalsze trzy zaś raczej en 
face, ostatnia na prawo profilem do widza. W prawym dolnym kącie podpis:  
„C. Norwid”. 

In verso. Bardzo delikatne czy też zatarte rozgrupowanie męskich cha-
rakterystycznych postaci, przypominających późniejszą litografię z augurami  
i leonardowską karykaturalność. W górnym, lewym kącie do góry nogami obcą 
ręką: „Taniec kobiet rys. C. Norwid”17. 

 
[Nr inw.] 1370 
(29,2 x 36,5) Na rysunku niebo z chmurami już akwarelowo założone. Na tle 

jakby murów miejskich, zgromadzony en face do widza w półkole tłum jakichś 
żołnierskich figur (z prawej) oraz szydzących urwisów (z lewej); pośrodku pół-
kola wprost widza i en face siedzi na samym przodzie obrazu młoda kobieta  
z dzieckiem na ręku i smętnym wyrazem twarzy. Koło niej jakby koszyk i kostur 
podróżny. Na odwrocie obcą ręką: „Matka, za nią gawiedź rysował C. Norwid”. 

 
[Nr inw.] 1371 
(15 x 23) Twarzą do widza młoda kobieta dosyć dekoltowana z głową lekko 

w prawo i w tył pochyloną, z rękami założonymi na kolanach i z wyrazem twa-
rzy czy to zapatrzonym, czy śpiewającym. Z prawej strony pochylony nad nią 

                                                           
17 13 października 2001 roku rysunek wystawiony został na aukcji organizowanej przez 

dom aukcyjny „Bolland & Marotz” w Bremie i sprzedany w nieznane ręce. Zob. 
www.artnet.de/Artists/LotDetailPage (dostęp: 30 października 2013). 
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maszt z żaglem, stanowiącym tło. Od lewej jakby brzeg łodzi, w której kobieta 
siedzi. Na odwrocie obcą ręką: „Dziewczyna w łodzi, rys. C. Norwid”18. 

 
[Nr inw.] 1372 
(25 x 31) W tle jakby środkowa kolumna podpierająca sklepienie, za nią  

3 okna. Przy stole nakrytym serwetą makatową en face do widza, ale z głowami 
zwróconymi bądź wprost, bądź profilem 2 mężczyzn starszych, trzymających 
podniesione w prawej ręce, a drugi przytrzymujący ręką na stole jakieś urny czy 
garnki. Trzecia frontowa figura po prawej stronie zwrócona w ¾ w prawo. Mię-
dzy nią a poprzednią w głębi, tuż koło środkowej kolumny, czwarta postać, 
trzymająca w podniesionych rękach jakby zwój papierowy, z którego odczytuje 
coś uroczyście, szczerząc zęby. Na odwrocie obcą ręką: „Błogosławienie jedze-
nia. Rysował C. Norwid”. 

 
[Nr inw.] 1373  
(32 x 24,5) Od prawa frontem do widza siedzący za stołem rajtar w kapeluszu 

z piórem, koło niego 2 postacie obsługujących go pachołków. Po prawej zaś stro-
nie siedząca tyłem ku niemu, ale zwracająca doń głowę kobieta z rozpuszczo-
nymi długimi włosami, grająca na harfie i jakby śpiewająca. Na stole pełno 
jedzenia. Podpis w dolnym prawym kącie „C. Norwid”. Na odwrocie: „Rycerz 
za stołem i tańcząca kobieta”. 

 
[Nr inw.] 1374 
(23,5 x 30,5) Na dole przy jakichś szerokich sztachetach leżą jakby 2 trupy 

pobitych. Nad nimi, następując na nich prawie, dwóch bijących się mieczami czy 
szpadami wojowników, jeden z gołą głową, drugi – w czapie. W głębi ponad 
walczącymi chyli się w prawo, jakby waląc się, zarys wielkiego krzyża z przybi-
tym na nim Chrystusem. Na odwrocie obcą ręką: „Wznoszenie krzyża. Rys.  
Norwid”19. 

 
[Nr inw.] 1375  
(29 x 34) Na tle widocznych w dali gór i chmur na niebie oraz bliższych mu-

rów cmentarnych na wzgórzystościach i sporego kościoła, pośród bliżej rozrzu-
conych krzyżów grobowych, na samym froncie od lewej strony w rozpacznym 

                                                           
18 Rysunek znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. 

Rys. Pol. 159905.  
19 Rysunek znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. 

Rys. Pol. 159907. 
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rzucie na płytę grobową elegancko ubrana kobieta ze wzniesioną lewą ręką jak-
by wskazującą na idące ku stronie prawej, lecz zwrócone frontem do widza  
3 postacie, z których środkowa przedstawia księdza, z prawej prowadzi go pod 
rękę jakby stara kobieta w wysokim czepcu na głowie, z lewej zaś strony – nieco 
w tyle – jakiś brodaty, stary człowiek ze wzniesioną prawą ręką i jakby z wyra-
zem wyrzutu czy groźby, mówiący coś do dwojga. Na odwrocie obcą ręką napis: 
„Kobieta na cmentarzu, rys. C. Norwid”. 

 
[Nr inw.] 1376 
(24,5 x 30) Frontem do widza 2 postacie. Z prawa szekspiryczny wojak w ka-

peluszu z szerokim rondem z piórem, z samochwalczą zadzierzystością w ruchu  
i w gębie, z lewej przytrzymujący go za rękę i okazujący w drugiej ładowną sa-
kiewkę mefistofeliczny z wyrazu i ze spiczasto rozwidlonej bródki, namawiający 
go do czegoś jegomość. Na odwrocie obcą ręką: „Wojak z człowiekiem z sa-
kiewką. Rys. C. Norwid”20. 

 
[Nr inw.] 2938 
(29,5 x 22) Rysunek lekko cieniowany. Dwie młode postacie kobiece w ele-

ganckich sukniach i fryzurach stojące en face do widza, ale zapatrzone ku prawej 
stronie, w którą wskazują lewe ręce ich obu. Wyrazy twarzy subtelne, jak gdyby 
podziwu pełne. Na odwrocie: „Rys. C. Norwid”. 

 
[Nr inw.] 2940 
(37,2 x 29) Projekt plafonu21. Rysunek węglowy dosyć wyraziście zazna-

czony. Pośrodku jakby słońce w otoczeniu gwiazd. W 4 punktach w samych 
środkach długości i szerokości owalu 4 postacie. Z lewa kobieta siedząca z po-

                                                           
20 Rysunek znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. 

Rys. Pol. 11724. W 1972 roku trafił do Muzeum jako dar Romualda Reichenbacha. Por. cykl 
akwarel ze zbiorów BN (nr inw. Rys. 581-584), o identycznych wymiarach oraz tematyce. 
Prawdopodobnie rysunek ten, a także trzy inne, nr inw. zbiorów rapperswilskich: 2945, 2947  
i 2948 (dwa ostatnie obecnie zaginione) stanowiły szkice przygotowawcze do akwarel, mają-
cych wejść w skład wspomnianego cyklu. Prace te nie zostały przez Norwida ukończone. 

21 Prawdopodobnie jest to projekt plafonu do salonu Edwarda Jaksy Bykowskiego w jego 
willi w Nicei, nad którym Norwid pracował na przełomie 1882 i 1883 roku (zob. wzmianki na 
temat pracy nad projektem w listach poety do Konstancji Górskiej i do Bykowskiego: PWsz X, 
186, 201). Poeta liczył, iż uda mu się wyjechać do Nicei i zrealizować projekt. Jeszcze w lu-
tym i w marcu 1883 roku przypominał Bykowskiemu o zaproszeniu (PWsz X, 198, 201), su-
gerując, że mógłby tam dodatkowo zarabiać, udzielając lekcji akwareli. Por. także: Z.  T r o -
j a n o w i c z o w a, E.  L i j e w s k a, przy współudziale M. P l u t y. Kalendarz życia  
i twórczości Cypriana Norwida. T. II. 1861-1883. Poznań 2007 s. 760. 
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chodnią w ręku i rozpuszczonymi włosami czy też woalem przedstawiająca za-
pewne jutrzenkę; u dołu kobieta en face do widza siedząca z dwojgiem dzieci, 
opierających się na jej kolanach z oczami wzniesionymi ku górze (zapewne połu-
dnie); z prawego boku siedząca en face dziewczyna z wielkim wachlarzem stru-
sich piór, symbolizująca zda się zachód; u góry półleżąca młoda kobieta z ręką 
wspartą na tle księżycowej, zda się, tarczy. Całą postawą i roziewnymi woalami 
symbolizuje zapewne noc. Na odwrocie obcą ręką: „Rys. C. Norwid”. 

 
[Nr inw.] 2941 
(36,5 x 27,3) Pośrodku siedząca na tle wielkiego fotela i zda się baldachimu 

młoda kobieta z głową zwróconą w lewo ku opowiadającej coś postaci kobiety. 
Od prawej strony, za fotelem wielkim, brutalna figura perorującego Mussoli-
niego [sic!] ze wzniesioną ku górze ręką. Na odwrocie „Rys. C. Norwid”. Rzecz 
jest z pewnością jednym z pierwszych szkiców do akwareli zachowanej pod  
nr 1362. 

 
[Nr inw.] 2942 
(36,5 x 29) W pokoju z wielkim oknem (zapewne pracowni) na tym samym 

prawie pierwszym planie siedzą prawie en face do widza 2 figury: lewa (mężczy-
zna ubrany) w fotelu przy stole, na którym ukośnie widać papier do rysunku czy 
malowania, z głową zwróconą ku drugiej z wyrazem jakby coś zalecającym, 
prawa – lekko wygięta w tył na rodzaju tapczanu naga kobieta przybiera, zda się, 
zalecaną jej pozę, z głową odrzuconą w tył, prawą ręką wzniesioną ku górze. Za-
pewne rozmowa malarza z modelką. Na odwrocie obcą ręką: „rys. C. Norwid”. 

 
[Nr inw.] 2943 
(24 x 30,2) Rysunek ołówkowy czy węglowy. W środku rysunku młodzień-

cza postać zwrócona profilem w lewo, objaśniająca coś czy wykładająca otacza-
jącym go dokoła, zasłuchanym postaciom rozplanowanym nader ciekawie. Na 
odwrocie obcą ręką: „Rys. C. Norwid”. 

 
[Nr inw.] 2944  
(23,5 x 29,5) Rysunek podcieniowany. Pośrodku rysunku na niewysokiej 

podstawie kamiennej popiersie (męskie czy kobiece), wyciętej kwadratowo do-
koła szyi szacie i w berecie lub wieńcu na głowie. Z prawej strony postać, która, 
zda się, przed chwilą włożyła posągowi ten wieniec czy beret na głowę, a teraz 
stoi ze wzniesionymi rękami, jakby w rozpaczy lub żałości. Od lewej strony 
grupa 3 postaci, z których jedna, zda się męska na tle widocznej w dali kolum-
nowej świątyni zamierza jakby włożyć posągowi drugi wieniec czy beret na gło-
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wę. Zza niej wygląda twarz czwartej postaci prawie niewidzialnej. Dwie bliżej 
lewej strony postacie kobiece o wyrazach jakiejś zbolałości. W prawym dolnym 
kącie podpis: „C. Norwid”. 

 
[Nr inw.] 2945 
(24,7 x 30) W głębi jakby na tle czy na tapczanie postać zrywająca się do 

powstania, bliżej przodu z prawa wyraźna i pełna ruchu postać męska, jakby 
gotująca się do napaści na drugą lewą, leżącą lub mającą upaść22. 

 
[Nr inw.] 2946 
(33,5 x 27,3) Rysunek być może ołówkowy lekko zatarty. Na froncie przy 

stoliku za szklanicami siedzą: z prawa mefistofeliczna postać o koziej bródce,  
z lewa grubas ciężki i obleśny. Za nimi w tyle kilka rozmawiających o nich po-
staci. Cechy leonardowskich karykatur23. 

 
[Nr inw.] 2947 
(25 x 30) Na froncie 2 postacie: prawa brodata, wojaka ze wzniesionym  

w górę mieczem, lewa jakby uciekająca przed nią i unosząca jakby worek. W tle 
ściana z kratkowanym oknem24. 

 
[Nr inw.] 2948 
(24,5 x 30) Też same zda się figury co na poprzednim numerze, tylko że bro-

daty wojak w kapeluszu nie ma miecza i wygląda na przywiązanego do słupa. En 
face do widza. Z lewego boku na tle półkolistego okna w ścianie, postać tam 
uciekająca, tu zda się, wyszydzać stojącego wojaka25. 

 
[dopisek odręczny] Z podyktowania p. Zenona Przesmyckiego spisał 

Zb[igniew] Zaniew[icki]. 20 II 34. 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Najprawdopodobniej chodzi o rysunek znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego 

w Warszawie, nr inw. Rys. Pol. 160412. Zob. przypis 20. 
23 Rysunek znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. 

Rys. Pol. 160414. 
24 Zob. przypis 20. 
25 Zob. przypis 20. 
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ZBIORY PAŃSTWOWE26 
 
A) Akwarele 
 
[Nr inw.] 2871 
17,3 x 11 (wielkość ramki 28 x 20). Akwarela na białym papierze naklejonym 

na grubszym kartonie. „Dożynki”. W prawym dolnym kącie podpis: „C. Norwid 
1855”. Na dole pośrodku: „Plon niesiemy, plon”. Kolory nieco zbladłe i jakby 
przykurzone. W ramce. Dar Dybowskiej27 192728. 

 
[Nr inw.] 1355 
31 x 23,5. Zatarta nader ciekawa w kolorze akwarela na dość grubym papie-

rze. Jesienna, kolorowa, prawie katedralna głąb leśna. Pośrodku na trawie nad 
strumieniem leżąca postać kobieca biała, prawie posągowa. Za potokiem, z pra-
wej strony odjeżdżający galopem na białym koniu rycerz w zbroi uwozi jak 
gdyby dziecko trzymające go rączką za szyję. Kolory od intensywnych czer-
wieni, przez żółtości ku głębiom zielonawym i nawet niebieskawym. Na odwro-
cie obcą ręką napis: „»Upiory« mal. C. Norwid”. Do Rapperswilu weszła ta 
rzecz w r. 1902 pod N. 1316. Do sfotografowania dobrego29. 

 
[Nr inw.] 1356 
23,3 x 30,5. Akwarela na dość grubym papierze. Pomimo zatarcia wyborna  

w kolorze. „Tęcza”. (Napis ten w cudzysłowie na odwrocie). W lewym dolnym 
kącie podpis „C. Norwid”. Reprodukowane z P. Zebranych t. A (str. 16, 1078).  

(Nr Rapperswilski 1316 z r. 1902). Do reprodukcji kolorowej. 

                                                           
26 Właśc. Państwowe Zbiory Sztuki.  
27 Chodzi o Annę Dybowską (1848 – po 1920), córkę Józefa Dybowskiego (przyrodniego 

brata matki Norwida), któremu po śmierci poety przekazano wszystkie prywatne rzeczy pozo-
stałe w Zakładzie św. Kazimierza. W 1885 roku (po śmierci ojca) spuściznę Norwidowską 
przejął brat Anny, Aleksander.   

28 Zanim akwarela trafiła do zbiorów rapperswilskich, była eksponowana w Paryżu na wy-
stawie w Musée des Arts Decoratifs, zob. katalog wystawy: Exposition Franco-Polonaise D’art 
et de Souvenir. 18 janvier – 2 mars 1919. Notice générale catalogue – annexes, conferences. 
Musée des Arts Decoratifs (Pavillon de Marson). Paris 1919 s. 50. W Bibliotece Narodowej znaj-
duje się fotografia pracy, pochodząca ze zbiorów Z. Przesmyckiego (nr inw. F. 370). 

29 W 1893 roku akwarela została ofiarowana przez Wacława Gasztowtta do zbiorów  
Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Później trafiła do zbiorów Edwarda Konec-
kiego, a następnie Edwarda Kokoszki w Warszawie (stanowiła jego własność w 1946 roku).  
W 1964 roku kompozycja została zakupiona przez Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza  
(nr inw. K. 1233) od Janiny Kokoszko. 
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[Nr inw.] 1358 
22 x 29,5. Akwarela delikatnymi kolorami na grubszym papierze. Jasno malo-

wana różowościami twarz kobieca na tle jasnej zieleni. Bez podpisu i daty [przy-
była w 1902 roku pod N. 1316]. Dobre do kolorowej reprodukcji. 

 
[Nr inw.] 1359 
23 x 25,5. Akwarela w b. intensywnych ciemnych kolorach na grubym grosz-

kowym papierze. Pomiędzy zaroślami i krzyżami cmentarza ulatuje w powietrzu 
dość realna postać kobieca w niebieskawej sukni, z takimiż rozwiewającymi się 
za nią zasłonami i z jakimiś światłami w obu rękach. W prawym górnym kącie 
do góry nogami napis ukosem: „C. Norwid 1867[57?]”. Na odwrocie napis 
„Duch na cmentarzu” obcą ręką. Dobre do doskonałej fotografii i reprodukcji 
kolorowej30. 

 
[Nr inw.] 1360 
17 x 25. Akwarela w intensywnych kontrastowych kolorach na grubszym 

papierze. Chłopiec śpiący na kanapie z drewnianym konikiem. Ręce jak gdyby 
niedokończone, albo rozpływające się w jakichś światłościach. Z prawej strony 
na dole: „C. Norwid 1881 f. [czy też 1861 lub 67)”. Przybyło do Rapperswilu 
1902 (1316). Dobre do kolorowej reprodukcji. Reprodukowane kliszowo (auto-
typia) w t. VIII „Chimery”31. 

 
[Nr inw.] 1361 
28 x 29,4. Akwarela na grubszym papierze. „Pustynia”. Chmurne nocne nie-

bo. W dali jakby morze. Na pierwszym planie szkielet wielbłąda obdzierany 
przez hienę i sępy. W dole od lewego brzegu pod murem ruiny przeziera jakby 
głowa o żywych kolorach, będąca chyba rzeźbą. W prawym dolnym kącie pod-
pis: „H (czy K?) Norwid 1880”. (Do Rapperswilu wpłynęło w 1902). Możliwe 
do reprodukcji. 

 
[Nr inw.] 1362 
36 x 29. Akwarela na dość grubym szorstkim papierze. Młoda kobieta na żół-

tym fotelu pod czerwonym baldachimem z głową lekko ku lewej stronie pochy-
loną, gdzie podbiega ku niej mała dziewczynka. Z prawej strony podrysowana 
ledwie postać w fałdzistym kostiumie jakiegoś szlachcica, jak gdyby odczytują-

                                                           
30 Dwie fotografie akwareli znajdują się w Dziale Dokumentacji Ikonograficznej Muzeum 

Narodowego w Warszawie, nr inw. DI 68806 i DI 109010. 
31 „Chimera” 1904 t. VIII z. 22-24 s. 219. 
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cego z osłupieniem coś na flaszeczce z receptą. Przybyło 1902 (1316) do Rap-
perswilu. Nadająca się do kolorowej reprodukcji (czarna reprodukcja już zro-
biona). Vide rysunek węglowy nr 294132. 

 
[Nr inw.] 1364 
35 x 22. Akwarela na grubym papierze. Stara kobieta o mocno narysowanej, 

prawie męskiej twarzy w chustce ciemnej czy kapturze na głowie i w czarnej 
sukni siedzi wsparta na purpurowej poduszce. Z lewa dobiega do niej różowa 
dziewczynka z rozwianymi włosami, podając babce bukiet żółtych kwiatów. 
Głębie tła z lewej niebieskie, z prawej czerwono-brązowo-żółte. Przybyło do 
Rapperswilu w 1902 (N. 1316). Dobre do reprodukcji kolorowej33. 

 
[Nr inw.] 1363  
11 x 19,5. Akwarela na zupełnie grubym brystolu. Kapliczka jakaś czy baszta 

ze spiczastym czubem na tle chmurno-mrocznego nieba z blaskami czerwona-
wymi bliżej ziemi. Chyli się do upadku. Na odwrocie tytuł obcą ręką „Dzwon-
nica w czasie burzy”. Możliwe do reprodukcji kolorowej (Przybyło do Rapper-
swilu 1902 pod N. 1316)34. 

 
[Nr inw.] 2933 
25 x 32. Akwarela niewykończona o bladych przeważnie tonach na grubym 

papierze. Przeważają żółcie, czerwienie, niebieskości. Na tłach wielkich gma-
chów assyryjskich postać młodego człowieka o długich włosach ze związanymi 
łańcuchem skrzydłami, zwożącego na taczkach wielkie bloki kamienne. Poniżej, 
u samego dołu assyryjski wojownik czy dozorca z batem w ręku idzie ku pod-
rysowanym zaledwie blokom kamiennym. Na odwrocie szkic ołówkowy: roz-
krzyżowana naga postać Chrystusa, pod którą uganiają ekwilibryści – nadzy lu-
dzie na koniach, jak gdyby ku rzece (przybyło do Rapperswilu 1902 r. N. 1318). 

 
 
 

                                                           
32 Akwarela stanowi obecnie własność Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warsza-

wie (nr inw. K. 1198). Historia obiektu, zob. przypis 29. W obecnym stanie kompozycja jest 
niekompletna – z prawej strony w niewiadomym czasie został odcięty margines (ok. 6 cm), 
mieszczący postać męską. 

33 Akwarela stanowi obecnie własność Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warsza-
wie (nr inw. K. 1199). Historia obiektu zob. przypis 29. 

34 Akwarela stanowi obecnie własność Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warsza-
wie (nr inw. K. 1231). Historia obiektu zob. przypis 29. 
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B) Rysunki pod akwarele 
 
[Nr inw.] 2936 
14,5 x 20,5. Podrysowane węglem czy ołówkiem pod akwarelę na grubym, 

groszkowym papierze. Falstaff35 jakiś ponury w czubatej czapce mocniej podbar-
wiony; za nim z lewa grożąca mu pięścią postać kobieca, z prawa postać dziew-
częca, przemawiająca coś spokojnie z założonymi na piersiach rękami. Obie 
tylne postacie prawie nie podbarwione. Bez podpisu i daty (przybyło do Rapper-
swilu w r. 1902 N. 1318). Możliwe do fotografii. 

 
[Nr inw.] 1357 
24,5 x 30,5. Podrysowane węglem pod akwarelę. Papier gruby groszkowy. 

Drzewo lekko podbarwione. Dworska panienka z kapeluszem koszyczkowatym 
w jednej ręce z bukiecikiem w drugiej – podniesionej, przechodzi aleją ogro-
dową (Rapperswil 1902 N. 1318). Możliwe do reprodukcji36. 

 
[Nr inw.] 2935 
19 x 28,5. Rysunek węglem lekko wzmocniony w tłach sepią na grubym 

pożółkłym papierze. Kobieta z dzieckiem na ręku frontem do widza z zatroska-
nymi oczami. W dolnym prawym rogu podpis i data anilinowym ołówkiem  
„C. Norwid 1873[czy 76]”, w prawym górnym rogu niebieskim ołówkiem: 
„AGAR” (Przybyło 1902 N. 1318) (Reprodukcja była w t. A Pism Zebr[anych], 
s. 208, 1082). 

 
C) Rysunki kolorowane 
 
[Nr inw.] 2934 
32 x 20. Rysunek konturów jakby węglem na mokrym papierze zwykłym, 

dość cienkim, satynowanym. Kolorowanie b. delikatne w tłach oraz ciałach gwo-
li modelacji. Scena rzucania się tłumu na Chrystusa przy oporze Apostołów.  
Z prawej strony jakby uciekający Judasz ze złośliwą twarzą. Podpis w prawym 
dolnym kącie: „C. Norwid f. 1870 (lub 1872)” (Rapperswil 1902 N. 1318). Do-
bre do reprodukcji kolorowej. 

 
                                                           

35 Falstaff – barwna, komediowa postać występująca w kilku szekspirowskich sztukach 
(między innymi w dwu częściach Henryka IV i w Wesołych kumoszkach z Windsoru). Był to 
otyły szlachcic, rubaszny i dowcipny, ale również pyszny i tchórzliwy. 

36 Praca znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. Rys. Pol. 
160413. 
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[Nr inw.] 2932 
20 x 32. Rysunek węglem na zwykłym cienkim papierze podbarwiony dość 

oszczędnie sepią, tonami niebiesko-szaro-zielonymi. Chrystus błogosławiący 
podniesionymi rękami jakiegoś ślepca z długim kosturem. Podpis z lewego boku 
od góry ku dołowi „C. Norwid 1872”. Mimo różnicy daty sposób malowania  
i papier upodabnia tę rzecz do poprzedniej (Rapperswil 1902 N. 1318). 

 
[Nr inw.] 2952 
I) 14 x 18,5. Szkic piórem atramentem. Jedna postać leżąca i druga zbliżająca 

się doń. Tło podkolorowane czerwono, niebiesko i sepią. W prawym dolnym 
kącie „Norwid 18…”. 

 
II) 12,8 x 9,2. Rysunek piórkiem i pędzelkiem częściowo podbarwiony tu-

szem, sepią i gdzieniegdzie czerwienią. Dwie postacie dziewczęce en face do 
widza, z których prawa gra, zda się, na fortepianie, o czym mówią wyciągnięte 
ku przodowi ręce, druga zaś – lewa – zda się słuchać. Pomiędzy głowami dziew-
cząt widać w głębi jakby niedokończoną głowę męską, również nasłuchującą. 
Podpis u góry „C. N.”. Rzecz do reprodukcji. 

 
III) 7,5 x 7,5. Rysunek piórkiem wzmocniony lub podbarwiony tuszem i se-

pią. Popiersie dziewczęcia frontem do widza z przyciśniętą lewą ręką do ucha, 
prawą kurczowo przyciskającą pierś. W lewym górnym kącie „C. Norwid 1861 
(lub 62)”. Można do reprodukcji (ewentualnie). 

 
IV) 4 x 6,5. Główka młoda w profilu ku lewej na czerwonym tle. Rysunek 

pędzlem tuszem, podbarwiony.  
 
V) 6,5 x 11. Nierówno u góry wycięte i naklejone na biały papier. Rysunek 

piórkowy b. starannie wykonany i delikatnie podbarwiony. „Wnętrze kuźni”.  
W lewym górnym kącie „C. Norwid 1851”. 

 
VI) 9,8 x 13,5. Rysunek piórkiem podbarwiony sepią, szarością i niebiesko-

ścią. Dziewczę przy fortepianie tyłem do widza. Z prawej strony od dołu ku gó-
rze „C. Norwid 1868”37. 

 
                                                           

37 W 1983 roku kolorowa reprodukcja akwareli została zamieszczona na łamach „Stolicy”, 
należy zatem przypuszczać, że praca znajdowała się w tym czasie w prywatnych rękach. Zob. 
K.  K o l i ń s k a. Cyprian Norwid. Krótkie kalendarium życia i twórczości. „Stolica” 1983 
nr 22 (1836) s. 4. 
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VII) 7,2 x 13,2. Postać w odwianym płaszczu i zda się czarnej masce na twa-
rzy w dobrym ruchu naprzód ku prawej stronie. Rysunek piórkiem i węglem na 
podmalowanym żółto i czerwono tle.  

 
D) Rysunki piórkowe 
 
[Nr inw.] 2951 
I) 9,8 x 19,7. Rysunek piórkowy. Figura do pół ud z przegiętą w lewo od wi-

dza głową i wzniesioną do góry lewą ręką. Postać en face. Z prawego boku od 
dołu ku górze: „C. Norwid 1857”. 

 
II-VI) Pi ęć rysunków nóg od stóp po kolana. Jedne ołówkiem, reszta piór-

kiem twardszym lub delikatniejszym (w tym pomiędzy nimi jedna noga zgięta  
w kolanie „podług Ribery”). Wszystkie prawie z r. 1859 i z podpisami  
„C. Norwid” (Wymiary: 7,5 x 8; 8,5 x 12; 6,5 x 12; 11,3 x 20; 9,3 x 7). 

 
[Nr inw.] 2949. 
I) 9,2 x 10,5. Najogólniejszy szkic ołówkowy. Starzec łysy, czytający gazetę 

prawie en face do widza. Do reprodukcji. 
 
II-X) 11 studiów ust i 1 oczu i nosa na 9 papierach. Rysunki piórkowe, ołów-

kowe, pędzelkiem, sepią. Wielkości papierów różne: od 4 x 3,5 do 9 x 14. 
 
[Nr inw.] 2937 
26,2 x 15. Najogólniej szkicowa scena salonowa. Bajeczne typy mężczyzn  

i kobiet. Głowy i ruchy pełne charakteru, żyrandole wiszące. Cały rysunek atra-
mentem. Podpisu i daty brak. 

 
[Nr inw.] 2939 
19 x 25. Atramentem 3 próby siedzącej profilowo ku prawej figury z głową 

obróconą ku widzowi z jedną ręką pod brodą lub na ustach, a drugą wspartą na 
udzie. Podpisu i daty brak. (Rapperswil 1902 N. 1318). 

 
[Nr inw.] 2950 
Studia rąk od 4,3 x 5,2 d 12,5 x 9,7. 
 
I-II) 2 starannie wyrysowane i wycieniowane piórkiem tuszem ręce „z natury 

we Florencji 1845”. 
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III-V) 3 studia rąk przy grze na mandolinie z r. 1855. Delikatnym piórkiem 
bez cieniowania. 

 
VI-XIV) 9 studiów rąk pojedynczych w geście lub spokoju, piórkowych, 

pędzelkowych, sepiowych, tuszowych i ołówkowych, z podpisami i datami  
(np. 1856, 1859 etc.) lub bez. 

 
XV) Postać młodzieńcza obracająca w lewo głowę z wyrazem w oczach i ge-

ście (Ha, que voulez vous!38). Głowa starego jegomościa niechętna i parę rąk  
z odstawionym lewym palcem. 

[podpis odręczny] Sprawdził i poprawił Zb. Zaniew[icki] 19 II 34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Ha, que voulez vous! (fr.) – Ha, czego chcesz? 
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3. C. Norwid, 
reprod. wg fotografii ze zbiorów Biblioteki Narodowej

4. C. Norwid, Upiory

_____________________________________________

3. C. Norwid, Plon niesiemy, plon (Dożynki), akwarela, zag.,  
reprod. wg fotografii ze zbiorów Biblioteki Narodowej 

Upiory, akwarela, wł. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza

_____________      

, akwarela, wł. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza  
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5. C. Norwid, Tęcza, akwarela, zag., reprod. za:  
C. Norwid, Pisma zebrane, t. A, s. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. C. Norwid, Chłopiec z drewnianym konikiem, 
akwarela zag., reprod. za: „Chimera”, t. VIII, 
1904, z. 22-24, s. 219 
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7. C. Norwid, Opowiadanie, akwarela,  
wł. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, stan obecny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. C. Norwid, Opowiadanie, akwarela, wł. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza,  
stan sprzed 1934 (przed odcięciem fragmentu kompozycji) 
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9. C. Norwid, Babka (v. Dziewczynka podająca bukiet babce), akwarela,  
wł. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. C. Norwid, Dzwonnica w czasie burzy, akwarela,  
wł. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza 
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zag., reprod. za: C. Norwid, Pisma zebrane, t. A,  
s. 208 
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12. C. Norwid, Przy fortepianie, tusz, pióro, 
akwarela, zag., reprod. za: „Stolica” 1983, nr 22 
(1836), s. 4 

 
 



 _________________   Z  NORWIDOWSKIEGO  ARCHIWUM  ZENONA  PRZESMYCKIEGO  (4) 
 

169 
 

FROM ZENON PRZESMYCKI’S NORWIDIAN ARCHIVE (4).  
DESCRIPTIONS OF NORWID’S ARTISTIC WORKS  

FROM THE POLISH NATIONAL MUSEUM IN RAPPERSWIL 

S u m m a r y 
 
The article publishes two documents (typescripts) from Zenon Przesmycki’s Norwidian 

archive kept in the National Library, that contain descriptions of Norwid’s artistic works, in-
cluding oil paintings, watercolors and sketches, coming from the collection of the Polish Natio-
nal Museum in Rapperswil. The first of these documents includes a list of more than 30 artistic 
works by Norwid borrowed by Przesmycki from the Rapperswil museum before 1920. The 
other one contains descriptions of 46 drawings and watercolors. When the collections belon-
ging to that extremely important institution that rendered great service to Poland were brought 
to our country, they were transferred to the State Collection of Art. The documents make it to  
a large degree possible to reconstruct the contents of the Rapperswil collection of Norwid’s 
artistic works, which were dispersed during the Second World War, and most of them are now 
considered to be lost. In public (the National Museum in Warsaw, the A. Mickiewicz Museum 
of Literature in Warsaw) and private collections more than a dozen items out of nearly eighty 
ones described by Przesmycki, that came from the Polish museum in Rapperswil, have survi-
ved. The edition of Przesmycki’s texts is preceded by introductory remarks containing a des-
cription of the collection of Norwid’s artistic works from Rapperswil and an attempt to follow 
their vicissitudes after the Polish National Museum collection was brought to Warsaw. 
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ZOFIA DAMBEK-GIALLELIS 

GLOSY DO HISTORII RODZINNEJ 
 
 
Dla czytelników, wielbicieli Cypriana Norwida jego biografia pozostaje nie-

kończącą się mozaiką1. Wciąż natrafiamy na drobiazgi, które pozornie nic nie 
wnoszą, jednak dzięki nim zaczynamy wyraźniej widzieć jego życie w różnych 
wymiarach.  

Do najbardziej, moim zdaniem, tajemniczych okresów należą lata spędzone  
w Warszawie, do 1842 roku. Wydaje się, że nic bardziej błędnego, a jednak: nie-
zbyt liczne relacje dotyczące poety, które znamy, pochodzą z późniejszych lat 
(vide wspomnienia Pauliny Wilkońskiej, Aleksandra Niewiarowskiego czy Wa-
cława Szymanowskiego). W tych wspomnieniach Norwid pojawia się zwykle jak 
ktoś z „zewnątrz”, dopełnia portret zbiorowy elity intelektualnej Warszawy po-
czątku lat czterdziestych XIX wieku Cyprian i Ludwik Norwidowie pojawiają 
się „nagle” w salonach Warszawy, otoczeni życzliwością, są postaciami znanymi 
i cenionymi. Te „narodziny” wiązano z debiutem poetyckim obu braci, ale czy 
tylko to było przyczyną? 

W niżej przytoczonym wspomnieniu otrzymujemy portret pewnej społeczno-
ści, ale zauważmy, że – jak to portret – jest on statyczny, gromadzi w jednym 
miejscu i w jednym czasie wszystkie znakomitości ówczesnej Warszawy. Przy-
wołam w tym miejscu wspomnienie poświęcone Ludwikowi Norwidowi:  

 
[…] skoro przybył do Warszawy, co się zdarzało dość często, to jego numer w „Hotelu Sa-
skim”, gdzie zawsze i wyłącznie stawał – napełniony bywał, od rana do nocy, a czasem i nocą 
także. K.W. Wójcicki, słynny wówczas „Ramotkarz” August Wilkoński, Lenartowicz, Wol-
ski, Zmorski, Gustaw Zieliński, Dziekoński, Karol Witte, Al. Tyszyński, uczony doktor  
Dworzaczek, art. dramatyczny Józef i brat jego kompozytor, Ignacy Komorowski, słowem, 
cały literacko-artystyczny światek warszawski gromadził się u Ludwika, który promieniał  

                                                           
1 To określenie zawdzięczam inspirującej książce poświęconej sztuce biografii Jamesa  

L. Clifforda (t e nż e. Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej. Tłum.  
A. Mysłowska. Warszawa 1978). 
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z radości, że mógł uścisnąć tyle rąk przyjaznych, że tylu miłych gości miał sposobność 
częstować, czym tylko zdołał…2. 

 
Tylko w tym wspomnieniu pojawia się osoba Józefa Komorowskiego, zna-

nego i popularnego amanta scen warszawskich, wówczas dopiero na początku 
swojej kariery. Kilkanaście lat później, w 1851 roku, Komorowski odwiedził 
Cypriana Norwida w Paryżu i razem złożyli wizytę innemu znanemu warszaw-
skiemu artyście – Janowi Tomaszowi Jasińskiemu3. Z kolei z 1882 roku pocho-
dzi luźna uwaga poety o Alojzym Żółkowskim, synu: „Ja pamiętam genialność 
Żółkowskiego […]”4. I tylko tyle. Ale kiedy, jak i gdzie – na te pytania te suche 
fakty nie odpowiadają, tworząc coś tylko w rodzaju szkieletu. Możemy za 
Gomulickim snuć domysły, w jakim przedstawieniu i kiedy młody poeta mógł 
oglądać znanego aktora. Jednak nie mamy żadnych dowodów, a do rekonstrukcji 
kontekstu służą nam jedynie sprawozdania teatralne w ówczesnej prasie war-
szawskiej. Pomoc jednak możemy znaleźć w zupełnie nieoczekiwanych rejo-
nach. Nie są to jeszcze pełne dowody, ale jedynie przesłanki, na podstawie któ-
rych możemy nieśmiało rekonstruować środowisko poety.  

Tym dość długim wstępem chcę wprowadzić nową postać do biografii Nor-
wida – Tomasza Dybowskiego, który dotąd pozostawał na obrzeżach zaintereso-
wania biografów autora Promethidiona.  

W grudniu 1857 roku Cyprian Norwid jedyny raz w znanej korespondencji,  
w liście do Michała Kleczkowskiego wspomniał Tomasza Dybowskiego, najstar-
szego przyrodniego brata swojej matki, a syna Ksawerego Dybowskiego i Anny 
z Sobieskich v. Zdzieborskiej: 

  
Tylko biedny Tomasz Dybowski pisał do mnie, i to z dziwnego trafu, bowiem ktoś posłał na 
Litwę do domu Rejtanów5 moich kilka wierszy na karteczce jako autograf mój, a wuj Tomasz 
właśnie w tym domu był, kiedy list ów doszedł – siadł więc zaraz i napisał do mnie – biedny 
on, bo upadł na fortunie ziemskiej, także pani Dybowska, Stolnika wdowa (PWsz VIII, 324). 

                                                           
2 A. N i e w i a r o w s k i.  Ludwik Norwid. „Echo” 1882 nr 12. 
3 Z. T r o j a n o w i c z o w a, Z. D a m b e k,  przy współudziale J. C z a r n o -

m o r s k i e j. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. I. 1821-1860. Poznań 
2007 s. 469. 

4 C. N o r w i d. Jubileatyzm [II]. W: t e n ż e. Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, 
wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. VI. Warszawa 1971 s. 585 
(dalej: PWsz; liczba rzymska oznacza numer tomu, liczby arabskie – strony).  

5 Na Litwie w owym czasie mieszkała rodzina Stefana Rejtana, syna Dominika w Gru-
szowie w powiecie słuckim. Zob. S.  U r u s k i.  Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. XV. 
Warszawa 1931 s. 206. 
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Z tej wzmianki wyłania się obraz zubożałego szlachcica, być może rezydenta, 
oddalonego od swej rodziny6, który reaguje na niekoniecznie skierowaną do nie-
go korespondencję jak rozbitek i pragnie za wszelką cenę nawiązać kontakt  
z utraconym światem.  

Istnieją pewne przesłanki sugerujące, iż odegrał w życiu młodych Norwidów 
większą rolę, niż zdają się na to wskazywać zachowane materiały, a mianowicie 
był jednym z opiekunów sierot po Janie Norwidzie (zob. PWsz XI, 38-39). 
Można zadać pytanie, czy w związku z tym istniały bliższe kontakty między To-
maszem a jego siostrzeńcami? Chyba tak, skoro jego imię i nazwisko możemy 
znaleźć na liście odpustowej Norwida (PWsz VII, 224). Tym bardziej że jego 
ojciec – Ksawery Dybowski – został prawnym opiekunem nieletnich sierot po 
śmierci Jana Norwida w 1835 roku. A sześć lat później, po śmierci ojca, sam 
Tomasz Dybowski przejął jego obowiązki. Sądzę, że Norwid nieprzypadkowo 
wspomniał Dybowskiego w wyżej przytoczonym liście do Kleczkowskiego. Za-
pewne Tomasz był ważną osobą w życiu nie tylko Norwidów, ale i wcześnie 
osieroconego Michała Kleczkowskiego.  

W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w Aktach Wydziału 
Paszportowego Kancelarii Własnej Namiestnika, zachowała się teczka Tomasza 
Dybowskiego, który, jak wynika z dokumentów, dwukrotnie ubiegał się o pasz-
port na teren Cesarstwa Rosyjskiego. Pierwsze podanie złożył 29 sierpnia / 
10 września 1842 roku7, w którym urzędnik pozostawił adnotację: „Nie ma ojca 
i braci wyszłych za granicę, którym jest wzbroniony powrót”. Tej drugiej infor-
macji przeczy życiorys spisany przez samego Tomasza Dybowskiego: 

 
Mam 39 lat, rodem ze Stoczka guberni podlaskiej. Przed rokoszem [przed 1830] nie zaj-
mowałem się niczym. W czasie rokoszu byłem podporucznikiem. [Służyłem] w 7 pułku uła-
nów8. Byłem na Bielanach pod [...] Ostrołęką, Łysobykami i Rasiążem [?]9. Nie byłem nigdy 
rannym. Tylko z Płocka wróciłem do Warszawy i w biurze JW. Jenerała Rautenstraucha wy-
konałem przysięgę (w 1831 w miesiącu październiku). Mam krewnych w guberni wileńskiej  
i nowogródzkiej, którzy nie mieli udziału w rokoszu, a dwóch braci moich, którzy mieli 

                                                           
6 Według Gomulickiego Tomasz Dybowski po stracie swoich dóbr stał się rezydentem 

swoich krewnych na Litwie (PWsz VII, 678). 
7  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Akta Wydziału Paszportowego 

Kancelarii Własnej Namiestnika, sygn. 1948 (dalej: AGAD). 
8 Tomasz Dybowski – w powstaniu ppor. 7 pułku, 24 września 1931 roku dymisja, przy-

był do Warszawy 2 października 1931 roku. R. B i e l e c k i. Słownik biograficzny oficerów 
powstania listopadowego. Warszawa 1995 s. 401. 

9 Ostrołęka, Łysobyki (19 czerwca 1831), Rasiąż [?] – miejsca bitew w czasie wojny pol-
sko-rosyjskiej 1831 roku. 
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udział, nie wiem, gdzie się znajdują. Imiona braci rokosznych: Aleksander i Józef. 2/14 
czerwca 184210. 

 
Ten dokument można czytać jako świadectwo drogi życiowej młodego czło-

wieka ze średnio zamożnej szlachty. Dowiadujemy się z niego, że najstarszy syn 
stolnika szkół żadnych nie ukończył, mieszkał zapewne na wsi, pomagając ojcu. 
Czy momentem znaczącym w jego życiu, tak jak dla braci, było powstanie 
listopadowe? 

Po 1831 roku Józef i Aleksander Dybowscy opuścili Królestwo, natomiast 
Tomasz pozostał w kraju, złożywszy przysięgę na wierność „prawej władzy”. 
Czy pozostał, gdyż jego udział w powstaniu nie był tak bardzo kompromitujący 
w oczach władz? A może ze względu na ojca? A może wpłynęły na jego decyzję 
inne okoliczności? Być może pośrednią odpowiedź na to pytanie przynoszą 
dokumenty z Akt Wydziału Paszportowego. Z nich dowiadujemy się również, że 
miał rodzinę, gdyż zachowała się między nimi prośba jego żony Klary z 5 sierp-
nia 1844 roku o wydanie dokumentu, poświadczającego tożsamość Tomasza 
Dybowskiego. Z niej też możemy wnosić, że już od 1840 roku Tomasz Dybow-
ski był prawnym właścicielem Ceranowa, które odkupił od swojego ojca11.  

Następnych, interesujących szczegółów dostarczają nam zindeksowane akta 
urzędu cywilnego w Warszawie12. Dzięki serwisowi Polskiego Towarzystwa Ge-
nealogicznego udało się dotrzeć do kilku aktów stanu cywilnego związanych 
z rodziną Tomasza Dybowskiego. Właściwie wyłania się z nich dość dramatycz-
na i nieledwie – skandaliczna historia rodzinna. 7 grudnia 1832 roku w Warsza-
wie, w parafii św. Krzyża – jak zapisał proboszcz: 

 
Stawił się Tomasz Dybowski, obywatel lat czterdzieści mający [sic!], w Warszawie pod 
liczbą czterysta i jedenaście przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkały13, w obecności 

                                                           
10 AGAD sygn. 1948, zeznanie Tomasza Dybowskiego z 2/14 czerwca 1842 roku. Pisow-

nię modernizuję. Chodzi oczywiście o dwóch młodszych braci – Aleksandra Napoleona oraz 
Józefa Dybowskiego, z którego rodziną Norwid utrzymywał ścisłe kontakty w Paryżu. 

11 „[...] skutkiem interesów familijnych tamże potrzebnym mu jest to świadectwo od JW. 
Jenerała, że on jest synem Ksawerego. By takowe jego pochodzenie udowodnić, mam honor 
załącznie złożyć kontrakt urzędowy pod pisarzem aktowym Królestwa Józefem Noskowskim, 
zawarty w roku 1840 między tymże mężem moim Tomaszem Dybowskim a ojcem jego Ksa-
werym Dybowskim”. AGAD, tamże. Prośba Klary Dybowskiej z 11/23 sierpnia 1844 roku. 

12 Zob. http://www.geneszukacz.genealodzy.pl/ (dostęp: 26 lutego 2013).  
13 Warto zauważyć, że w tym samym czasie pod tym samym adresem zamieszkiwała 

najmłodsza córka Józefa i Hilarii z Bujnów Sobieskich – Tekla, urodzona w 1786 roku. Wiado-
mo, że za mąż wyszła w 1811 roku za Feliksa Stępnickiego, wdowca, kapitana WP w 1811 ro-
ku (Księga zaślubin parafii Kamieńczyk, 1811 nr 12). Z tego małżeństwa miała syna Aleksan-



 _______________________________________   GLOSY  DO  HISTORII  RODZINNEJ 
 

175 
 

Feliksa Brymińskiego, służącego lat czterdzieści pięć i Jana Miller zamieszkałych i okazał 
nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie [….] dnia drugiego listopada roku bieżą-
cego o godzinie szóstej wieczór z Jego żony Klary z Zameckich lat dziewiętnaście mającej. 
Dziecięciu temu nadane zostały imiona Władysław, a rodzicami jego chrzestnymi byli Stani-
sław Wilkowski z Marianną Winiewską. Niewczesne spisanie tego aktu ojciec podał za przy-
czynę słabość swoją. Świadkowie oświadczyli, że pisać nie umieją14.  

 
Akt urodzenia poprzedził akt zgonu, ponieważ syn Tomasza Dybowskiego 

zmarł dzień wcześniej tj. 6 grudnia15. Z zachowanych i dzisiaj dostępnych akt 
wynika, że Tomasz Dybowski ożenił się z matką swojego syna dopiero  
w 1835 roku. W tym miejscu warto przytoczyć cały akt małżeństwa nie tylko ze 
względu na małżonków, ale także na świadków uroczystości zaślubin: 

 
Działo się w Warszawie dnia dziewiętnastego lipca tysiąc osiemset trzydziestego piątego 
roku o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Jana 
Jasińskiego artysty dramatycznego lat dwadzieścia osm i Ksawerego Rakowskiego lat dwa-
dzieścia siedem mających w Warszawie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało 
religijne małżeństwo między wielmożnym Tomaszem Dybowskim kawalerem, obywatelem 
pod liczbą czterysta czternaście przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkałym, urodzo-
nym we wsi Stoczku w województwie Podlaskiem położonej, syn Xawerego i Anny z Sobies-
kich, małżonków Dybowskich, lat trzydzieści dwa mającym a panną Klarą Zamecką w War-
szawie pod liczbą tysiąc czterdzieści sześć przy ulicy Mazowieckiej przy Matce zamieszkałą, 
urodzona w Warszawie z niegdy Wincentego i żyjącej Marianny z Lipskich dotąd żyjącej, lat 
dwadzieścia jeden mającej. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź tu w Warsza-
wie, w parafii św. Krzyża w dniu dwudziestym siódmym czerwca roku bieżącego za nume-
rem tysiąc sto dziewięćdziesiąt wydanego uwolniona została jako też zezwolenie ustne obec-
nej aktowi małżeństwa Matki nowowzaślubionej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Nowi 
małżonkowie oświadczyli, iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Akt ten przeczy-
tany stawiającym nowozaślubionym i świadkom przez nas i tychże podpisany został16.  

                                                          

dra Krzysztofa Stępnickiego (ur. 1817). W 1825 roku rozwiodła się i związała z Franciszkiem 
Massalskim (akta ASC w Warszawie cyrkuł I z 1825 nr 199). Massalskiego poślubiła po 
śmierci pierwszego małżonka (zm. 8 listopada 1830) w 1832 roku (Księga zaślubin parafii  
św. Krzyża 1832 nr 417). Tekla zmarła w Warszawie 12 stycznia 1867 roku (Księga zgonów 
parafii Nawiedzenia NMP z 1867 nr 12).  

14  Księga urodzeń parafii św. Krzyża 1832 nr 795 http://www.szukajwarchiwach.pl/ 
72/158/0/-/6/skan/widok/p8kM2y2721rW1muXEBfA0g (dostęp: 12 marca 2013). 

15 Księga zgonów parafii św. Krzyża 1832 nr 2973 http://www.geneteka.genealodzy.pl/ 
index.php?rid=D&from_date=&to_date=&search_lastname=W%B3adys%B3aw+Dybowski 
&exac=1&rpp2=50&rpp1=50&bdm=B&w=71wa&op=gt (dostęp: 12 marca 2013). 

16 Księga ślubów parafii św. Krzyża za rok 1835 nr 131 http://www.geneteka.genealodzy. 
pl/index.php?rid=S&from_date=&to_date=&search_lastname=dybowski&search_lastname2= 
zamecka&exac=1&rpp2=5&rpp1=0&bdm=A&w=71wa&op=gt (dostęp: 30 maja 2013). 
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Interesującym tropem jest obecność świadka Jana Tomasza Jasińskiego, w la-
tach trzydziestych zdolnego aktora, tłumacza sztuk teatralnych. Trop teatralny 
okaże się naprawdę obiecujący – otóż panna Klara Zamecka w maju 1832 roku 
zadebiutowała na deskach Teatru Narodowego w operze Kalif z Bagdadu17. Jesz-
cze w tym samym roku, w czerwcu, wystąpiła w operze Nowy Dziedzic. Karierę 
sceniczną kontynuowała do 1835 roku, występując z takimi sławami jak Alojzy 
Żółkowski w Fra Diavolo18. Potem jej nazwisko znika ze sceny stołecznej. Być 
może próbowała wrócić na scenę jako pani Dybowska w 1850 roku, dając kon-
certy w Kijowie19. Zmarła przed 1873 rokiem20. 

Zindeksowane akta przynoszą jeszcze kilka informacji o Klarze Zameckiej 
Dybowskiej. Wynika z nich, że syn stolnika Dybowskiego popełnił mezalians, 
żeniąc się z początkującą śpiewaczką, która pochodziła ze skromnej rodziny.  
W akcie ślubnym jej matki, Marianny z Lipskich, z 13 lutego 1831 roku zapi-
sano, że utrzymywała się z „pracy rąk własnych”, a jej drugi mąż, Florian Wę-
żykowski, rodem z Krakowa, był czeladnikiem krawieckim 21 . Klara miała 
rodzeństwo – siostry: Ludwikę, Józefę i Petronelę oraz brata Leona22. Kilka zdań 
warto poświęcić trzeciej siostrze Klary – Petroneli, która swego czasu była znaną 
i dość kontrowersyjną ze względu na sposób życia aktorką i tancerką na scenach 
warszawskich, lubelskich i lwowskich. We Lwowie była pierwszą obok Bogu-
miła Dawisona artystką z Warszawy dopuszczoną do gry w teatrze J.N. Ka-
mińskiego23. A Warszawę musiała opuścić w 1836 roku ze względu na skanda-
liczny tryb życia24. Być może Norwid – jak przypuszczał Zbigniew Raszewski – 

                                                           
17 „Kurier Warszawski” 1832 nr 126 z 10 maja (n.s.). 
18 „Kurier Warszawski” 1834 nr 125, 1835 nr 112. 
19 J.  D o r o s z e n k o.  Listy z Kijowa. „Ruch Muzyczny” 1859 nr 27 s. 239.  
20 Autor wspomnieniowego artykułu o debiucie Alojzego Żółkowskiego wymienia akto-

rów, którzy grali wraz z nim i dodaje, że nikt poza jubilatem już nie żyje („Kurier Warszaw-
ski” 1873 nr 230).  

21 Akta stanu cywilnego parafii św. Jana w Warszawie z 1831 nr 39 http://metryki.gene 
alodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=317&kt=1&skan=038-039.jpg (dostęp: 18 lutego 
2014).   

22 Rodzeństwo wymienia akt zgonu matki Klary – Marianny Wężykowskiej z 1837 roku  
z parafii MB Loretańskiej nr 1290 http://szukajwarchiwach.pl/72/160/0/-/13/skan/full/Ulv8w 
W5K9Rh_oXJpQXCT0g (dostęp: 30 maja 2013). 

23 Z Dawisonem grała w latach 1840-1841 we Lwowie między innymi w Pięknej ma-
seczce E. Bauerfelda w tłum. B. Halperta (zob. B. D a w i s o n. [Dziennik]. Tłum. i oprac.  
E. Misiołek. W: Wspomnienia aktorów 1800-1925. Oprac. S. Dąbrowski, R. Górski. T. 1. War-
szawa 1963 s. 260, 263, 293).  

24 „W lipcu 1836 nakaz opuszczenia Warszawy dosięgnie Petronelę Zamecką (18 l.) 
wyzywająco śmiałą i kuszącą w grze tancerkę, aktorkę i śpiewaczkę, oskarżano ją o wsze-
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w jednym z bohaterów Aktora sportretował Dawisona, którego mógł znać jesz-
cze z Warszawy, może właśnie z kręgu rodziny Tomasza Dybowskiego25.  

Kolejne akta cywilne dopełniają dzieje rodziny Dybowskich: w księdze zgo-
nów nr 460 z 1844 roku zapisano śmierć jednorocznego Ksawerego Dybow-
skiego, syna Tomasza i Klary z Zameckich Dybowskich26, a w 1848 roku odno-
towano narodziny Klary, córki Tomasza i Klary Dybowskich, urodzonej 7 sierp-
nia 1847 roku. Rodzicami chrzestnymi córki zostali – August Wilkoński, „redak-
tor pism periodycznych”, i Józefa Zamecka27. Po 1850 roku państwo Dybowscy 
znikają z Królestwa Polskiego, tym razem chyba już na zawsze. 

Właściwie tak moglibyśmy zakończyć to krótkie wspomnienie o „biednym 
wuju Tomaszu”, gdyby nie fakt, że w 1850 roku w Wilnie ukazała się mała ksią-
żeczka Gospodarstwo postępowe w Litwie autorstwa... Tomasza Dybowskiego28. 
Warto dodać, że ten fakt został odnotowany w „Gońcu Polskim” w 1850 roku, 
 a więc wówczas, gdy publikował w tym piśmie Norwid29. 
                                                          

teczne życie” (J. Szczublewski. Teatr Wielki w Warszawie 1833-1993. Oprac. T. Kilian. 
Warszawa 1993 s. 25-26). Ta opinia towarzyszyła jej we Lwowie, starsze artystki jej nie lubiły 
„dla jej wolnego życia”, za to była ulubienicą studiującej młodzieży, zob. K. M o c h -
n a c k i. Pamiętnik spiskowca i nauczyciela 1811-1848. Wstęp A. Knot. „Twórczość” 1950  
z. 1 s. 24-25. K. Estreicher opisywał ją: „niezbyt wysoka, trochę za pulchna, oczu i włosów 
czarnych, mowy pieszczotliwej, z wielką kokieterią przymrużając oczy, śpiewając metalicz-
nym tonem przedziwnie, usposobiona była do ról kokietek i komicznych amantek. Sławnie 
tańczyła, osobliwie mazura”  K.  E s t r e i c h e r. Teatra w Polsce. T. 3. Kraków 1879  
s. 624. W latach 1842-1844 podróżowała z hrabią Kownackim po Francji i Włoszech, do 
Warszawy wróciła w tryumfie w 1845 roku: „[…] JPanna Petronela Zamecka, wychowana na 
scenie warszawskiej od pierwszego wystąpienia na niej okazała prawdziwą zdolność, następnie 
zjednywała sprawiedliwe pochwały publiczności lwowskiej i krakowskiej. Dla doskonalenia 
swych talentów zwiedzała Włochy i Francją. Wróciwszy z zagranicy, wczoraj w Teatrze Roz-
maitości powitała własną publiczność. Zadowolenie z jej gry było powszechne, a zdziwienie 
niezmierne, gdy jej śpiew usłyszano. Wykonała po włosku arię Rossiniego z opery Pani Jezio-
ra, a znawcy i lubownicy rzęsistymi oklaskami stwierdzili, że jest to znakomita artystka śpie-
wu kontraltowego” („Kurier Warszawski” 1845 nr 254). W 1851 roku występowała na scenie 
kijowskiej (zob.  D o r o s z e n k o.  Listy z Kijowa).   

25 Z. T r o j a n o w i c z o w a, E. L i j e w s k a, przy współudziale M. P l u t y. 
Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. II. 1861-1883. Poznań 2007 s. 112. 

26 Akta zgonów parafii św. Krzyża 1844 nr 460, jednym ze świadków był Ksawery Czar-
nocki http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=516&kt=3&plik=460- 
464.jpg (dostęp: 30 maja 2013). 

27 Akta parafii św. Jana 1848 nr 197. Dybowski jako adres swojego zamieszkania podał 
ul. Podwale 529 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=138&kt=1& 
skan=195-198.jpg (dostęp: 30 maja 2013).  

28 T. D y b o w s k i.  Gospodarstwo postępowe w Litwie. Wilno 1850.   
29 „Goniec Polski” 1850 nr 32. 
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Ze wstępu do Gospodarstwa możemy poznać losy Tomasza Dybowskiego po 
1844 roku. Kiedy jego „interesa wzięły nieszczęśliwy obrót” i w 1846 roku zo-
stał zmuszony do sprzedaży swojego majątku, postanowił szukać szczęścia na 
Litwie, z której „zawiózł do kraju […] miłe wspomnienie doznanej gościnno-
ści” 30. Na Litwie starał się o posadę zarządcy: 

 
[…] dziesięcioletnie doświadczenie – tłumaczył się we wstępie do swojego dzieła Dybowski 
– […] nauka czerpana z doświadczenia innych wystarczyły własnemu przekonaniu, że w tym 
zawodzie potrafię odpowiedzieć mojemu założeniu31.  

 
Niestety, mimo licznych stosunków rodzinnych i towarzyskich nie mógł zna-

leźć odpowiedniego dla siebie zajęcia: 
 

Przestałem więc – pisze – marzyć o gospodarstwie i szukałem pociechy, odczytując Sfinxa 
Kraszewskiego, gdy uprzejme wezwanie dziedzica dóbr Ryni powołało mnie do zarządu tego 
majątku. Jakie będą skutki mej pracy, czas okaże […]32. 

 
Jednak los nie obszedł się łaskawie z najstarszym synem stolnika Dybow-

skiego, skoro kilka lat później (1857) Norwid określi go w przypomnianym już 
liście do Kleczkowskiego „biednym Tomaszem Dybowskim”, bo upadł on „na 
fortunie ziemskiej”.  

CIOCIA ZOSIA 

Akta warszawskie przynoszą nam jeszcze jedno uściślenie, dotyczące tym  
razem brata Cypriana Ksawerego. W 1862 roku Ksawery Norwid ożenił się  
z młodszą o 8 lat Zofią z Sobieskich v. Komierowską. Z tego małżeństwa urodzi-
ła się córka, jedyna bratanica Cypriana Norwida – Maria Norwid Łempicka 
(1864). W samym ślubie Cyprian Norwid nie uczestniczył ze zrozumiałych 
względów – jako emigrant nie mógł przyjechać do Królestwa Polskiego. Jednak, 
jak wynika z korespondencji, był czynnie zaangażowany w przedślubne przygo-
towania brata.  

Ze swoją ciocią – bo Zofia Komierowska jako kuzynka matki poety, wypa-
dała mu ciocią – spotkał się latem 1862 roku w Paryżu, kiedy już była zaręczona 
z jego młodszym bratem: 

                                                           
30 D y b o w s k i. Gospodarstwo postępowe s. 5. 
31 Tamże s. 5-6. 
32 Tamże s. 8. 
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Kiedy brat mój Ksawery z Zosią Komierowską (Sobieską) żenić się ma w tym miesiącu, 
użyłem wszelkich wpływów, na jakie stać mię, aby dyspensę Papieską otrzymać, i nareszcie 
dyspensa ta przyszła – ja zaś tu kilka tygodni byłem na usługach tej cioci i bratowej mojej, 
kiedy dla zdrowia w Paryżu została – i z jednego końca Paryża na drugi jeździłem co dzień 
rano jak porządny służący, aby zapytać Zosi, w czym i kiedy, i na co? wziętym w dnia ciągu 
być mogę? (PWsz IX, 65).  

 
Przypuszcza się, że poeta najprawdopodobniej wykorzystał swoje znajomości 

wśród księży zmartwychwstańców, by uzyskać zezwolenie na małżeństwo ze 
względu na bliskie pokrewieństwo33. Opiekę nad krewną uważał za swój… 
patriotyczny obowiązek. Ksawery bowiem w tym czasie był członkiem Rady 
Miejskiej i najprawdopodobniej nie mógł przyjechać do Paryża, by towarzyszyć 
narzeczonej: „Mój Boże! – a jeszcze przy tym, kiedy się zastępuje w rzeczach 
tkliwych brata swojego, który, dlatego że zasiada w Radzie tej biednej Ojczyzny, 
to już nie może za to mieć wolności sercu swemu dać ulgi” (PWsz IX, 46-47). 

Zofia z Sobieskich Komierowska, wnuczka Hilarii Sobieskiej, urodzona  
w 1832 roku, była już wówczas od roku wdową po dobrym znajomym braci 
Norwidów – Józefie Komierowskim.  

A oto akt ślubu Ksawerego i Zofii z Sobieskich Komierowskiej z 1862 roku: 
 

Działo się w Warszawie w parafii św. Krzyża dnia dwudziestego siódmego listopada tysiąc 
osiemset sześćdziesiątego drugiego roku o godzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy, 
że w przytomności świadków Jana Sobieskiego lat siedemdziesiąt dwa i Ignacego Kuszlla lat 
pięćdziesiąt sześć mających obywateli w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym za-
warte zostało religijne małżeństwo między Franciszkiem Xawerem Józefem Norwid, kawale-
rem, obywatelem członkiem Rady Miejskiej w Warszawie pod numerem 638 c przy ulicy 
Czystej zamieszkałym, urodzonym we wsi Głuchy guberni warszawskiej z niegdy Jana i Lud-
wiki z Zdzieborskich, małżonków Norwid lat trzydzieści siedm mający, a Zofią Komierow-
ską po Józefie w dniu dwudziestym szóstym października roku zeszłego w parafii tutejszej 
zmarłym, pozostałą wdową obywatelką w Warszawie pod numerem 638 c przy ulicy Czystej 
zamieszkałą, urodzoną we wsi Korytnicy guberni lubelskiej z niegdy Ignacego i Marianny  
z Zaleskich małżonków Sobieskich lat dwadzieścia dziewięć mającą. Małżeństwo to poprze-
dziła jedna zapowiedź w dwudziestym trzecim bieżącego miesiąca i roku, od dwóch pozo-
stałych nastąpiła dyspensa konsystorza generalnego Archidiecezji Warszawskiej pod dniem 
dwudziestym drugim listopada roku bieżącego. Dyspensa od drugiego stopnia z trzecim po-
krewieństwa przez stolicę Apostolską dla nowo zaślubionych udzielona została. Nowi mał-
żonkowie oświadczyli także, iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Akt ten 
przeczytany nowo zaślubionym i świadkom przez tychże i nas podpisany został34. 

                                                           
33 T r o j a n o w i c z o w a, L i j e w s k a. Kalendarz życia i twórczości Cypriana 

Norwida t. II s. 85-86. 
34 Księga zaślubin parafii św. Krzyża 1862 nr 557 http://szukajwarchiwach.pl/72/158/0/-

/35/str/1/120/100#tabSkany (dostęp: 30 maja 2013). 
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Odnaleziony akt ślubu Ksawerego Norwida i Zofii z Sobieskich Komierow-
skiej pozwala na kilka uściśleń: przede wszystkim znamy datę ślubu – 27 listo-
pada 1862 roku. W Kalendarzu datę podano jako połowę grudnia na podstawie 
listu poety do Michała Kleczkowskiego, który został zakończony 8 grudnia35. 
Wydaje się jednak, że Norwid list musiał pisać kilka dni, tzn. napisał pierwszą 
część, potem dopisał informację o ślubie Branickiego z Marią Sapieżanką z datą 
8 grudnia. Pierwsza część listu powstała zapewne w dniach przed ślubem Ksa-
werego Norwida, czyli około 27 listopada. Wskazują na to słowa:  

 
Kiedy brat mój Ksawery z Zosią Komierowską (Sobieską) żenić się ma w tym miesią- 
cu, użyłem wszelkich wpływów, na jakie stać mię, aby dyspensę Papieską otrzymać 
(PWsz IX, 65).  

 
Czyli pierwsza część listu powstała jeszcze w listopadzie. To korekta w sto-

sunku do poprzednich edytorów – Przesmyckiego i Gomulickiego, którzy 
umieszczali ten list z datą 8 grudnia (PWsz IX, 65-66). 

Warto zwrócić uwagę na świadków: Jana Sobieskiego, ukochanego wuja  
poety, i Ignacego Kuszlla. Kuszell, brat matki Władysława Wężyka, Karoliny 
Kuszell, był pierwszym mężem matki panny młodej – Marianny z Zaleskich.  
Jak wspominał Władysław Wężyk, jej pierwszy mąż Ignacy Kuszell był bra- 
tem Karoliny Kuszell, zam. Wężykowej, matki Władysława Wężyka. Jak pisał  
Wężyk:  

 
[...] jeszcze jedno przyszło do skutku [małżeństwo] – pomiędzy panem Ignacym Sobieskim  
a panią Marianną Kuszell, rozwiedzioną z Ignacym Kuszllem. Pobrawszy się, zamieszkali oni 
w Korytnicy, o trzy mile od Nowej Wsi, majątku pana Ignacego Kuszlla, któren ich często 
odwiedzał i żył w przyjaźni tak z panem Sobieskim, jak i z dawną żoną swoją36. 

 
Ojciec Zofii Sobieskiej – Ignacy Sobieski zmarł w 1854 roku, więc niejako  

w tej roli zastępował go właśnie Ignacy Kuszell. Drugi świadek, który się pod-
pisał, to Aleksander Dybowski. To nieco zdumiewa, oczywiście pierwsze skoja-
rzenie mamy z Aleksandrem Napoleonem Dybowskim, przyrodnim bratem Lud-
wiki Norwid, a rodzonym – Józefa Dybowskiego, emigranta w Paryżu. Ale skąd 
Aleksander w Warszawie, przecież przebywał na emigracji od ponad 30 lat? 
Poza tym, Aleksander Napoleon Dybowski zmarł w Paryżu 13 czerwca tego 

                                                           
35 T r o j a n o w i c z o w a, L i j e w s k a. Kalendarz życia i twórczości Cypriana 

Norwida t. II s. 104-105. 
36 W. W ę ż y k. Kronika rodzinna. Oprac. M. Dernałowicz. Warszawa 1987 s. 353, zob. 

też s. 192-193. 
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roku. Zapewne nie był to syn Józefa Dybowskiego, gdyż Aleksander Dybowski, 
późniejszy profesor, urodził się w latach pięćdziesiątych. Tak więc tożsamość 
tego świadka pozostaje nadal do rozstrzygnięcia. 

 
 
 

GLOSSES TO THE FAMILY HISTORY 

S u m m a r y 
 
In the article documents are published that are connected with the history of Cyprian Nor-

wid’s distant and close family. The author reconstructs the fate of the poet’s uncle, Tomasz 
Dybowski, then she follows the meanders of his marriage – a misalliance with a poor singer, 
and she gives information about the family of Klara Dybowska nee Zamecka. The marriage 
certificate makes it possible to reconstruct Norwid’s probable bonds with the Warsaw actors’ 
circle. Another motif is concerned with Norwid’s sister-in-law and aunt. The 1862 certificate 
of marriage of Ksawery Norwid and Zofia nee Sobieska, first married name Komierowska, 
gives more precision to several facts, among others, makes it possible to correct the date on the 
poet’s letter of 8th December of that year.  
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Maciej  J u n k i e r t  –  O NORWIDOWSKIM SOKRATESIE  

Książka Tomasza Mackiewicza Sokrates Norwida1 dotyczy tematu niezwykle 
ważnego dla badań nad twórczością Cypriana Norwida. Wie o tym każdy czytel-
nik poety, natrafiający na sokratejskie tropy w twórczości Norwida, tym lepiej 
zatem, że książka Mackiewicza powstała. Ten temat funkcjonował w tradycji 
badawczej od wielu dekad i publikacja Mackiewicza z całą pewnością otwiera 
nowy rozdział w norwidologicznej refleksji. Tym bardziej, że Norwidowski 
sokratyzm dotyczy tak ważnych zagadnień, jak: sokratejska ironia, majeutyka  
i poezja, autokreacje i biograficzne mitotwórstwo, moralne powinności poezji. 

Pierwszy rozdział pracy Mackiewicza poświęcony został postaci Sokratesa  
w literaturze i filozofii XIX wieku. Ten fragment książki zawiera wiele dobrych, 
syntetycznych rekonstrukcji przekonań kluczowych, z punktu widzenia recepcji 
Sokratesa, europejskich twórców i myślicieli. Autor omawia poglądy i dzieła 
Winckelmanna, Mickiewicza, Byrona, Hegla, Kierkegaarda i Nietzschego. Traf-
nie wykazuje różnice pomiędzy oświeceniowym a romantycznym wizerunkiem 
Sokratesa. Pisze między innymi:  

 
Preromantyczna fascynacja Helladą, popularyzacja dialogów Platona, filozoficzne i naukowe 
dyskusje na temat Sokratesa, podróże do Grecji – wszystko to pozwala lepiej zrozumieć 
ogromną popularność, jaką filozof cieszył się w epoce romantyzmu. Nie tłumaczy jej jednak 
do końca. Choć z pewnością zainteresowanie Sokratesem romantycy odziedziczyli po twór-
cach XVIII-wiecznych, to wracali do niego przede wszystkim dlatego, że uważali go za swo-
jego poprzednika (20).  

 
Refleksje Mackiewicza nasuwają jednak wątpliwość, dotyczącą braku w lite-

raturze przedmiotu, wówczas gdy pisze o europejskim neohellenizmie, monogra-
fii Marii Kalinowskiej2, jedynej w języku polskim książki, ujmującej zagadnie-
nia związane z oświeceniowym i romantycznym zwrotem helleńskim w kulturze  

                                                           
1 T. M a c k i e w i c z. Sokrates Norwida. Kontekst – recepcja – kontynuacja. War-

szawa 2009. Dalsze cytaty z tej książki oznaczane będą w nawiasie w tekście głównym.  
2 M. K a l i n o w s k a. Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze 

romantycznej. Toruń 1994. 
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i literaturze. Skoro Mackiewicz nie powołuje się na ustalenia Kalinowskiej, dla-
czego nie korzysta również z literatury przedmiotu, pochodzącej z innych obsza-
rów językowych? Hellenizm jest zagadnieniem, które w ciągu ostatnich dwóch 
dekad doczekało się szeregu nowych publikacji we wszystkich ważniejszych ję-
zykach konferencyjnych. Brak odniesienia do europejskiej literatury przedmiotu 
w zdecydowany sposób zubożył opis hellenizmu i fascynacji greckim antykiem, 
trwającej od połowy XVIII wieku przez mniej więcej sto kolejnych lat. Dzieje 
się tak ze szkodą dla książki, gdyż hellenizm (lub neohellenizm) przeżywa 
kolejny już w swej historii badawczy renesans, który przyczynił się w ostatnich 
latach do znaczącej reinterpretacji niektórych ważnych, dla tego nurtu kultury, 
postaci. Najlepszym przykładem jest Winckelmann, interpretowany przez Alexa 
Pottsa3 lub Davida Ferrisa4, prezentuje się bowiem zupełnie inaczej, niż w pu-
blikacjach dawniejszych. Mackiewicz pisze między innymi o idealnym kształcie 
greckich rzeźb i estetyczno-etycznym fenomenie literatury i filozofii, warto by 
natomiast jeszcze wspomnieć o winckelmannowskim opętaniu przez myślenie  
w kategoriach historycznych. Grecka cywilizacja stworzyła ideały piękna i do-
bra w określonym momencie historycznym, jak zatem można imitować to, co 
miało niepowtarzalny i chwilowy (w perspektywie wielowiekowych dziejów po-
wszechnych) charakter? 

W rozdziale drugim autor pogłębia i dodatkowo uzasadnia dawną teorię Zofii 
Szmydtowej o Norwidzie jako dziewiętnastowiecznym Sokratesie. Mackiewicz 
pisze o sokratejskich maskach poety:  

 
Norwid powracał do maski Sokratesa, gdyż była ona niezwykle funkcjonalna. Jak świadczą  
o tym powyższe przykłady, pozwalała wyrażać najróżniejsze emocje: od skargi na lekceważe-
nie ze strony czytelników po stoicką akceptację losu outsidera. Stanowiła także wygodny 
argument polemiczny, za pomocą którego poeta oddalał zarzuty „oskarżycieli” i wzbogacał 
swój wizerunek o takie cechy, jak mądrość, szczerość, odwaga i poświęcenie (81).  

 
Ten pomysł interpretacyjny Mackiewicz rozwija w sposób ciekawy i twór-

czy, uzasadniając, że utożsamianie się z Sokratesem i jego tragicznym losem, 
było komunikacyjną strategią, umożliwiającą poecie przybieranie pozy wybit-
nego indywidualisty, wykraczającego poza przeciętność bieżącej epoki. Pisze 
Mackiewicz:  

 

                                                           
3 A.  P o t t s.  Flesh and the Ideal. Winckelmann and the Origins of Art History. New 

Haven–London 1994. 
4 D.S.  F e r r i s.  Silent Urns. Romanticism, Hellenism, Modernity. Stanford 2000. 
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Maska służyła w tym przypadku przede wszystkim mitotwórstwu. Pozując na współczesnego 
Sokratesa, Norwid kreował na użytek czytelników i korespondentów wizerunek samego sie-
bie jako poety odrzuconego, niesłusznie skazanego na publiczną „śmierć”, a zarazem walo-
ryzował to na swoją korzyść – nobilitował siebie i swoją twórczość. Za pomocą maski, 
wchodząc w rolę współczesnego Sokratesa, mógł wytłumaczyć najpierw sobie, a następnie 
swoim polemistom, że to, co go spotkało, jest kolejnym aktem dramatu, który rozegrał się  
w 399 roku p.n.e. w Atenach, kolejnym konfliktem między wybitnym myślicielem, a nie-
potrafiącym docenić prawdziwej wielkości tłumem (86).  

 
Sokrates, będący jednym z wcieleń artystycznej biografii samego Norwida, 

stanowi wdzięczne pole badań i można wyobrazić sobie ich dalszy ciąg. Warto 
byłoby przeanalizować na przykład, w jaki sposób Norwid neutralizuje związki 
Sokratesa z tradycją racjonalistycznej filozofii. Czy filozof, który w centrum 
kosmosu umieścił człowieka i jego umysł, mógł być bezkrytycznie akceptowany 
przez Norwida? Czy pośrednictwo Platona pomagało, czy też przeszkadzało 
Norwidowi w percypowaniu działalności Sokratesa (chyba raczej przeszka-
dzało)? Czy analogia biograficzna poety polegała na przemilczaniu pewnych 
aspektów działalności Sokratesa, który przecież nie we wszystkich dialogach jest 
przedstawiany jako poróżniony ze światem samotnik? Można zapewne udzielić 
pozytywnych odpowiedzi na naszkicowane pytania, ale należałoby je odpowied-
nio rozbudować i przemyśleć. Rozważania Mackiewicza stanowią doskonały 
punkt wyjścia dla następnych badaczy. 

Rozdział trzeci poświęcony został majeutycznej metodzie Sokratesa i jej 
zastosowaniach w twórczości Norwida. Mackiewicz, za Michaiłem Bachtinem, 
przywołuje pojęcia anakrezy i synkrezy. Pisze autor:  

 
Anakreza należała do najczęściej stosowanych przez Norwida chwytów retorycznych. Była, 
jak widać, użytecznym narzędziem mogącym służyć wielu różnym celom: podtrzymywaniu 
kontaktu z czytelnikiem, skłanianiu go do przyjęcia bądź odrzucenia danych poglądów, pod-
suwaniu tematów do przemyśleń, wreszcie – wskazywaniu dróg interpretacji (115). 

 
Natomiast synkrezę autor opisuje jako fundamentalną cechę liryki poety, 

opartą – w pierwszym przypadku – na dialektycznym zestawianiu dwóch spo- 
laryzowanych opinii, które czasem są syntetycznie podsumowywane przez  
podmiot trzeci oraz – w drugim przypadku – na sokratejskim dialogu dwóch  
podmiotów, z których jeden jest zdecydowanie bliższy prawdy. Autor analizuje 
szereg Norwidowskich wierszy i przekonująco dowodzi, na czym polegała ma-
jeutyka poety, oparta poza wskazanymi już elementami na stawianiu pytań  
i ujawnianiu własnej niewiedzy. Konkluduje swoje rozważania ciekawym ze-
stawieniem Uczty i Promethidiona, na szczególną uwagę zasługuje interpretacja 
wystąpienia Bogumiła:  
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Jego wypowiedź nie ma żadnego związku z poprzedzającą ją rozmową, nie odnosi się do 
żadnej z poprzednich wypowiedzi, nie wynika z nich, nie łączy się z nimi logicznie. Tak 
jakby początkowa dyskusja była tylko pretekstem, a forma dialogu, którą rozpoczynał się 
Promethidion, została w nim zaszczepiona sztucznie. Mamy tu do czynienia nie ze stopnio-
wym wydobywaniem prawdy (wydobywaniem zresztą w rozmowach filozofa daremnym), ale 
z jej o b j a w i e n i e m. Sokrates mawiał, że nic nie wie. Bogumił posiada natomiast  
wiedzę absolutną i niepodważalną (143). 

 
Rozdział czwarty dotyczy Norwidowskiej wersji ironii sokratejskiej. W bar-

dzo ciekawy sposób polemizuje tutaj autor z Wiesławem Rzońcą, który zanego-
wał możliwość przypisania Norwida do tradycji ironii sokratejskiej. Ironia ta 
wszakże, przekonuje Mackiewicz, nie musiała wcale ograniczać się do celów 
pedagogicznych, służyła bowiem niekiedy zamaskowaniu właściwych intencji 
Sokratesa, ukrywającego swe myśli przed rozmówcami, którym – jako akuszer 
prawdy – nie mógł pomóc. Pisze autor:  

 
Dla brzemiennych w mądrość ironia Sokratesa stanowiła zachętę do dalszego dochodzenia  
do prawdy. Całej reszcie jawiła się natomiast jako nieznośna impertynencja, niepoważna za-
bawa słowami, niezrozumiała gra pojęć. Zwłaszcza w drugim przypadku była ze strony filo-
zofa rodzajem kamuflażu, dzięki któremu ukrywał on przed rozmówcą prawdziwe intencje  
i poglądy (164-165).  

 
Intelektualna i poetycka „ciemność” wysłowienia pozwoliła Norwidowi – 

precyzuje Mackiewicz – na zestawienie w jednym szeregu działalności Sokra-
tesa, Chrystusa i samego poety. W ten sposób można ironię Norwida rozpatry-
wać także jako element biograficznej i literackiej mitografii.  

Rozdział piąty stanowi podsumowanie dotychczasowych rozważań, do któ-
rych dodaje interpretację moralnego aspektu sokratejskich inspiracji Norwida. 
Mackiewicz w syntetyczny sposób klasyfikuje Norwidowskie typy fascynacji 
Sokratesem. Warto przytoczyć ten dłuższy fragment w całości:  

 
I tak, po pierwsze, w okresie Wiosny Ludów, na przełomie lat 40. i 50., polemizując zarówno 
z towiańczykami, jak i zwolennikami „czynu”, poeta apelował, by porzucić postawę biernego 
wyczekiwania na rozwój wypadków (Do A. T.). Z drugiej strony powtarzał, że „czyn” 
powinien być zawsze poprzedzony refleksją nad jego etycznymi i strategicznymi konsekwen-
cjami. W jego ówczesnej publicystyce często pojawiają się aluzje do tezy Sokratesa o związ-
ku wiedzy i dobra. 
Po drugie, Norwid powracał do Sokratesa przy okazji polemik z XIX-wieczną, po-Heglowską 
filozofią. Wytykając błędy filozoficznych „systematów” i zarzucając im tendencje absolutys-
tyczne, odwoływał się do zasady Sokratesa głoszącej, że powinnością filozofa jest wątpić  
w cudze i – przede wszystkim – własne kompetencje poznawcze, wnioski i koncepcje. 
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Po trzecie, Sokrates był dla Norwida wzorem do naśladowania jako ten, który jako pierwszy, 
swoją postawą podczas procesu i zachowaniem w obliczu śmierci, dał „świadectwo” gło-
szonym poglądom. […] 
Po czwarte wreszcie wpływ greckiego filozofa dostrzec można w rozważaniach Norwida na 
temat dewaluacji dialogu i kryzysu debaty publicznej. Autor Milczenia zwracał uwagę na 
negatywne konsekwencje rozprzestrzeniania się postaw „asymilacji” i „personalizmu”, któ-
rym przeciwstawiał ideał greckiej uczonej rozmowy i etos „różnienia się” (175). 

 
Zacytowany fragment zasługiwałby na miejsce raczej na samym początku 

książki, we wstępie lub inicjalnym rozdziale, tam miałby większy wpływ na 
ukierunkowanie lektury czytelnika. W dalszej części rozdziału omawia autor 
Norwidowskie podejście do wskazanych wcześniej czterech elementów wpływu 
Sokratesa. Szczególnie wart uwagi jest fragment poświęcony Milczeniu. Pisze 
Mackiewicz: 

 
Gdy obowiązywała Ajschylowsko-Platońska metoda poznania, nie istniało to, co przemil-
czane – o sprawach najważniejszych rozmawiano otwarcie w miejscach publicznych: na uli-
cy, na agorze. Szczerość greckiej postawy wobec prawdy zapewniała jawność wiedzy, a tym 
samym przyczyniała się do jej rozpowszechniania (185).  

 
Warto w tym miejscu dodać, że Norwid traktuje pojawienie się dialogów 

platońskich jako punkt dojścia w rozwoju procesu greckiego „światoobrazu”. 
Poeta nie traktuje bowiem ahistorycznie działalności poszczególnych twórców  
z różnych epok dziejów Grecji, lecz zawsze stara się umiejscowić ich twórczość 
w kontekście cywilizacyjnym i kulturowym. Należałoby pewnie zatem jeszcze 
dokładniej zinterpretować Norwidowski traktat, który pozwala odpowiedzieć na 
pytanie, kiedy – zdaniem Norwida – przyszedł w historii świata moment na po-
jawienie się Sokratesa? I dlaczego epoka klasyczna w greckiej historii, a zwłasz-
cza losy Aten, odegrały w dziejach całego kontynentu i świata tak znaczącą rolę? 
Można także stwierdzić, że dobrym uzupełnieniem rozważań Mackiewicza  
w tym rozdziale byłaby dokładna analiza wzmianek o Sokratesie z prelekcji  
O Juliuszu Słowackim, tam bowiem Norwid rozważa wyjątkowość znaczenia 
postaci filozofa w dziejach kultury i religii. 

Praca ta wpisuje się w nurt badań nad recepcją antycznych tradycji, rozumia-
nych w szerokim sensie, który pomimo niezwykle bujnego rozwoju w trakcie 
ostatniej dekady, wciąż umożliwia wypełnianie „białych plam” dziewiętnasto-
wiecznego literaturoznawstwa. Badania recepcyjne cechuje specyficzny dla nich 
warsztat, narzędzia interpretacyjne oraz cele, które są przed nimi stawiane. Ich 
pierwszym założeniem jest rekonstrukcja obrazu antyku w danym momencie 
historycznym, kontekście kulturowym oraz w konkretnym języku. Jeżeli głów-
nym przedmiotem badań jest recepcja antyku w twórczości jednego pisarza, 
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głównym zadaniem badacza jest rekonstrukcja świata lektur i erudycji twórcy, 
gdyż wyłącznie takie sproblematyzowanie tematu umożliwia ukazanie swoistości 
literackiej i artystycznej wizji antycznego wątku, epizodu lub postaci. Badania 
recepcyjne rozwijają się od co najmniej wieku i można z dużą pewnością stwier-
dzić, że inne podejścia badawcze skazane są niestety na porażkę. Ujęta z tej 
perspektywy książka Tomasza Mackiewicza, niewątpliwie potrzebna i w wielu 
miejscach interesująca poznawczo, skłania do zadania kilku ważnych pytań na-
tury metodologiczno-warsztatowej. 

We wstępie Mackiewicz rozpoczyna od rozważań, poświęconych źródłom 
Norwidowskiej wiedzy o Sokratesie. Formułuje mocne i zdecydowane tezy:  

 
Należy jednak od razu zaznaczyć, że Norwid najprawdopodobniej nie znał polskich tłuma-
czeń literatury sokratycznej. […] Dlatego […] korzystał najpewniej z tłumaczeń francuskich 
[…], łacińskich albo z greckiego oryginału. […] Znajomość – choćby pobieżna – obu języ-
ków starożytnych oraz kilku nowożytnych dawała Norwidowi dostęp zarówno do oryginal-
nych wersji tekstów Platona i Ksenofonta, jak i do licznych opracowań (12).  

 
Tutaj pojawia się pierwszy problem warsztatowy. Skoro bowiem – jak twier-

dzi Mackiewicz – Norwid zapoznawał się z postacią Sokratesa za pośrednictwem 
tekstów łacińskich, greckich i francuskich, dlaczego autor w całej swojej książce 
konsekwentnie cytuje polskojęzyczne wydania Platona, podobnie postępując 
także w przypadku innych źródeł, odnoszących się do Sokratesa? Mackiewicz 
stawia tezy wymagające osadzenia w źródłach. Powinien przeanalizować platoń-
skie dialogi we wszystkich wersjach językowych, które Norwid czytał lub mógł 
czytać, a potem na tej podstawie ugruntować i potwierdzić swoje hipotezy. 
Pozostawia jednak wszystkie twierdzenia nieudowodnione, a refleksje interpreta-
cyjne, dotyczące Norwidowskich dzieł, opiera na porównaniach z dużo później-
szymi tłumaczeniami Platona. Pojawiają się tutaj dwie kwestie. Pierwsza, to nie-
udowodniona przez autora teza o Norwidzie, czytającym Platona w oryginale. 
Druga, to analizowanie wpływów postaci Sokratesa w Norwidowskiej twórczo-
ści na podstawie przekładów Platona. 

Zacznijmy od Norwidowskiej znajomości greki. Jedyne argumenty Mackie-
wicza, poza sugestiami samego Norwida z listów, do których warto podchodzić  
z daleko posuniętą wstrzemięźliwością, dotyczą zachowanych przekładów Plato-
na i Homera. Zerknijmy zatem na jeden wybrany przykład. Na początku dialogu 
Kriton Sokrates precyzuje, że jego śmierć nastąpi na drugi dzień po powrocie 
statku z Delos, na co Kriton odpowiada: φασί γέ τοι δὴ οἱ τούτων κύριοι. 
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Witwicki oddał ten fragment następująco: „Tak mówią ci tu, zarządcy”5, czym 
dowiódł faktu, że tłumaczył Platona raczej mgliście i nieprecyzyjnie. Norwid 
natomiast przetłumaczył odpowiedź Kritona w inny sposób: „Tak przynajmniej 
mówią ci, którzy wykonać mają wyrok”. W związku z tym należy zadać pytanie. 
Czy tłumaczenie Norwida, zastępujące „posiadających moc”, „sprawujących 
władzę” (w domyśle „nad tymi rzeczami”) tymi, „którzy mają wykonać wyrok”, 
pozwala mówić o Norwidowskiej znajomości greki, czy też należałoby znaleźć 
inne tłumaczenie lub komentarz do Platona, na którym poeta oparł swoją wersję? 
W jednym z francuskich tłumaczeń z okresu późnej twórczości Norwida może-
my znaleźć w tym miejscu określenie ordonnateurs de ses [choses]6, które – jak 
łatwo można zauważyć – jest dość odległe od oryginału, a na pewno może bu-
dzić rozmaite skojarzenia odbiegające od oryginału. Czy niezwykłość przekładu 
Norwida zawdzięczamy zatem lekturze porównawczej oryginału i tekstów fran-
cuskich tłumaczeń, czy może jest to efekt poetyckiej inwencji Norwida, zainspi-
rowanego przez jakieś niezwykłe określenie w komentarzu filologicznym?  

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na sformułowane pytania, lecz pro-
blem polega na tym, że autor książki feruje kategoryczne sądy, nawet nie próbu-
jąc udzielić odpowiedzi na podstawie analitycznego rozumowania. Tymczasem 
Norwidowska znajomość greki powinna być dla niego zagadnieniem badaw-
czym, a nie banalnie łatwą do rozstrzygnięcia kwestią. Już Tadeusz Sinko powąt-
piewał w Norwidowską znajomość języka starogreckiego. W wierszu Z listu  
(Do Włodzimierza Łubieńskiego) pisze Norwid o Cyceronie, że: „mówił wciąż 
h e l l eń s k i m  s ł o w e m  i  p r z y d e c h e m” (PWsz II, 98). Pojawia 
się tutaj elementarna wątpliwość. Czy można mówić po grecku z jakimkolwiek 
innym, niż grecki, przydechem? Byłby to absurd, zatem pewnie słusznie przy-
puszczał Sinko, że Norwid myślał w tym przypadku o akcentuacji. Przydech  
i akcent w języku starogreckim to dwie kompletnie różne kwestie, dowiaduje się 
o tym adept greki w trakcie pierwszego tygodnia zajęć. Jeżeli Norwid nie rozu-
miał tej różnicy, to znaczy, że nie opanował najbardziej elementarnych podstaw 
języka. O lekturze klasyków w oryginale nie mogło być w ogóle mowy. Pozosta-
je zatem przyjąć hipotezę najbardziej prawdopodobną, zwłaszcza po lekturze 
Norwidowskich notatników, że zapoznawał się z tekstami greckich autorów we 
francuskich tłumaczeniach z epoki. Znajomość wszystkich ważniejszych, dzie-
więtnastowiecznych przekładów Platona na francuski powinna być zatem pod-

                                                           
5 P l a t o n. Kriton. W: t e nż e. Dialogi. T. 1. Tłum. i oprac. W. Witwicki. Kęty 2005  

s. 594. 
6 Zob. P l a t o n. Le Criton. Expliqué en français par une double traduction, l’une mot  

à mot, dite intralittérale, l’autre correcte par P. Allain. Paris 1878 s. 4. 
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stawą rozważań w książce Mackiewicza, i tego elementu najbardziej chyba 
brakuje.  

Powróćmy do zagadnienia, związanego z zestawianiem pism Norwida z tłu-
maczeniami. Czy analizowanie pism Norwida w kontekście Platona, przetłuma-
czonego przez Witwickiego, jest fortunną strategią? To przecież zestawianie 
dzieł poety z literacką, artystyczną wersją przekładu Platona, która nie ma żad-
nego związku z Norwidowską twórczością. Poza tym tłumaczenia Witwickiego 
są jedynie mniej lub bardziej udanym przybliżeniem do dzieł Platona, nieprzy-
padkowo od wielu lat pojawiają się głosy, zgłaszające konieczność przetłuma-
czenia całego Platona po raz kolejny na język polski, z filologiczną i filozoficzną 
precyzją. Przypomnijmy na moment zacytowane wcześniej tłumaczenie Kritona. 
Witwicki z „rządzących” lub nawet „przywódców” zrobił „zarządców”, zacie-
rając znaczenie całego fragmentu. Jaką zatem dokładnością filologiczną mogą 
się wykazać analizy, zakorzenione w porównywaniu Norwidowskiego Sokratesa 
ze swobodnym tłumaczeniem, na dodatek nieznanym poecie? Niestety, niewiel-
ką, i uwaga ta odnosi się do całości rozważań Mackiewicza, w których porównu-
je on prace Norwida z fragmentami dzieł Platona.  

Mackiewicz konstruuje listę dialogów platońskich, których znajomość można 
w twórczości Norwida wykazać, po czym, wciąż we wstępie, dodaje jeszcze jed-
ną ważną informację:  

 
Źródłem wiedzy o Sokratesie były także dla Norwida podręczniki do filozofii i popularne 
opracowania, jak na przykład Cours de l’histoire de la philosophie Victora Cousina albo 
trzytomowe dzieło Georga Grota [sic!] Plato and other Companions of Socrates (15).  

 
I tutaj pojawia się kolejny problem warsztatowy. Autor w dalszej części pracy 

poświęcił sporą część swoich rozważań na omówienie ważnych dziewiętnasto-
wiecznych wizerunków Sokratesa, w tym także tych, których poeta nie mógł 
znać, ale które z naszego punktu widzenia są istotnym elementem dziewiętnasto-
wiecznej recepcji antyku. Dlaczego jednak zaledwie w jednym miejscu wspo-
mina o dwóch ważnych pracach z epoki, o których dodatkowo wiemy, że Nor-
wid się z nimi zetknął i czytał co najmniej ich fragmenty? Z jakich względów 
Mackiewicz nie chce wiedzieć, co Norwid zaczerpnął z tych książek? Jest to tym 
bardziej zadziwiające, że obaj należeli do grona ważnych intelektualistów swojej 
epoki. Zwłaszcza George Grote, którego nazwisko zresztą autor błędnie zapisuje, 
jest postacią, której nie wolno zlekceważyć, gdyż jego wielotomowa historia 
Grecji starożytnej była jedną z najważniejszych tego typu syntez dziewiętnasto-
wiecznych. Dlaczego pomijać postać, która po dzień dzisiejszy uchodzi za jed-
nego z kluczowych przedstawicieli brytyjskiej myśli liberalnej, aplikowanej tak-
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że do uprawianej naukowo historiografii? W jaki sposób można trafnie opisać 
Norwidowską interpretację postaci Sokratesa, skoro pomija się kluczowe źródła 
wiedzy o tej recepcji, i to źródła wypełnione interpretacjami platońskich dialo-
gów i wyczerpującą charakterystyką epoki Sokratesa? Wszystkie te wcześniejsze 
uwagi, dotyczące metod i warsztatu badawczego, należy potraktować jako ele-
ment naukowej dyskusji, która każe poszukiwać wciąż trafniejszych i pewniej-
szych dróg do zdobywania wiedzy i rozwijania norwidologicznych badań. Książ-
ka Mackiewicza zdecydowanie zyskałaby po ich uwzględnieniu. 

W krótkim, lecz celnym zakończeniu autor podsumował swoje rozważania  
i syntetycznie omówił problematykę Norwidowskich nawiązań do postaci i dzia-
łalności Sokratesa. Mackiewicz daleki jest od przypisywania Norwidowi posta-
wy archaizującego zanurzenia w problemach przeszłości, by uciec od trudnej  
sytuacji we współczesności. Pisze nawet o prekursorskim wykorzystaniu sokra-
tejskich tropów w twórczości poetyckiej i biograficznej autokreacji Norwida. 
Rzeczywiście, tak duże znaczenie Sokratesa wskazuje na szczególną predylekcję 
Norwida do Ateńczyka, raczej rzadko spotykaną w literaturze, gdyż zarezerwo-
waną dla rozpraw filozoficznych. Książka Tomasza Mackiewicza zasługuje, na-
wet pomimo pewnych polemicznych kwestii, opisanych wcześniej, na uważną 
lekturę, która przybliża ten ważny wątek norwidowskiej twórczości. 
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Tomasz  J e r m a l o n e k  –  NORWID W SIEDMIU ODSŁONACH… 

2 kwietnia 1850 roku Cyprian Norwid pisał do Jana Koźmiana: 
 

+ Błogosławiony to czas, kiedy c z ł o w i e k  stać się c e g i e ł ką  może – to jest,  
kiedy plan i ogół jest. Inaczej – do czegóż dołożyć tę cegiełkę? Zawsze to będzie kupa cegieł  
(PWsz VIII, 89)1. 

 
Wydana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

w 2011 roku książka Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich (pod re-
dakcją Tomasza Korpysza i Bernadetty Kuczery-Chachulskiej2) to niezbyt obszer-
ny zbiorowy tom studiów nad twórczością Cypriana Norwida; liczy 190 stron  
i gromadzi siedem tekstów autorów zajmujących się twórczością poety z różnych 
naukowo-badawczych i metodologicznych perspektyw. Jest to zbiór wart uzna-
nia i odnotowania, pozostawia jednak pewien niedosyt. Zebrane teksty są – pod 
każdym względem – różnorodne. Mieli tego świadomość redaktorzy tomu, któ-
rzy we wstępie do publikacji, niejako wyprzedzając potencjalne uwagi, czy na-
wet zarzuty, piszą:  

 
Prace zebrane w tej książce nie mają jednorodnego charakteru. Reprezentują różnorodne me-
todologie i – niekiedy – spolaryzowane postawy badawcze; łączy je niemal wyłącznie zasad-
niczy przedmiot badań: twórczość Cypriana Norwida (7). 

 
W ten sposób w skład tomu weszły prace z zakresu językoznawstwa, literatu-

roznawstwa, teatrologii (czy raczej dramatologii) oraz komparatystyki literac-
kiej. Oscylują wokół interpretacji pojedynczych utworów autora Vade-mecum 
(zarówno tych wielokrotnie komentowanych, jak i tych rzadziej zauważanych), 
motywów obecnych w tej twórczości, inicjatyw, które – prawdopodobnie – po-
dejmował, jak i miejsca poety w literaturze polskiej wieku XIX (i nie tylko). 
Dotyczą poezji, prozy, dramatów; ich kontekstem jest zarówno pisarstwo Norwi-
da, jak i twórczość innych autorów (XIX i XX wieku). Zajmują się zarówno 
twórczością Cypriana Norwida, jak i jego biografią.  

                                                           
1 Wszystkie cytaty z pism Norwida pochodzą z wydania: C.  N o r w i d. Pisma wszyst-

kie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. I-XI. 
Warszawa 1971-1976 (dalej: PWsz; liczba rzymska oznacza tom, liczby arabskie – strony). 

2 Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich. Red. T. Korpysz, B. Kuczera-Cha-
chulska. Warszawa 2011. Dalsze cytaty z tej książki oznaczane będą w nawiasie w tekście 
głównym. 
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Z tego – wstępnego – wyliczenia widzimy, że czytelnik dostaje do rąk książ-
kę różnorodną. Siedem różnych – parafrazując Norwida – „cegieł” (czy raczej 
„cegiełek”); ale czy spójną „całość”? Czy różnorodność ta jest zaletą, czy wadą 
omawianej publikacji? Czy zebranie siedmiu tekstów i zszycie ich w jeden wolu-
min pozwala określać je mianem „książki”? Wiele z tych pytań rodzi się już  
w momencie, kiedy czytamy Spis treści oraz redaktorski Wstęp. 

Książkę otwiera, poświęcony profesor Jadwidze Puzyninie, szkic Tomasza 
Korpysza zatytułowany: Nie tylko „Epos-nasza”. O obrazie Don Kichota w pis-
mach Norwida. Autor wychodzi, od podjętego przez Jadwigę Puzyninę, proble-
mu miejsca słowa „prawda” w języku wartości pism Norwida. To jedno z klu-
czowych „pojęć” dla autora Quidama. Poszukiwanie prawdy, dążenie ku niej, 
czy nawet walka o nią, to kwestia obecna w wielu utworach napisanych w róż-
nych latach, ujętych w różne ramy gatunkowe. To problem o charakterze moral-
nym, etycznym, estetycznym czy wręcz życiowym, który zajmował Norwida 
niemal przez całe życie. Jest widoczny i w pierwszych wierszach z lat czterdzie-
stych i w utworach napisanych pod koniec życia, czego świadectwem – poza 
poezją, prozą i dramatem – są również listy oraz teksty publicystyczne.  

Korpysz konsekwentnie i logicznie przechodzi do jednego z przykładów, któ-
ry dobitnie pokazuje znaczenie prawdy dla Norwida i jest miarodajną egzempli-
fikacją tezy, iż „prawda” to jedna z kluczowych kwestii Norwidowskich:  

 
Norwid wielokrotnie rozważał pojęcie prawdy, zastanawiał się nad jej właściwym lub  
niewłaściwym rozumieniem, nad tym, kiedy i w jakich warunkach może się ona w pełni  
objawiać, nad możliwościami jej nieodpowiedniego wykorzystania, relatywizowania oraz 
nadużycia (10).  

 
Prowadzi czytelnika do wiersza Epos-nasza. Don Kichot, to jedna z najbar-

dziej emblematycznych postaci kultury europejskiej. Dzielny rycerz, który  
z wiernym giermkiem u boku walczy ze złem, pokonuje olbrzymy i smoki  
w imię naprawiania świata i miłości do ukochanej. Powieść Miguela de Cer-
vantesa (przez Korpysza nazywana eposem – s. 11) to jednak wieloaspektowa 
dyskusja z konwencją literacką. Czytamy więc specyficzny romans łotrzykowski 
z groteskowym bohaterem, który przeżywa wyimaginowane w swoim umyśle 
przygody. Jak taki obraz Cervantesowskiego bohatera pogodzić z jego rozu-
mieniem przez Norwida, dla którego rycerz z Manczy jest przykładem rycerza 
walczącego za prawdę? 

Korpysz szczegółowo prześledził zarówno obecność motywu Don Kichota  
w języku polskim i kulturze, jak i różnorodne ślady obecności bohatera powieści 
Cervantesa w różnych fragmentach twórczości Norwida. Paradoks, który z tego 
zestawienia wynika (z jednej strony dwuznaczny, ironiczny, groteskowy lub 
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wręcz satyryczny obraz Don Kichota w języku i kulturze, z drugiej zaś – wbrew 
dominującej tendencji – pełen szacunku stosunek Norwida do tej postaci) po-
zwala sformułować wniosek, iż:  

 
Don Kichot w tekstach poety nigdy nie ma oblicza groteskowego, zwykle jest wartościowany 
pozytywnie i może pełnić rolę swego rodzaju symbolu określonej postawy – postawy ideali-
sty, który nieco naiwnie, nie licząc się ani z realiami, ani możliwymi następstwami, z żelazną 
konsekwencją stara się walczyć o wyznawane przez siebie wartości i ideały wbrew wciąż 
zmieniającemu się, pragmatycznemu światu (33). 

 
Warto uwydatnić jedno ważne rozgraniczenie. Czytamy tu o obecności po-

staci rycerza z Manczy w pismach Norwida, a nie o autokreacji autora Epos-na-
szej. Korpysz rozprawia się bowiem z jednym z mitów norwidologii (szczególnie 
tej wczesnej, reprezentowanej między innymi przez Przesmyckiego), który bar-
dzo często utożsamiał postać poety z postacią literacką. Takie utożsamienie, co 
skrzętnie odnotowuje autor szkicu, w całej twórczości Norwida pojawia się tylko 
raz, wyłącznie w wierszu Epos-nasza.  

 
Heroiczna i tragiczna wizja Norwida-Don Kichota, wbrew wszelkim przeciwnościom walczą-
cego o prawdę samotnika, wiernego swoim zasadom i ideałom, odrzuconego przez otoczenie 
i narażonego na śmiech, na dobre zagościła w świadomości czytelniczej i stała się jednym  
z elementów legendy autora Vade-mecum (21) 

 
co Korpysz ilustruje licznymi cytatami i kontekstami wziętymi z literatury norwi-
dologicznej.  

Trzeba jednak podkreślić istotną – jak mniemam – w tym kontekście kwestię. 
Należy odróżnić – także w omówieniach twórczości Norwida – obecność postaci 
Don Kichota jako różnorodnie wykorzystywanego motywu literackiego od wy-
korzystania tej postaci jako skonwencjonalizowanej metafory obecnej w języku. 
Takie rozróżnienie jest szczególnie istotne, gdy próbujemy analizować niejed-
noznaczny w swojej wymowie list Norwida do Karola Ruprechta z 1868 roku. 
Poeta pisze: 

 
Stan Europy jest taki: jeśli  H i s z p [ a n i a ]  R e p u b l i ką ,  t o  p o c i e -
s z e n i e  w i e l k i e  d l a  P o l s k i  – – nie polityczne, ale historyczne; albowiem: 
jeśli taki heroizm, nabożeństwo, bezpraktyczność, ciemnota-w-ludzie, szlachetność-w- 
-indywiduach, przeszłość momentalnie republikancka, donkichotyzm, pretensje epiczne itd., 
itd., itd., – zdołają wnijść na widnię po republikancku, to zupełnie, że dla Ojczyzny naszej 
otucha! – to zupełne dla  E u r o p y  n i e u s p r a w i e d l i w i e ni e  (PWsz IX, 
378). 
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Norwid jednoznacznie negatywnie ocenia w tym liście Europę. Derywat 
„donkichotyzm” jest tu – jak można sądzić – określeniem zachowania Hiszpanii, 
która jako wielkie imperium na początku XIX wieku niemal przestała istnieć. 
Mimo reprezentowanej przez Hiszpanię anachronicznej i nieliczącej się z re-
aliami postawy, braku stabilności politycznej i znajdowania się pod wpływem 
Francji, w efekcie pozwoliło utrzymać status państwa. Według Norwida – także 
Polska może – analogicznie do Hiszpanii – liczyć na pozytywny stosunek mo-
carstw europejskich. Wydaje się więc, że określenie „donkichotyzm” zostało tu 
użyte przez poetę raczej jako spowszedniała metafora rodem z języka codzien-
nego, a nie literackie, intertekstualne nawiązanie do przygód bohatera powieści 
Cervantesa. 

Zebrane przez Korpysza cytaty, nawiązania i omówienia pozwalają stwier-
dzić, że Norwid w swoim myśleniu o prawdzie – co podkreśla autor szkicu – był 
konsekwentny, a obraz Don Kichota w twórczości poety jest „nie w pełni jedno-
rodny, ale stosunkowo spójny” (33). 

Anna Kozłowska porusza kwestię wtrąceń nawiasowych w wierszach z Vade- 
-mecum (Nawiasem mówiąc. O wtrąceniach nawiasowych w wierszach z „Vade- 
-mecum” Cypriana Norwida). Mimo że autorka deklaruje, iż „Podstawowe cele 
badawcze stawiane w tym artykule to charakterystyka formalna wtrąceń nawia-
sowych użytych w Vade-mecum oraz wstępne rozpoznanie zawartych w tych 
konstrukcjach typów informacji [podkr. moje – T.J.]” (40), daje spójny i całoś-
ciowy przegląd różnorodnych zastosować wtrąceń nawiasowych w tomie Norwi-
dowskich poezji.  

Zwrócenie uwagi na wypowiedzi ujmowane przez poetę w nawias to jedno  
z wczesnych spostrzeżeń norwidologii. Badaczka odwołuje się w tym kontekście 
do książki, która próbowała ująć istotę fenomenu języka twórczości Cypriana 
Norwida, do Uwag nad językiem Cypriana Norwida. Niezależnie od czasu, który 
upłynął od wydania opracowania Ignacego Fika (1930), kwestia wypowiedzi 
ujętych w nawias nadal jest w norwidologii interpretacyjnie problematyczna. Nie 
pomaga w tym fakt, iż Norwid często (co na materiale rękopisów Vade-mecum 
bardzo dobrze widać) zmieniał swoją decyzję i wypowiedzi parentetyczne poz-
bawiał nawiasu lub – odwrotnie – ujmował w nawias wypowiedzi wcześniej  
w nawias nieujęte.  

Ta istotna kwestia podjęta przez Annę Kozłowską przysparzała i wciąż przys-
parza problemów edytorom Norwida, ale także jego interpretatorom. Jak bowiem 
traktować wtrącenia nawiasowe obecne w poezji Norwida? Czy mają one cha-
rakter dopowiedzenia, dygresji, uzupełnienia, aluzji? Na podstawie rozległych 
badań językoznawczych autorka szkicu formułuje spójną i – wydaje się – kom-
pletną typologię fraz ujętych w nawias, jednocześnie konsekwentnie rozgrani-
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czając wtrącenia nawiasowe i inne formy ujmowania zdań lub ich fragmentów  
w nawias (odstępuje od tej zasady ze względów stylistycznych, o czym lojalnie 
uprzedza czytelnika – s. 40).  

Konstrukcje nawiasowe w Vade-mecum zwykle mają charakter wtrąceń po-
wiązanych składniowo z tekstem głównym. W ogóle natomiast nie występują 
„wtrącenia wyrażane grupą niezależnych od siebie zdań, a pojedyncze składniki 
użyte w roli wyrażeń nawiasowych reprezentowane są bardzo skromnie” (42). 
Problem podjęty przez badaczkę zyskuje w tekście zarówno bogatą ilustrację  
w utworach poetyckich ze zbioru Vade-mecum, jak i szeroki kontekst języko-
znawczy. „Wielość i różnorodność konstrukcji nawiasowych obecnych w Norwi-
dowym arcydziele najlepiej świadczą o wadze tego zjawiska” (63).  

Różnorodne typy i funkcje wtrąceń nawiasowych, które szczegółowo odnoto-
wuje i skrupulatnie wyjaśnia autorka szkicu, nie są wyłącznie problemem języ-
koznawczych badań twórczości Norwida. Pozwalają one mówić nie tylko  
o składni i frazie autora Rzeczy o wolności słowa, ale są też istotną kwestią  
w opisie poetyki utworów Norwida. Spośród przywołanych wierszy z tomu 
Vade-mecum w większości przypadków zdania lub fragmenty zdań ujęte w na-
wias są elementem strofy poetyckiej i zostają podporządkowane metrum i po-
rządkowi rymów. Zwykle o ich funkcji decyduje nie tylko usytuowanie syn-
taktyczne, ale także podporządkowanie poetyce tekstu. Znaczą inaczej – jak 
pozwalam sobie przypuszczać – kiedy w pełni mieszczą się w strukturze strofy 
poetyckiej, a nieco inaczej, gdy (rzadziej) stanowią – także pod względem 
poetyckim – całkowicie osobną całość (na przykład w wierszu Spowiedź czy  
w Fortepianie Szopena). Jeszcze inaczej znaczą, gdy – co podkreśla autorka 
szkicu – pełnią funkcję typową dla dramatycznych didaskaliów (na przykład  
w wierszu Do Walentego Pomiana Z., Saturnalia czy Ideał i reformy). Można – 
jak sądzę – zaryzykować stwierdzenie, iż realizują się w tych przypadkach jako 
element teatralnej świadomości Norwida. 

Wtrącenia nawiasowe są także powodem mówienia o relacji, jaką buduje 
Norwid między autorem a odbiorcą tekstu poetyckiego. Umożliwiają konstru-
owanie tekstu wielogłosowego, polifonicznego i budują jego dialogiczny charak-
ter. Niezależnie od sytuacji, kiedy są elementem kondensacji treści, składnikiem 
zawikłanej składni lub podstawą dygresji i – pozornie – zakłócają tym samym 
spójność tekstu poetyckiego, stają się niezbędnym zadaniem dla czytelnika. Jak – 
podkreślając prekursorstwo Norwida – konkluduje badaczka, „taka strategia 
rozbijania struktury składniowej i semantycznej wiersza […] konstytuuje główny 
kierunek ewolucji tekstów artystycznych w XX wieku” (66). 

Niejednoznaczne w swoim charakterze wtrącenia nawiasowe zbliżają język 
poezji Norwida do języka komunikacji codziennej, czym tworzą nową dykcję 
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poetycką. Stają się przez to niezbędnym do zinterpretowania elementem tekstu 
poetyckiego, co nie pozwala na ich deprecjonujące marginalizowanie lub pomi-
janie. Opracowany przez Annę Kozłowską wyznacznik języka Cypriana Norwi-
da można bezsprzecznie uznać za przyczynek do dalszych badań norwidolo-
gicznych, także tych próbujących określić miejsce Norwida w polskiej i europej-
skiej literaturze XIX i XX wieku.  

W eseistycznym szkicu historycznoliterackim Bernadetta Kuczera-Chachul-
ska podejmuje problem usytuowania Norwida i jego twórczości w historyczno- 
literackim kontekście (Trudny Norwid. Historycznoliteracka lekcja poety). To 
jedna z najistotniejszych kwestii norwidologii, nierozstrzygnięta niemal od stu 
lat i niezmiennie nurtująca badaczy twórczości i biografii autora Promethidiona. 
Norwid w ujęciu polonistów jest romantykiem, symbolistą lub modernistą, by-
wał klasycystą lub pozytywistą; czasem stawał się prekursorem awangardy,  
innym razem kontynuatorem tradycji. Wszelkie próby zakwalifikowania Norwi-
da i specyficznie historycznoliterackiego „zaszufladkowania” go dotychczas nie 
przyniosły efektu. Jest to o tyle zrozumiałe, że przynieść efektu nie mogły. 

Zamiłowanie Norwida do kultury antycznej i jej późniejszych artystycznych 
reinterpretacji, szacunek dla tradycji judeochrześcijańskiej, niewątpliwa „me-
tryka” romantyczna oraz bezdyskusyjne prekursorstwo nie pozwalają jedno-
znacznie przyporządkować poety do żadnej z epok literackich. Zwykle w norwi-
dologii pojawia się konstrukcja charakteryzująca poetę w ujęciu „poza” – „poza 
romantyzmem” (przynajmniej od pewnego momentu), „poza pozytywizmem”, 
„poza polską literaturą wieku XIX”, „poza kontaktem z czytelnikami”. Nie-
zmiennie aktualna pozostaje konstatacja Zofii Stefanowskiej: 

 
Określenie miejsca Norwida w literaturze polskiej, a więc jego stosunku do romantyzmu i do 
kierunków późniejszych, jest zadaniem, które metodami poetyki opisowej nie da się rozwią-
zać w sposób bezsporny i zadowalający3. 

 
Kuczera-Chachulska podąża za stwierdzeniem Zofii Stefanowskiej i formu-

łuje spostrzeżenie, w odniesieniu także do Romantyzmu w Polsce Czesława 
Zgorzelskiego, że to, co charakteryzuje Norwida i jego twórczość, to dystans  
i zaznacza:  

 
wydaje się, że wiele z Norwidowskich sądów swą siłę zawdzięcza jednoczesnej zgodzie, 
współbrzmieniu z poprzednikami i większemu dystansowi widzenia, który pozwolił poecie 
iść dalej (73). 

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

romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993 s. 10. 
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Formuła „romantyzm – tak – i jeszcze jeden krok dalej” (74) pobrzmiewająca 
Norwidowskim sposobem oglądu świata zdecydowanie jest propozycją trafną. 
Pozwala ona ująć fenomen „trudnego” poety (trudnego – jak zauważa badaczka 
– zarówno pod względem możliwych odczytań utworów, jak i – co ważniejsze  
w tym kontekście – w kwestii historycznoliterackiego usytuowania jego twór-
czości) i pokazać nie tylko historyczne zakorzenienie tej twórczości, lecz także 
jej niewątpliwe prekursorstwo. Specyficzne konstruowanie literackich fabuł, 
oryginalne podejście do funkcji i języka poezji, sugerowane niekonwencjonalne 
metody poznawania świata i prawdy o nim oraz niezaprzeczalny fragmentaryzm 
łączą Norwida z literaturą polskiego romantyzmu, ale jednocześnie – przez dy-
stans do tej literatury właśnie – zmuszają czytelnika do znalezienia innego „klu-
cza” do wieloaspektowej twórczości autora Milczenia. 

Odnotowywane i dogłębnie omawiane przez autorkę szkicu analogie między 
twórczością Norwida a – chociażby, lecz nie tylko – Mickiewicza, jak i podkreś-
lane różnice między utworami obu poetów pozwalają znaleźć użyteczną formułę 
pomagającą ująć złożoność twórczości Norwida:  

 
sprawy fragmentu, synekdochy, milczenia czy przemilczenia mogą tu [w twórczości Nor-
wida] pozostawać w dużej bliskości, co ponownie wskazuje na twórczy „krok dalej” Norwi-
da, pozostający w koniecznym związku z formacją romantyczną (77).  

 
Konstatacja to zarówno kluczowa, jak i – wydawałoby się – oczywista. 

Naturalnym punktem odniesienia dla twórczości Norwida jest polski romantyzm. 
To on ukształtował autora Quidama. Odnoszenie swojej twórczości do Mickie-
wicza, nawiązania do Słowackiego czy złożona relacja z Krasińskim to motywy 
obecne w twórczości i biografii Norwida. Dopiero z czasem, od roku 1846 (po-
bytu w więzieniu berlińskim i określenia siebie mianem emigranta), 1848 (sprze-
ciwu wobec Mickiewicza) lub później, Norwid zaczyna dyskusję z paradyg-
matem romantycznym. Dlatego tak ważny – na co wskazała jakiś czas temu 
Zofia Trojanowiczowa w książce Rzecz o młodości Norwida – jest pierwszy 
okres twórczości literackiej i – szerzej – artystycznej autora Zwolona. Roman-
tyzm – niezależnie od jego historycznych ram – jest dla Norwida stałym, tak 
negatywnie, jak pozytywnie traktowanym punktem odniesienia. Tego dotyczą 
chociażby niektóre wiersze z cyklu Vade-mecum czy fragmenty wykładów  
O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych posiedzeniach.  

Nie przeszkadza to oczywiście Norwidowi być poetą „swojego czasu”. 
Niezależnie od ograniczonego – eufemistycznie rzecz ujmując – kontaktu z czy-
telnikami, poetę stale zajmują kwestie współczesności. Interesuje go chociażby 
wynalazek telegrafu, odkrycia archeologiczne w Azji Mniejszej, postać Johna 
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Browna, Józefa Bema, odkrycia Karola Darwina i tak dalej. Wymieniać można 
niemal bez końca. Norwid ma pełną świadomość zmian społecznych, obyczajo-
wych, technicznych, politycznych i kulturowych, które zachodzą w wieku XIX. 
To poeta epoki wielkich przemian. W tym – między innymi – zawiera się 
Norwidowskie „krok dalej”. Pozwoliło to autorowi Stygmatu na nowe spojrzenie 
na funkcję i rolę poezji (czy szerzej literatury) i na pozycję twórcy. Nie są to 
często konkluzje optymistyczne. Autor Tajemnicy lorda Singelworth oczekuje od 
artysty wielkiego poczucia odpowiedzialności, natomiast od czytelnika pełnego 
zaangażowania. Stąd trudność zbudowania – postulowanej przez poetę – relacji 
między autorem a odbiorcą. Stąd kłopot z określeniem historycznoliterackiego 
zakorzenienia tej twórczości. Odnosząca się do ustaleń badaczy polskiego 
romantyzmu propozycja Kuczery-Chachulskiej pozwala znaleźć użyteczną 
formułę ujęcia zarówno fenomenu tej niełatwej twórczości, jak i jej kulturowego 
kontekstu. 

Komparatystyczne zestawienie twórczości Norwida z dokonaniami Dostojew-
skiego, autorstwa Ewangeliny Skalińskiej to przedsięwzięcie karkołomne (Nor-
wid – Dostojewski. Początki twórczości). Wydaje się, że polskiego poetę i rosyj-
skiego pisarza dzieli niemal wszystko. Badaczka zawęża pole zestawień do 
wczesnej twórczości obu autorów (do roku 1842 w przypadku Norwida i do roku 
1846 w przypadku Dostojewskiego) i akcentuje „otwarty charakter” (89) swo-
jego szkicu.  

Skalińska zaczyna od skrupulatnej analizy wczesnej twórczości poetyckiej 
Norwida, podkreślając w niej znaczenie nawiązań do wątków przedlistopado-
wego romantyzmu, pewien dydaktyzm oraz kontekst sytuacji społeczno-poli-
tycznej Warszawy lat czterdziestych XIX wieku. Badaczka skupia się przede 
wszystkim na wierszach o charakterze programowym (Do piszących, Pióro,  
Pismo) oraz – do pewnego stopnia analogicznie je traktując – na tych, które 
pozwalają określić światopogląd młodego Norwida (Dumanie [I] oraz Dumanie 
[II] ). W polu swoich zainteresowań umieszcza także fantazję Marzenie, zacho-
wany fragment dramatu Chwila myśli i opowiadanie Łaskawy opiekun czyli Bar-
tłomiej Alfonsem. Utwory to z pewnością reprezentatywne dla juweniliów 
Norwida i pozwalające sformułować uogólniające wnioski dotyczące wczesnej 
twórczości autora Zwolona.  

To, co – według badaczki – przede wszystkim charakteryzuje wczesną twór-
czość poety, to konieczność odniesienia swojego dorobku do utworów charakte-
rystycznych dla przedlistopadowego romantyzmu oraz ich – często zakrawające 
o publicystykę – odniesienie do współczesności. Nieco nieprzekonujące i nie-
wystarczająco umotywowane wydają się sugerowane analogie na przykład mię-
dzy Marzeniem a Balladami i romansami czy II lub IV częścią Dziadów. Tym 
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samym nie wybrzmiewa sugestia autorki dotycząca zakończenia wiersza Norwi-
da. Fantazję poetycką autora Pisma kończy (nieco zniekształcony) cytat z Ody 
do młodości Mickiewicza. Nie do końca jest to chyba – jak chce autorka – wy-
rażona tu „ogromna, rdzennie romantyczna potęga młodości” (127), co w efekcie 
pozwala badaczce sformułować wniosek, iż „młodość bohatera Marzenia i jego 
autora pozwala wrócić do ideałów wczesnej fazy romantyzmu polskiego, prze-
kreślonych czy zapomnianych nawet przez samych ich twórców” (127). Stwier-
dzenie to przypuszczalnie zbyt daleko idące i chyba nie do końca trafnie odczy-
tujące sugestie Norwida (w przypisie do tego fragmentu niestety miesza się także 
II i IV część Dziadów jako źródło Norwidowskich inspiracji w czasie pisania 
Marzenia). 

Fantazja poetycka Norwida – w tym aspekcie – jest chyba raczej, podobnie 
jak Skowronek, Pismo, Pióro, Do piszących czy fragmenty Nocy, Burzy, Samot-
ności oraz Wieczoru w pustkach wierszem nie tyle o potędze młodości, co raczej 
utworem programowym o powinnościach poety żyjącego w czasach i okolicz-
nościach, które nie pozwalają twórcy na obojętność wobec nikczemności otacza-
jącej rzeczywistości. Czy o takich powinnościach zapomnieli twórcy wczesnego 
romantyzmu polskiego? Pozostaje to kwestią – w kontekście historycznego spoj-
rzenia na cały polski romantyzm – raczej dyskusyjną.  

Czy taki obraz wczesnej twórczości autora Quidama pozwala na porównanie 
go z dokonaniami rosyjskiego pisarza? Autorka szkicu stwierdza:  

 
zdecydowana większość […] wczesnych utworów Norwida znakomicie wpisuje się w war-
szawską i europejską atmosferę literacką lat czterdziestych. Dlatego też można przeprowadzić 
pewne paralele między debiutem Norwida a Dostojewskiego (106).  

 
Dodaje jednakże:  
 

Norwid, wychowany na odmiennym gruncie politycznym i kulturowym oraz zdradzający 
zgoła inne predyspozycje psychiczne, był bardzo daleki od rozpoznań Dostojewskiego  
(121-122). 

 
Porównawczym punktem odniesienia dla warszawskiej twórczości Norwida 

stają się juwenilia Dostojewskiego: powieść epistolarna Biedni ludzie oraz 
opowiadanie Sobowtór; teksty – w przeciwieństwie do niektórych wczesnych 
utworów polskiego poety – wielokrotnie (co zaznacza autorka – s. 106) zinter-
pretowane. Kontekstem dla analizy obu utworów autora Braci Karamazow staje 
się między innymi tzw. szkoła naturalna oraz – zauważane przez badaczy – po-
równania do twórczości Nikołaja Gogola. Kluczowym wnioskiem sformułowa-
nym w odniesieniu do analizy powieści rosyjskiego pisarza jest stwierdzenie, iż 
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„[d]yskusja z romantyzmem podjęta przez Dostojewskiego w jego dwóch pierw-
szych utworach ma niecodzienny wymiar” (118).  

Niezależnie od wnikliwych analiz i dogłębnych interpretacji utworów obu 
autorów zasadnicze wydaje się pytanie o kontekst porównania. Obaj twórcy 
dyskutują z romantyzmem oraz zastaną rzeczywistością (Norwid przede wszyst-
kim z polskim romantyzmem przedlistopadowym, Dostojewski natomiast mię-
dzy innymi z twórczością Gogola), obaj podejmują problematykę „małego boha-
tera” (Norwid głównie w opowiadaniu Łaskawy opiekun… i fragmencie Chwili 
myśli , Dostojewski w obu wczesnych utworach prozatorskich, raczej jednak  
w Biednych ludziach), a zestawienie ich utworów „miało na celu pokazanie 
pokrewnych założeń literackich, zrealizowanych na dwa zupełnie różne spo-
soby” (129). Czy pokrewne założenia literackie oraz ich niemal całkowicie różna 
realizacja to wystarczający argument dla zestawienia twórczości obu autorów? 
Chyba jednak nie do końca. 

Tekst Joanny Trzcionki przenosi nas w konteksty badań teatrologicznych / 
dramatologicznych i traktuje o jednym z późnych utworów Norwida, Miłości-
czystej u kąpieli morskich („…W piety poruszeniu, / w korku trzewika duszę 
widzieć, jak zadziała, – to dramaturgia!” Funkcje znaków i ironii w „Miło ści- 
-czystej u kąpieli morskich”). Rozpoznania Ireny Sławińskiej (zawarte w książ-
kach Reżyserska ręka Norwida oraz Sceniczny gest poety) pozwalają autorce 
omawianego szkicu podjąć problem teatralności i sceniczności dramatów autora 
Kleopatry i Cezara. Mamy bowiem do czynienia – szczególnie w późnych utwo-
rach dramatycznych – z nagromadzeniem gestów, spojrzeń, mimiki, rekwizytów, 
dekoracji, które – symbolicznie zwykle u poety nacechowane – budują specy-
ficzny kontekst scenicznej „akcji”, a także – tym samym – swoistą atmosferę 
dramatu.  

W Miłości-czystej u kąpieli morskich takie znaczenie ma wachlarz, list (sam 
rekwizyt lub też scena pisania listu), pióro, pudełko z pierścionkami czy nawet 
końcowa próba samobójstwa. Stają się one swoistymi, teatralnymi „białymi 
kwiatami”. Nieme tworzą kontrapunkt do scenicznych wydarzeń, pozwalają doj-
rzeć ich głębszy sens i – w efekcie – lepiej je zrozumieć. Oznaczają złożoność 
ludzkich relacji oraz symbolizują brak porozumienia. Kwintesencją tej teatralnej 
komunikacji pozawerbalnej jest w Miłości-czystej u kąpieli morskich scena 
próby samobójstwa (scena 5). Nastręcza ona niemałe problemy interpretacyjne. 
Przede wszystkim ma ona charakter „ciągu scenicznych gestów”, który budo-
wany jest między innymi przy wykorzystaniu spojrzeń. Rzecz o tyle możliwa do 
pokazania w obrębie dramatu, co niebywale trudna w jego teatralnej realizacji. 
Nie do końca pozwala też zinterpretować sens spotkania w takich okoliczno-
ściach Feliksa i Marty. Analogia, którą autorka szkicu buduje między sceną 
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komedii Norwida a wierszem Fatum, nie przekonuje. Nieszczęście w obu utwo-
rach znaczy chyba jednak coś nieco odmiennego. 

Nieco patetyczna scena nadmorska kończy się w jednoaktówce Norwida 
groteskowo. Bohaterowie „podają sobie ręce i oddalają się” (PWsz V, 330). Do 
tego wzniosłość sceny nadmorskiego spotkania zostaje przełamana końcową 
wypowiedzią Julii: „Ja – przyszłam w morze rzucić się – – codzien[nie] / Toż 
samo czyniąc! – i na sługę czekam / Z bielizną… / …po czym piję ośle mleko” 
(PWsz V, 330). Czy scena próby samobójstwa i nadmorskiego spotkania może 
być więc interpretowana w kategoriach „serio”, czy jest raczej obrazem autor-
skiego dystansu i znakiem tak ważnej dla Norwida ironii? Joanna Trzcionka 
(nawiązując do rozpoznań Ireny Sławińskiej) słusznie stwierdza, że:  

 
złośliwy uśmiech poety nie dotyka bezpośrednio bohaterów, ale nadętego, wyolbrzymianego, 
a przez to sztucznego patosu, obecnego w literaturze (np. romantyczna przesada uczuć),  
i w życiu (w jednoaktówce zostało to zobrazowane dwoma równoległymi, stylizowanymi 
samobójstwami) (144). 

 
Rodzi to zasadne pytanie o rolę ironii w późnym utworze i całej twórczości 

autora Milczenia oraz o gatunkową klasyfikację Norwidowskiej jednoaktówki. 
Temat to ogromny, w kontekście Norwida szczegółowo omówiony. Norwidow-
skie pojmowanie ironii, jej obecność oraz funkcja w literaturze i życiu stały się 
przedmiotem wielu konstatacji. Joanna Trzcionka, skrupulatnie odnotowując 
norwidologiczne (i pozanorwidologiczne) odwołania, formułuje wniosek o iro-
nicznej formie Miłości-czystej u kąpieli morskich. Zarówno sam tytuł, jak i dra-
matyczne wątki, kreacja bohaterów, funkcja rekwizytów, gestów i mimiki są – 
po Norwidowsku – ironiczne. Co to jednak tak naprawdę znaczy? Nie do końca 
jest to chyba element – jak zauważa autorka – śmieszności bohaterów jedno-
aktówki: „przy okazji opisu poszczególnych bohaterów czy rekwizytów, zna-
ków, gestów w utworze dało się zauważyć, że każda z postaci zawiera w sobie 
rys śmieszności” (150). Nie o to Norwidowi – jak sądzę – chodzi. Efektem 
wykorzystania ironii nie jest śmiech, ale raczej – jak wynikałoby z interpretacji 
między innymi końcowych scen komedii – pokazanie (nie-śmieszne w istocie) 
sensu międzyludzkich relacji. W wieku XIX niejednokrotnie łączono ironię  
z komizmem (na co zwracała uwagę Maria Żmigrodzka)4, ale nie jest to chyba 
kontekst adekwatny do późnego utworu Norwida. Dotyczy to także nazwy 
gatunkowej określającej Miłość-czystą u kąpieli morskich. Norwid zakwalifiko-
wał ją jako komedię. Jednak nie o komizm czy śmieszność tu przecież chodzi. 

                                                           
4 M.  Ż m i g r o d z k a. Ironia romantyczna. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. 

Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991 s. 377-385. 
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To także – jak można domniemywać – efekt ironii Norwida. Nic nie jest w świe-
cie dramatycznym szczere, miłość (ironicznie „czysta”) jest przedstawiona 
karykaturalnie, relacje międzyludzkie zafałszowane, a wyobrażenia bohaterów 
pełne iluzji. Komedią (żartem) jest wiara w sens i istotę „miłości czystej”  
w otoczeniu „kąpieli morskich”. Autorka szkicu stwierdza, że „nie do końca jest 
to takie proste i oczywiste” (150). Nie wiem czy „proste i oczywiste”, chyba 
jednak po prostu czytelne. Na każdym poziomie odbioru – przez pryzmat ironii – 
buduje bowiem dialog i porozumienie między autorem a odbiorcą. 

Magdalena Woźniewska-Działak wybrała do analizy niewielki wczesny po-
emat Norwida, który w zamyśle autora ma być swoistą kontynuacją dzieła Dan-
tego (Ziemia. „Komedii” Danta czwarty tom – o podmiotowości i liryczności 
jako wehikułach sensu dzieła). Dante i jego Boska Komedia były dla Norwida 
niebywale ważnym punktem odniesienia. Nie tylko wykorzystywał autor Vade-
mecum dantejskie sceny, wątki i motywy, interpretował otaczającą go współ- 
czesność przez pryzmat spostrzeżeń Florentczyka, lecz także podejmował próby 
tłumaczenia poematu Dantego. Nie był to tylko przypadek Norwida. Boska Ko-
media stała się istotnym dla romantyzmu dziełem i doczekała się wielu arty-
stycznych reinterpretacji oraz translatorskich prób. 

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych (w drugiej połowie roku 
1849, w roku 1850 lub 1852 – data powstania zachowanych w rękopisie 
fragmentów poematu nie jest jednoznaczna) Norwid podjął próbę dopisania 
czwartego tomu zaświatowych peregrynacji Dantego i pracował nad poematem 
Ziemia. Zachowały się jego fragmenty: przysłany Augustowi Cieszkowskiemu 
prolog oraz przekazane Łucji z Giedrojciów Rautenstrauchowej prolog i począ-
tek pieśni ósmej (prolog nieróżniący się od kopii przesłanej autorowi Ojcze 
nasz). Nie do końca uzasadnione – w świetle listów Norwida – wydają się jed-
noznaczne stwierdzenia autorki szkicu: „przyjęłam, że tekst Ziemi jest zamkniętą 
całością” oraz „poemat zbudowany jest z dwóch części […] stanowią one spójną 
pod względem ideowym całość” (159). Nieścisłe jest też stwierdzenie autorki, że 
poemat (czy raczej jego zachowane fragmenty) to tekst „nieskomentowany […], 
nie doczekał się komentarzy innych niż objaśnienia J.W. Gomulickiego w wyda-
niu Pism wszystkich Norwida i notatki Zenona Przesmyckiego” (159). Faktycz-
nie, omówień nie ma wiele, ale – poza wydawcami utworów autora Quidama – 
„dantejskim” poematem Norwida zajęła się przecież także – cytowana wielokrot-
nie przez Magdalenę Woźniewską-Działak – Agnieszka Kuciak w książce Dante 
romantyków.  

W prologu poematu Norwid traktuje ziemię jako obszar bólu, cierpienia, 
smutku i samotności. Najbliżej jej do przestrzeni przedstawionej w pierwszej 
części poematu Dantego (piekła lub – bardziej – limba). W Pieśni VIII przenosi 
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natomiast czytelnika w świat salonu i pokazuje rozmowę między kobietą i męż-
czyzną w lustrzano-atłasowej (jak ciekawie nazywa to autorka – s. 163) rzeczy-
wistości. Nieco chyba przesadna jest budowana przez badaczkę w odniesieniu do 
tego fragmentu analogia z monologiem Gustawa z IV części Dziadów, nieprze-
konująca też wydaje się interpretacja – obecnego w początkowych wersach 
Pieśni VIII poematu Norwida – obrazu węża, rubinu czy pająka. Odniesienia do 
czerwieni rubinu jako do symbolu „krwi Chrystusa i męczeństwa” (164), węża 
jako „wszystkiego co złudne, podejrzane i nad wyraz inteligentne” (164), a pa-
jąka jako elementu motywiki „miłosnej i erotycznej” (167) w kontekście tego 
utworu Norwida są chyba nietrafione. Pająk faktycznie, jak odnotowuje autorka 
(167-168), jest częstym motywem, szczególnie wczesnej twórczości autora Nocy, 
ale zwykle konotuje uczucia bólu, nostalgii, melancholii, co badaczka stwierdza 
dość jednoznacznie, trochę zapominając o wcześniejszych stwierdzeniach:  

 
motyw pająka powraca w twórczości Norwida dość często. Warto jednak mieć na uwadze 
przede wszystkim fakt, że jest on obecny zwłaszcza w poezji wczesnej autora Ziemi. Zaw-
sze [podkr. moje – T.J.] kojarzony z bólem, nostalgią, melancholią, kreowaną na potrzebę 
chwili iluzją (167).  

 
Jeśli – zgodnie z wcześniejszymi uwagami autorki – przyjąć, że Ziemia jest 

utworem wczesnym (co słuszne), to pojawia się tu pewna interpretacyjna 
niekonsekwencja.  

Na zakończenie badaczka osadza poemat Norwida w kontekście powstałych 
w zbliżonym czasie wierszy (Aeremnarum plenus, Modlitwa oraz Trzy strofki). 
Jesień 1850 (powstanie Aeremnarum plenus i Modlitwy) i początek 1854 roku 
(czas napisania Trzech strofek) to tło interesujące. Szczególnie dwa pierwsze 
utwory są zbliżone do „dantejskiego” poematu Norwida. Można zgodzić się  
z autorką, że „z łatwością wyczytujemy zeń [z wiersza Aeremnarum plenus] ten 
sam nastrój i ton, który prezentuje poemat Ziemia” (175) oraz, że „poemat Zie-
mia okala również swym nastrojem i tonem […] wiersz Modlitwa” (176). Pro-
blem pojawia się jednak w przypadku wiersza Trzy strofki. Niezależnie od tego, 
jaką przyjmiemy hipotezę dotyczącą daty powstania Ziemi, to rok 1854 (czas 
napisania Trzech strofek) jest chyba momentem zbyt odległym. Co prawda po-
wstały w Ameryce wiersz Norwida dotyczy relacji damsko-męskich i jest (naj-
prawdopodobniej) reakcją na skierowane pod adresem poety komentarze Marii 
Kalergis, ale ponad dwuletni dystans czasowy dzielący poemat Ziemia i wiersz 
Trzy strofki nie pozwala chyba na traktowanie wiersza jako kontekstu wcześniej 
powstałego poematu. Pewne nieścisłości oraz niekonsekwencje obecne w szkicu 
Magdaleny Woźniewskiej-Działak nie przeczą jednak faktowi, że norwidologia 
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zyskała szczegółowe i wieloaspektowe omówienie niezbyt opisanego poematu 
Cypriana Norwida. 

Książkę zamyka tekst Jana Zielińskiego zatytułowany Norwid inicjatorem 
wystawy o roli kobiet w historii Polski? Autor – wychodząc od omówienia zna-
lezionego w spuściźnie po malarzu Nazareńczyku Peterze von Corneliusie nieda-
towanego, niepodpisanego i niekompletnego rękopisu przypuszczalnego projektu 
wystawy, dotyczącej roli kobiet w historii Polski – formułuje hipotezę, że ini-
cjatorem projektowanej ekspozycji mógł być Cyprian Norwid. Badacz przywo-
łuje analogiczne spisy ważnych dla historii kultury i literatury polskiej (i nie tyl-
ko) zestawień sporządzonych przez autora Rzeczy o wolności słowa. To między 
innymi list do Mariana Sokołowskiego z 1864 roku (PWsz IX, 137), korespon-
dencja z Julią Jabłonowską datowana przez Gomulickiego na maj 1867 roku 
(PWsz IX, 292-293) oraz list do Józefa Bohdana Zaleskiego ze stycznia 1856 ro-
ku (PWsz VIII, 249), który traktowany jest jako kontekst wiersza Coś ty Atenom 
zrobił, Sokratesie. Do tego wyliczenia warto byłoby chyba dodać napisany także 
w styczniu 1856 roku list Norwida do Teofila Lenartowicza, który szczegółowo 
rozwija wątki z listu do Zaleskiego.  

Jednocześnie autor szkicu rekonstruuje relacje Norwida z Nazareńczykami. 
Wiadomo, że poeta interesował się szczególnie malarstwem Johanna Friedricha 
Overbecka, natomiast związki z Corneliusem sprowadzają się do opowiadania 
Menego, w którym Norwid przytacza słowa Tytusa Byczkowskiego o malowa-
nym pod kierunkiem Corneliusa fresku Sąd Ostateczny w kościele św. Ludwika 
w Monachium. Problemem jest także znajomość przez Norwida języka niemiec-
kiego, w którym sporządzony został rękopis znaleziony w papierach po Corne-
liusie. Prawdopodobnie poeta znał język Goethego biernie (w okresie pierwszego 
pobytu w Niemczech zbierał materiały o polskich malarzach), ale wątpliwe jest – 
jak stwierdza Zieliński – by autor Promethidiona był w stanie samodzielnie 
sformułować memoriał o projektowanej wystawie (jedynym przekładem z języka 
niemieckiego dokonanym przez Norwida jest – jak za Rolfem Fieguthem podaje 
autor szkicu – motto do rozprawki o Bogurodzicy). Wyjaśnieniem obu wątpli-
wości może stać się postać Aleksandra Lessera – znajomy Norwida z pracowni 
Aleksandra Kokulara (z którym poeta odnowił kontakty podczas pobytu w Mo-
nachium) oraz przyjaciel Petera von Corneliusa. 

Aleksander Lesser jest autorem co najmniej kilku obrazów, które tematycznie 
– jak przekonuje Jan Zieliński – łączą się z listą znalezioną w papierach po  
Nazareńczyku. To Obrona Trembowli (i postać Zofii Chrzanowskiej połączona 
przez badacza także z fragmentem obrazu drugiego Norwidowskiej Wandy 
[PWsz IV, 135-136], w którym bohaterka misterium kładzie rękę na swojej 
obnażonej piersi; gest to pod pewnymi względami podobny do pomnikowego 
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przedstawienia Chrzanowskiej autorstwa Jana Bochenka), a także – prawdopo-
dobnie w kontekście zaginionego początku rękopisu projektu wystawy – 
Wyłowienie zwłok Wandy oraz Jadwiga oczekuje przybycia Jagiełły.  

Wszystko to – na prawach hipotezy jednak – pozwala przypuszczać, że auto-
rem projektowanej wystawy o roli kobiet w historii Polski był faktycznie Cy-
prian Norwid. Nowatorstwo proponowanego projektu spowodowało – jak przy-
puszcza autor szkicu – niezrealizowanie ambitnych planów. Hipoteza przedsta-
wiona przez Jana Zielińskiego – poza jej wnikliwym uargumentowaniem – jest  
o tyle przekonująca, o ile będziemy pamiętać o sformułowanych przez autora 
Assunty uwagach dotyczących społecznej i historycznej roli kobiety zawartych  
w szkicu z 1882 roku zatytułowanym Emancypacja kobiet oraz spostrzeżeniach 
pomieszczonych na przykład we wstępie do Pierścienia Wielkiej Damy.  

 
* 

 
Prezentowany tom wielu „głosów” o różnych aspektach twórczości Norwida 

okazuje się opracowaniem problematycznym. Zebrane w tomie wypowiedzi na-
leżą do badaczy zajmujących się Norwidem w różnych ujęciach. W tekstach 
uwidaczniają się odmienne perspektywy w oglądzie dzieła poety, indywidualny 
styl wypowiedzi, niezwykle zróżnicowany zakres podejmowanych tematów  
i różnorodne metodologie czy techniki interpretacyjne. Niewątpliwa to wartość 
dla norwidologii.  

Wszystkie zebrane prace łączy wspólny punkt odniesienia – Norwid. Niestety 
– jakkolwiek bardzo odkrywcze, dogłębnie analizujące różne aspekty twórczości 
autora Milczenia – szkice nie tworzą spójnej całości. Są omówieniami cieka-
wymi i inspirującymi. Często rewidują dogłębnie omówione kwestie norwidolo-
giczne oraz sformułowane konkluzje. Podejmują wątki, które bywały marginali-
zowane. Niejednokrotnie postulują dialog, czy wręcz skłaniają do polemiki. 
Nawiązując jednak do rozpoczynającego ten tekst cytatu – „gdzie plan i ogół”?! 

 
 

NORWID FROM SEVEN POINTS OF VIEW… 

S u m m a r y 
 

The article is the review of the book Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, ed. 
by T. Korpysz, B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2011, pp. 190. This monograph contains 
seven articles written from different points of view and with usage of different methods. 



 ______________________________________________________   PRZEGLĄDY 
 

„STUDIA NORWIDIANA” 31:2013                                                                                      207 
 

Authors took up different aspects of poetry, poems, drama and the other genres written by 
Cyprian Norwid in different periods of his work. Fundamental question of my study is if that 
kind of diversity of topics and methods could by published as one work and whether this work 
could be useful from the philological point of view for specialists who study the legacy of 
Cyprian Norwid. 

 
Transl. Tomasz Jermalonek 

 
Słowa kluczowe: Cyprian Norwid, kultura, historia. 
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Paulina  A b r i s z e w s k a  –  WOBEC MOZAIKI ZALET I WAD 

Architektura słowa i inne szkice Henryka Siewierskiego to zbiór rozsianych 
po różnych czasopismach i książkach artykułów jego autorstwa1. Trzon stanowią 
teksty z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, dodatkiem są zaś dwa ostatnie 
rozdziały powstałe w roku 2005 i 2009. Ten podział akcentuję już na samym 
początku, gdyż będzie on też zakreślał linię demarkacyjną dzielącą mój komen-
tarz do książki Siewierskiego również na dwie części. Dlaczego? Część pierwsza 
to „wyprawa w historycznoliteracką przeszłość”. Ponad trzydziestoletnich tek-
stów nie sposób traktować jako pełnoprawnego partnera do dyskusji – w ciągu 
tego czasu, jaki minął od ich publikacji, pole badawcze skupione wokół utwo-
rów, kwestii interesujących Siewierskiego poszerzyło się tak znacznie, że odczy-
tywanie ich synchronicznie, czyli jako współczesnego głosu na temat na przy-
kład koncepcji słowa Norwida byłoby nader krzywdzące. Zaś drobiazgowe 
śledzenie wpływów i obecności Siewierskiego wersji Norwida również mijałoby 
się z celem. Z kolei najnowsze teksty na lekturę w pełni krytyczną pozwalają  
– w pierwszej kolejności jednak przyjrzę się tekstom starszym.  

                                                           
1 H. S i e w i e r s k i. Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie. Kraków 2012. Dal-

sze cytaty z tej książki oznaczane będą w nawiasie w tekście głównym. 
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Dwa teksty Henryka Siewierskiego: „Promethidion”. Próba interpretacji 
oraz „Architektura słowa”. Wokół Norwidowskiej teorii i praktyki słowa (odpo-
wiednio – rozdział II i III1) są często wspominane czy przytaczane przez nor-
widologów. Późniejsze artykuły, monografie, teksty traktujące o Norwidowskiej 
koncepcji słowa, odnoszące się do interpretacji Promethidiona i Rzeczy o wol-
ności słowa, wspominają, odwołują się do wielu prac, których liczba od czasu 
ukazania się prac Siewierskiego konsekwentnie rosła. Pośród tych nader licznych 
pozycji znajdują się wspomniane dwa artykuły. To jest zaletą książki, że zesta-
wiła je obok siebie, przypominając też inne, rzadziej cytowane teksty tego 
autora. Jednak zbiór, jakim jest Architektura słowa, okazuje się tylko fizycznym 
zestawieniem, fizycznym sąsiedztwem artykułów. Przedruk w tym samym 
kształcie, bez naniesienia zmian, nastręcza czytelnikowi pewnych trudności  
w przypadku, gdyby chciał czytać książkę jako całość. Tymczasem liczne pow-
tórzenia merytoryczne, nieomal identyczne fragmenty, powroty interpretacji tych 
samych utworów Norwida spowodowały, że jako całość książkę czyta się z du-
żym wysiłkiem. 

Idealną sytuacją byłoby uspójnienie narracji, zlikwidowanie częstych powtó-
rzeń. Jeśli zaś już pozostawiono teksty w formie pierwotnej, to spodziewać by 
się można przynajmniej obszernego wstępu komentarza, tłumaczącego ich wza-
jemne zależności. Dlaczego? Na marginesie lektury Architektury słowa można 
pokusić się o bardziej ogólną dygresję. A mianowicie: innym medium jest cza-
sopismo, książka zbiorowa i tworzące ją artykuły, innym książka, nawet jeśli jest 
to zbiór. Teksty fizycznie i czasowo od siebie odrębne funkcjonują na nieco in-
nych prawach – oczywiste są tu myślowe powtórzenia, nawiązania do tekstów 
poprzednich, w przypadku ujęcia chronologicznego oczywiste też mogą być 
zmiany stanowiska autora, zarzucanie jednych, rozwijanie innych kwestii.  
W przypadku książki jednak wymagania są nieco inne – pożądana jest pewna 
koherentność myślowa toku narracji, w przypadku zbiorów zaś wykluczenie 
dużych partii powtórzeń. Po wstępnej lekturze książki Siewierskiego okazało się, 
że pierwszy rozdział stał się poniekąd częścią drugiego – niektóre kwestie się 
powtórzyły, niektóre zostały porzucone. Oba teksty składają się na drobiazgowe 
śledzenie wybranych zagadnień w Promethidionie.  

W tym miejscu przejdę do uwag merytorycznych. Nawet nie zgadzając się  
z niektórymi krokami interpretacyjnymi autora2, nie sposób nie docenić wartości 
                                                           

1 Aczkolwiek w książce Siewierskiego teksty nie są ponumerowanymi rozdziałami, dla 
wygody w dalszym toku narracji nie zawsze będę przywoływać tytuły poszczególnych, 
omówionych już przeze mnie szkiców, lecz będę odwoływać się do ich kolejności. 

2 Na przykład z potraktowaniem jako oczywistości: „Można więc przyjąć, że zarówno 
Bogumił, jak i narrator to porte-parole autora” (61). 
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tego odczytania dla początkującego czytelnika. Siewierski daje prostą wykładnię 
Promethidiona, koncentruje się na pewnych szczegółach. Od karty tytułowej po-
cząwszy, mając w tle traktowaną aprobatywnie interpretację Tadeusza Mako-
wieckiego, drobiazgowo analizuje wszystkie elementy poprzedzające tekst głów-
ny, prezentuje potem czytelnikowi fragmenty parafrazy dzieła Norwida i porząd-
kuje pewne kwestie (zamachowy mąż – Konstanty – wypowiedź otwierająca 
Bogumiła). Na czym wartość tej mimo wszystko fragmentarycznej interpretacji 
polega dziś? Na tym mianowicie, że tekst może być doskonałym wstępem do 
czytania utworu Norwida – z moich dydaktycznych doświadczeń wynika, że  
w ciągu ostatnich dziesięciu lat dramatycznie obniżyła się jakość czytania dzieł 
autora Vade-mecum. Norwid „wpada w ucho” skrzydlatymi słowami, ale rekon-
strukcja dyskusji o pięknie – porządkowanie i przypisywanie postaciom wypo-
wiedzi coraz częściej początkującego polonistę przerasta; być może z przewod-
nikiem / mapą, na przykład tekstem Siewierskiego, ta pierwsza trudność została-
by przezwyciężona. 

To pierwsza kwestia; druga zaś jest następująca i dla procesu dydaktycznego 
równie ważna: uświadomienie różnych problemów filologicznych, w tym zwią-
zanych z redakcją tekstów literackich – i tu ciekawym przykładem byłby Aneks 
dołączony do próby interpretacji Promethidiona. Aneks jest dobrą lekcją wagi 
pracy redakcyjnej i wydawniczej. Wszelkie zmiany, decyzje redaktora nie są 
kwestiami kosmetycznymi i ważą na semantyce utworu, co Siewierski interesu-
jąco prezentuje. 

Tytułowa Architektura słowa również broni się mimo upływu czasu, między 
innymi dlatego, że większość badaczy zajmujących się Norwidowską koncepcją 
słowa do niej nawiązuje3. Siewierski w swoim artykule idzie tropem Kazimierza 
Bereżyńskiego, powracając do jego koncepcji Norwidowskiego słowa – Logosu 
(zresztą autor wyraźnie wskazuje, że jego odczytanie jest ufundowane na pra-
cach Bereżyńskiego, Ignacego Fika i Zdzisława Łapińskiego). Siewierski wpro-
wadził do norwidystycznego dyskursu na stałe Norwidowską metaforykę archi-
tektury jako hasło wywoławcze koncepcji słowa poety. „Architektura słowa”  
to zatem nader trafny tytuł zarówno artykułu, jak i książki – przywołuje to,  
co z Siewierskiego w dyskursie norwidologicznym jest najsilniej obecne. Fak-
tem jest, że sam Siewierski nie rozbudował prezentacji Norwidowskiego archi-
tektonicznego ujęcia słowa, ograniczając się do opozycji słowa zewnętrznego  
i wewnętrznego. 

                                                           
3 Por. na przykład: P. C h l e b o w s k i.  Cypriana Norwida „Rzecz o wolności słowa”. 

Ku epopei chrześcijańskiej. Lublin 2000; W. T o r uń. Wokół Norwidowskiej koncepcji 
słowa. Lublin 2003. 
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WARSZTAT 

Kilka tekstów w książce ma status „ułamków” myśli, swoistego rodzaju 
impresji z lektur. Sama impresyjność nie budzi moich zastrzeżeń, jednakże 
pozbawienie tekstu przypisów jest niedopuszczalne w przypadku artykułu nie 
tylko naukowego, ale rzetelnego popularnonaukowego czy po prostu publicy-
stycznego. Słowo o samotności i międzyludzkim obcowaniu właśnie z tego 
względu stanowi słabe ogniwo książki. Czytelnik nie musi się zastanawiać,  
w którym miejscu redakcyjnej ścieżki nastąpił błąd (którego automatycznie nie 
można przypisać autorowi), jednak nie zmienia to faktu, że brak choćby lokaliza-
cji cytatów utrudnia lekturę. W najlepszym razie po cytacie z utworu Norwida 
znajduje się w nawiasie tytuł utworu, w najgorszym zaś nie ma nawet tytułu. 

Na podobny problem natkniemy się w szkicu Słowo o wolności i niewoli,  
w którym nie ma żadnego odsyłacza. Czytelnik zostaje poinformowany, że jest 
to część „wi ększej całości”, jednakże nie usprawiedliwia to poważnego braku 
właściwego opisu. Nie chodzi mi tylko o odsyłacze bibliograficzne – niektóre 
teksty Siewierskiego wydają się zawieszone w próżni i podczas lektury większo-
ści z nich nieustannie zadawałam sobie pytanie o ich status. Tekst naukowy  
z definicji jest intertekstualny – wpisuje się w dyskurs już istniejący, na przykład 
prac poświęconych Norwidowi, ale nie tylko, ma on przecież również zaplecze 
metodologiczne, teoretyczne. Tak nie jest w przypadku niektórych tekstów znaj-
dujących się w Architekturze słowa.  

Nieporządek formalny generuje nieporządek merytoryczny; w Słowie o wol-
ności i niewoli pojawia się „cytat” ze św. Tomasza z Akwinu. Na stronie 141 
czytamy: „jak mówi św. Tomasz z Akwinu – »tam, gdzie jest doskonała wol-
ność, nie może być pragnienia zła«”. Przypisu do tych słów nie ma. Uważny 
czytelnik przypomni sobie, że ta fraza padła już wcześniej, na stronie 113: „[…] 
zgodnie z nauką Tomasza z Akwinu, »tam gdzie jest doskonała wolność, nie 
może być pragnienia zła«”. Tu również znajduje się przypis o następującej treści: 
„[z]ob. J. Keller, Katolicka teoria wolności jako swobody od determinacji psy-
chologicznej, w zbiorze: Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, War-
szawa 1966”. To sugeruje, iż jest to streszczenie poglądów Tomasza dokonane 
przez Józefa Kellera, które w kolejnym tekście Siewierskiego zamieniły się już 
w słowa Tomasza z Akwinu. Podaję tylko jeden przykład usterki – jest ich 
jednak więcej, mają wagę merytoryczną, a to oznacza, że obniżają wartość tek-
stów. Sam rozdzialik jest ponownie skonstruowany wokół tematów, wniosków  
i interpretacji, które pojawiły się już we wcześniejszych fragmentach książki, nie 
wnosząc tym samym nic nowego. 
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W szkicu „Ludzkości wstrząśnięte sumienie”: Norwid o opinii powraca wątek 
podjęty w rozdziale II – autor powtarza swoje wnioski interpretacji Promethi-
diona i poszerza je o przykłady Norwidowskich prób wpływania na opinię pu-
bliczną, prezentuje przekonanie pisarza o jej społecznej wadze. Siewierski 
rekonstruuje kontekst historyczny, pokazując niesłyszany głos Norwida. Artysta 
był zawsze uważnym obserwatorem życia politycznego. 

Po raz kolejny zwrócę uwagę na męczącą w przypadku lektury książki jako 
całości liczbę powtórzeń. W tym rozdziale po raz trzeci pojawia się pisana w tym 
samym duchu interpretacja Królestwa. 

Kolejnymi tekstowymi „drobiazgami” są szkice: Cytat z Norwida i Emigracja 
przeciw emigracji. Pierwszy niezobowiązująco wiąże „skrzydlatość” Norwidow-
skich słów z jego koncepcją dialogu, drugi krótko rysuje stosunek Norwida do 
emigracji (tu efektowna rekapitulacja: „Cyprian Norwid – emigrant konsekwent-
ny i konsekwentny przeciwnik emigracji” (171). Chciałabym podkreślić, że za-
letą czytania Norwida przez Siewierskiego jest wychwytywanie przez autora 
Architektury słowa nośnych i efektownych Norwidowskich metafor. 

Z dużym zainteresowaniem przyjrzałam się bliżej Norwidowskiej drodze poz-
nania. Autor, idąc tropem przekonania badaczy o „intelektualizmie” Norwida, 
analizuje to zagadnienie. Niepotrzebnie Siewierski próbuje metodologicznie de-
finiować „intelektualizm”. W przypisie przywoływał różne stanowiska badaczy 
(między innymi Mieczysława Jastruna, Czesława Zgorzelskiego, Henryka Mar-
kiewicza) wspominających o „intelektualności” Norwida. Już w samych tych 
przytoczeniach widać, jak różnorako i szeroko „intelektualizm” jest rozumiany: 
pierwiastek pojęciowy, poeta myśli, dyskursywność, stłumienie bezpośredniej 
ekspresji wzruszeniowej – oto ekstrakt z przypisu Siewierskiego (181). Autor 
podejmuje się zadania uzasadnienia tezy o intelektualizmie Norwida „[…] na 
podstawie zawartej immanentnie w tej poezji koncepcji poetyckiego poznania” 
(182).  

W tym miejscu Siewierski zadaje pytanie: na jakiej podstawie będziemy 
traktować poezję jako rodzaj poznania? I czyni to chyba niepotrzebnie. Teore-
tyczne roztrząsania można zamknąć w konstatacji, iż romantyczna koncepcja 
poezji traktowała ją jako poznanie – dzisiejszy czytelnik nie musi obiektywizo-
wać za pomocą teorii tego „faktu”. Utwory są zapisem procesu poznawczego i tu 
Siewierski przedstawia to na pół strukturalistycznie – interesuje go konstrukcja 
podmiotu lirycznego będącego podmiotem poznającym. Już w tym miejscu 
należałoby zadać pytanie – a jak poradzić sobie z wielogłosowością tekstów 
Norwida? Dlatego pozwolę sobie wziąć w nawias „metodologiczny” wstęp – 
mieszankę różnych elementów strukturalizmu, fenomenologii, neopozytywizmu 
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i jakiejś próby, nazwijmy ją, kognitywistycznej4, zwłaszcza że po czterdziestu 
latach wymagałoby się już innej ramy kontekstowej niż jedynie Izydora Dąmb-
ska, Janusz Sławiński, Roman Ingarden.  

Właśnie ze względu na interesującą kwestię, jaką podnosi ten tekst sprzed lat, 
zachęca on do dyskusji. Pozwolę sobie skomentować argumentację Siewierskie-
go ufundowaną na interpretacjach wybranych wierszy Norwida. Idee i prawdę 
autor traktuje jako punkt wyjścia dla swojej interpretacji, iż Norwidowskie rozu-
mienie poznania jest analogiczne z ujęciem św. Tomasza z Akwinu: „[k]onsek-
wencją tomistycznego hylemorfizmu jest uznanie łączności poznania umysłowe-
go z poznaniem zmysłowym” (194). W kolejnych krokach Siewierski próbuje tę 
jedność ukazać. Interpretacja Stolicy – podporządkowana jest przedstawionej po-
wyżej tezie, w efekcie czego interpretacja zostaje zubożona (zresztą być może 
wbrew intencjom autora). Czytamy:  

 
Ulica oddziałuje zniewalająco na sferę zmysłową człowieka, dlatego obrona będzie działa-
niem zmierzającym do zapanowania nad bodźcami atakującymi zmysły. Dokona się albo 
przez odciążenie zmysłów percepcji, skierowanie ich na mniej absorbujące odcinki rzeczy-
wistości lub w sposób bardziej radykalny – przez zupełne ich wyłączenie (199).  

 
Nie będę prezentować pogłębionej interpretacji Stolicy, ale w największym 

skrócie muszę stwierdzić, że nie da się pominąć, jak czyni to Siewierski, połą-
czenia zmysłowości doświadczeń, które dają wytchnienie, z symbolicznością. 
„Wytchnę oku”, „giestem wypocznę”, „wypocznę okiem” nie są tu tylko i wy-
łącznie, jak pisze Siewierski, sygnałami odcięcia się od zmysłowej różnorodno-
ści, natłoku bodźców. To nie sam fakt napierającej zmysłowości staje się tu  
przyczyną poznawczego cierpienia, lecz ograniczoność tego doświadczenia – 
„niedobliźnieni bliźni” nie wpisują się w podwójny wektor krzyża – są rozpisani 
tylko na osi horyzontalnej. Postać Araba i pogrzeb są źródłem tego wytchnienia  
i jest to nader znaczące. Dlaczego? Bo są nie tylko doświadczeniem zmysłowym, 
ale i duchowym – pozbawiona duchowego wymiaru jest pozostała część mate-
rialności Stolicy. Arabowi przypisane są atrybuty zmysłowe, ale odwołujące do 
wymiaru wertykalnego: kapłaństwo gestu, promienność bieli szaty, pogrzeb 
zmierza ku swemu celowi „nie-pogwałconym krokiem” – krokiem niepodda-
jącym się kupieckiemu i bezmyślnemu pośpiechowi otoczenia. Etos wschod-
niego męża i śmierć (pogrzeb) wprowadzają wytchnienie w postaci duchowości, 

                                                           
4 Por.: „Zbyt mało jednak wiedząc o samym procesie twórczym, o tym, jak wygląda prze-

chodzenie uczuć i przeżyć przez ten skomplikowany »filtr mózgowy«, musimy zadowolić się 
znajomością medium artysty – podmiotu lirycznego, gdyż w jego postawie poznawczej najpeł-
niej uwidacznia się koncepcja poetyckiego poznania” (188). 
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która faktycznie wyrażona jest zmysłowo – poprzez biel, powolność. Lecz ten 
zmysłowy obraz wydaje się wtórny wobec swego duchowego źródła. 

Również interpretacja Nerwów każe patrzeć na ten utwór jako na przykład na 
istotność roli czynnika sensualnego – autor doświadczenie bohatera nazywa „cie-
lesnym” (202). Jednak w utworze oprócz opisu uczestnictwa, oglądania czegoś 
sensualność nie jest podkreślona – nie zostały opisane sensualne wrażenia boha-
tera, co więcej: cielesne doznanie zagrożenia życia natychmiast jest przekładane 
na sensy duchowe, zauważone niby mimochodem – stąd nawias. Problem polega 
jednak na tym, że Siewierski używa zamiennie słów „sensualny/cielesny” i „do-
świadczenie” i to prawdopodobnie źródło niejasności. 

Dalej: według Siewierskiego śmierć jest ostatecznie jedyną formą pogodzenia 
tego co materialne i duchowe. I tu znowu znajdziemy niedostatecznie wyjaśnio-
ną kwestię, a mianowicie, posiłkując się Jackiem Trznadlem, autor stwierdza, że 
Norwid ma tragiczną świadomość, iż śmierć niszczy niepowtarzalność Osoby 
(206). Ta konstatacja jest głęboko niepokojąca – Norwid wielokrotnie mierzy się 
w swoich utworach z problematyką śmierci. W jego ujęciu śmierć nie dotyka 
istoty, „nie tyka o s ó b”, bo „człek od niej starszy” (Śmierć, VM 130-1315), jest 
przejściem, dopełnieniem, ale przede wszystkim – tajemnicą, bo eschato- 
logiczny porządek jest nieogarnialny z ludzkiej perspektywy (Do zeszłej, VM 
134-135). Nie zmienia to faktu, że trafnie już przed laty Siewierski stwierdził, 
„i ż jest więc droga poznania drogą »krzyżową«” (208), którą śmierć dopełnia. 

Jakie wnioski wysnuwa Siewierski? A mianowicie, że w liryce Norwida kró-
luje konkret. Jednakże pewna płynność terminologiczna panująca w całym tek-
ście nie tłumaczy, o jaki konkret chodzi. Jeśli o sensualne doznawanie świata – 
mam wątpliwości, czy taką tezę da się obronić, zwłaszcza że już w sztandaro-
wych przykładach Siewierskiego (Stolica, Nerwy) widać, że racji nie ma. Jeśli 
konkret ma stać się synonimem doświadczenia, jest to nazbyt obszerne określe-
nie, nic nieznacząca konstatacja, bo niewyróżniająca Norwida: „Jednakże kon-
kret w postaci empirycznie doznawanych zjawisk, rzeczy i postaw – to podsta-
wowy budulec lirycznej wypowiedzi Norwida” (210). 

Słabym punktem wywodu jest brak rygoru pojęciowego – czytelnik gubi się, 
śledząc tok rozumowania autora, ponieważ traktuje on wymiennie bardzo odle-
głe od siebie pojęcia. Siewierski kontrastuje ze sobą dwa bloki terminów. W ra-
mach pierwszego znajdziemy to co: ogólne, duchowe, intelektualne, rozumowe; 
władze wyższe, prawdy ogólne, prawa moralne. W drugim zaś: cielesny konkret, 
szczegół, to co sensualne, zmysłowe władze niższe, zjawisko fizyczne, doświad-

                                                           
5 Cyt. za: C. N o r w i d. Vade-mecum. Oprac. J. Fert. Wrocław 1999.   
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czenie, świat dotykalny i rzeczywisty. Niemniej pod koniec tekstu krystalizują 
się następujące wnioski. Zgadzam się z Siewierskim, że:  

 
Parabola nie jest tylko przekładem z języka pojęć na język konkretnych zdarzeń, ale jest też 
indukcyjną metodą poznania, która polega na wyprowadzaniu twierdzeń ogólnych z ogólnie 
dostępnego poznania empirycznego, co jest zarazem sprawdzeniem przez konkretne 
zastosowanie (214). 

 
Nie wszystkie nici w tym tekście harmonijnie się ze sobą łączą, jednak pro-

wadzą do różnych interesujących tropów, które niewątpliwie warto prześledzić. 
To studium wzbudziło moje największe zainteresowanie (stąd szersza z nim 
dyskusja z mojej strony) i niewątpliwie nie raz jeszcze do niego powrócę. 

Na końcu dwa najnowsze teksty: Czytanie „Assunty” i Czytanie „Quidama”. 
I tu już krótko: mankamentem obu tekstów jest brak zakotwiczenia w literaturze 
przedmiotu – nie uwzględniają one pozycji z ostatnich ponad dwudziestu lat,  
a przecież oba poematy doczekały się wielu głosów interpretacyjnych6. Nie chcę 
także komentować tych tekstów zbiorczo, ponieważ bardzo się one od siebie 
różnią. 

Czytanie „Assunty” ma dla mnie ten sam urok i wartość, co „Promethidion”. 
Próba interpretacji – nie wnosi nic szczególnie nowego do odczytań tego 
utworu, jednak jest tekstem klarownie napisanym, który mógłby być potrakto-
wany jako propedeutyczny. Niestety o Czytaniu „Quidama” nie można już tego 
powiedzieć. Większość tekstu to „relacja z lektury” (250). „Relacja” sprawia 
wrażenie niezredagowanych notatek, tu można przytoczyć dowolny fragment 
relacji, na przykład: 

 
Cesarz ściąga legiony do Rzymu. Opis legionów i legionistów budzących zdumienie, prze-
rażenie i przekonanie, że „Bóg to Rzymianom wymyślił legiony” (XXI, 20). Atmosfera, jaką 
stwarzał napływ legionistów do Rzymu, sprawiała, że „dramy aż naszejosoby to czuły”. Tyl-
ko Elektra-diwa pozostaje niezachwiana, „świetna – i szczęśliwa” (XXI, 45-47) (248). 

 
Autor tłumaczy, że chodziło tu „o objęcie całości utworu” (250), co się zde-

cydowanie nie powiodło. Idea wydaje się chybiona – ten, kto Quidama nie 
czytał, nie będzie miał pojęcia, o czym utwór traktuje; ten, kto czytał poemat ja-
ko interpretator, pozostanie w stanie irytacji spowodowanej daleko idącą reduk-
cją. Relacja stanowi trzon tego tekstu, okraszonego jedynie krótką quasi-inter-
pretacją. Niestety zamykający tom tekst jest zdecydowanie najsłabszy. 

                                                           
6 Zob.: Bibliografia interpretacji poematów Cypriana Norwida. Oprac. W. Toruń. Lublin–

Rzym 2007. 
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Rekapitulując, należałoby stwierdzić, że książka Siewierskiego jest nierówna. 
Wady i zalety tworzą wielopoziomową mozaikę. Z perspektywy dydaktyka uni-
wersyteckiego stwierdzam, że jest ona cennym źródłem propedeutyki interpreta-
cji utworów Norwida, Siewierski daje stosunkowo prostą wykładnię interpre- 
tacyjną takich utworów, jak Promethidion czy Assunta. Prostota tej wykładni, 
niepodejmowanie wszystkich wątków, jest powiązana z brakiem odwołań do li-
teratury przedmiotu – narracji nie wikłają polemiki, dyskusje z innymi stanowi-
skami, nie komplikują skróty myślowe będące nawiązaniem do innych wnios-
ków interpretacyjnych. Czytanie Assunty to skrócona parafraza z wątłym pomy-
słem interpretacyjnym. Wniosek? To, co stanowi o słabości książki w jednym wy-
miarze, stanowi o jej sile w innym. W zależności od tego, w jakim kontekście 
teksty te będą czytane, mają one mniejszą lub większą wartość. Norwidysta znaj-
dzie tu także teksty nader ważne. Myślę tu o artykułach: „Architektura słowa”. 
Wokół Norwidowskiej teorii i praktyki słowa, „Promethidion”. Próba interpreta-
cji i Norwidowska droga poznania. Szczególnie ten ostatni zaprasza do dyskusji. 

Niestety nie polecam lektury książki Siewierskiego traktowanej jako całości – 
liczne powtórzenia i słabsze fragmenty (Czytanie „Quidama”) nużą i irytują 
(szczególnie wspomniany brak rzetelnego opisu bibliograficznego). 
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Małgorzata  R y g i e l s k a  – WARTOŚCI I WĄTPLIWOŚCI 

Pisanie recenzji tomu zbiorowego nie jest zadaniem łatwym, czasami okazuje 
się wręcz przedsięwzięciem z góry skazanym na porażkę. Czytelnik musi wziąć 
bowiem pod uwagę nie tylko całość książki, zazwyczaj skonstruowanej według 
jakiegoś klucza, ale i uwzględnić „mikroświaty” tekstów każdego z poszczegól-
nych autorów, których światopoglądy, założenia badawcze, przyjęte metody 
analizy, a nawet interpretacyjne przyzwyczajenia mogą się skrajnie różnić. Mogą 
też okazać się łudząco do siebie podobne. W każdej z tych sytuacji powstaje 
pytanie o wyznaczniki spójności tomu (lub ich brak), możliwy do zrekonstru-
owania lub explicite wyrażony, najczęściej w przedmowie, autorski zamysł  
redaktorów naukowych, wreszcie zewnętrzne okoliczności powstania danej pu-
blikacji. Nadrzędny cel bądź myśl przewodnia są zazwyczaj sugerowane czytel-
nikowi już w tytule: potem, w czasie lektury (zakładam bowiem, iż odbiorca nie 
poprzestaje jedynie na zapoznaniu się ze spisem treści i pobieżnym przekart-
kowaniu indeksu nazwisk1) ma on okazję na bieżąco weryfikować swoje spo-
strzeżenia z tytułową zapowiedzią.  

Najnowsza książka, która jest efektem starań badaczy skupionych wokół 
Warszawskiego Koła Norwidologicznego i w dużej mierze ma charakter jubile-
uszowy, powstała bowiem w związku z obchodami 190. rocznicy urodzin autora 

                                                           
1 Zaskakujące, że w Przysiędze Hippokratesa dla Pluralisty, opublikowanej niemal ponad 

trzydzieści lat temu przez Wayne’a Bootha, jednego z amerykańskich literaturoznawców, 
znajdują się zobowiązania, które każdemu badaczowi, a nawet każdemu recenzentowi (czyżby 
każdemu oprócz pluralistów?) mogą wydawać się oczywiste. Pierwsze dwa z nich brzmią 
następująco: „1. Nie opublikuję niczego, przychylnego lub nie, na temat książki lub artykułu, 
których przynajmniej raz nie przeczytałem. 2. Postaram się nie publikować niczego o jakiej-
kolwiek książce lub artykule, dopóki ich nie zrozumiem, co oznacza: dopóki nie będę miał 
podstaw myśleć, że autor, o którym piszę, rozpozna tam siebie”. W. B o o t h. Hippocratic 
Oath for the Pluralist. W: t e n ż e. Critical Understanding: the Powers and Limits of Plu-
ralism. Chicago 1979. Cyt. za: R.  K o z i o ł e k. Znakowanie trawy albo praktyki filologii. 
Katowice 2011 s. 34. Już Norwid pisał: „Co znika dzisiaj, iż czytane pędem”, ale czy na-
prawdę potrzebujemy narzucanych z zewnątrz wyznaczników (nawet jeśli by się okazało, że 
zostały one utworzone jako pamflet zarazem ironiczny i żartobliwy), które pozwoliłyby nam 
napisać rzetelną recenzję, opinię, komentarz? W zgodzie z prawidłami sztuki, naukowymi 
wymogami i własnym sumieniem? To oczywiście również pytanie o wartości, a także o ele-
menty normatywne i ich wzajemne powiązania w życiu konkretnego człowieka. Zob. też  
J.  S ł a w iń s k i. Funkcje krytyki literackiej. W: t e nż e: Dzieło, język, tradycja. Kraków 
1998 s. 159-183. 
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Vade-mecum (7), nosi tytuł Norwid w świecie wartości2. Wydaje się, że w odróż-
nieniu od części prac podejmujących podobną problematykę3 w centrum rozwa-
żań umieszczona została postać poety (znaczenie leksemu Norwid nie ograni-
czałoby się tutaj do nazwy własnej – nazwiska, pełniłby on również funkcję 
metonimii, która pozwalałaby w obręb refleksji włączyć całą jego twórczość4), 
który żył i tworzył w XIX wieku, a urodził się, jak czytamy we wstępie do tomu, 
ponad 190 lat temu. Czym jest zatem tytułowy „świat wartości”? Co kryje się za 
takim sformułowaniem? Słowo „wartość”, funkcjonujące w języku naturalnym5, 
przeniknęło bowiem do języków naukowych, a sposób jego użycia w obrębie 
poszczególnych dyscyplin dodatkowo spotęgował jego wieloznaczność6. W róż-
nych koncepcjach filozoficznych wartościom przypisuje się też odmienny status 

                                                           
2 Pełny tytuł i adres bibliograficzny: Norwid w świecie wartości. Z „Dni Norwidowskich 

na Białołęce”. Red. T. Korpysz. Fundacja „Ziarna Ocalenia”. Warszawa 2012 ss. 159. Warto 
przypomnieć w tym miejscu inne publikacje wydane z okazji obchodów kolejnych rocznic 
narodzin poety: Cyprian Norwid: wystawa w 125 rocznicę urodzin. Przewodnik. Warszawa 
1946 oraz Cyprian Norwid: wystawa w 125 rocznicę urodzin. Katalog. Warszawa 1946;  
Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin: materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971.  
Red. M. Żmigrodzka. Warszawa 1973; Norwid bezdomny: w 180 rocznicę urodzin poety. Red.  
J. Kopciński. Warszawa 2002. Autorzy, akcentując w podtytule książki: Z „Dni Norwidow-
skich na Białołęce” jej związek z innymi formami aktywności naukowej i popularyzatorskiej, 
uniknęli tym samym powielania formuł jubileuszowych. 

3 Por. chociażby S.  S a w i c k i. Wartość – sacrum – Norwid: studia i szkice aksjolo-
gicznoliterackie. Lublin 1994; J.  P u z y n i n a. Język wartości. Warszawa 1992. Autorzy, 
poza jedynym wspomnieniem w przypisie (s. 57), niemal całkowicie pomijają w swych 
rozważaniach książkę Edwarda K a s p e r s k i e g o. Świat wartości Norwida. Warszawa 
1981. Niewiele jest również odwołań do tomu Norwid a chrześcijaństwo. Red. J. Fert,  
P. Chlebowski. Lublin 2002. 

4 Oczywiście można użyć tutaj terminów mniej lub bardziej zakorzenionych w refleksji 
literaturoznawczej, ze świadomością ich zróżnicowania i wzajemnej nieprzekładalności, takich 
jak na przykład „narracja pierwszoosobowa”, „podmiot sylleptyczny”, „autor wpisany w dzie-
ło”, które służą dookreśleniu relacji między autorem, dziełem, podmiotem. 

5 „Słowo »wartość« rozumiemy spontanicznie, w kontekście używanego języka, chociaż 
w różnych dziedzinach życia (gospodarka, polityka, etyka, psychologia, nauka) jest ono płynne 
aż do granic wieloznaczności; domniemujemy jednak, że jest czymś cennym (z różnych wzglę-
dów), o co warto zabiegać; czasami używane jest wyrażenie »wartości negatywne« – ze 
względu na podmiot, który ocenia takie wartości; nie są natomiast uznawane tzw. wartości 
neutralne”. M.A.  K rą p i e c. Wartość. Hasło w: Powszechna encyklopedia filozofii. T. 9. 
Se-Ż. Red. A. Maryniarczyk i in. Lublin 2008, http://www.ptta.pl/pef/pdf/w/wartosc.pdf  
(dostęp: 30 listopada 2013). 

6  Dystansuję się tutaj od problemu „[Rozróżnienia] wartości kulturowych i wartości  
w rozumieniu innych dyscyplin naukowych”, zob. K.  K wa ś n i e w s k i. Wartości. Hasło 
w: Słownik etnologiczny. Terminy ogólne. Red. Z. Staszczak. Warszawa–Poznań 1987 s. 367. 
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ontologiczny (chociażby w ujęciach „obiektywistów” i „subiektywistów”). Co 
zatem stanowi przedmiot dociekań autorów? Tomasz Korpysz, redaktor tomu, 
objaśnia:  

 
Po pierwsze: ludzkie istnienie jest wartością autoteliczną, samą w sobie, a więc taką, która 
jest bezwarunkowa i niejako zobowiązuje do poszanowania przez innych7. Po drugie: czło-
wieczeństwo to nieustanne konfrontowanie się z różnorakimi wartościami, ponieważ  
człowiek jest niejako zanurzony w wartościach (i antywartościach), niemożliwe jest życie  
w całkowitym oderwaniu od nich (13).  

 
Nasuwają się pytania o to, co i dla kogo jest wartością, a co jest lub może być 

źródłem wartości, a także w jakich relacjach pozostają te „różnorodne wartości” 
względem siebie oraz kto lub co te relacje ustanawia. Odrębną kwestią jest to, 
czy relacje między wartościami należy pojmować dynamicznie, czy jako związki 
stałe, niepodlegające modyfikacjom oraz stosunek do wartości poszczególnych 
jednostek i zbiorowości. Stanisław Ossowski wyróżnił wartości odczuwane  
i uznawane, wykazując, iż:  

 
1) Istnieją przedmioty, które są przez nas uznawane jako wartości i jako takie odczuwane;  
2) istnieją przedmioty uznawane jako wartości, ale nie odczuwane; 3) i wreszcie istnieją ta-
kie, w których odczuwamy wartości, ale ich nie uznajemy. […] Motywy naszych czynów mo-
gą być tedy uzależnione od dwóch konkurencyjnych skal wartości: od wartości istotnie przez 
nas odczuwanych na skutek wrodzonych dyspozycji i od wartości narzuconych nam przez 
środowisko kulturalne8.  

 
W konstruowaniu hierarchii wartości należy zatem uwzględnić zarówno prze-

konania, jak i odczucia, reakcje i nastawienie emocjonalne. Człowiek nie istnieje 
w próżni, a świat w którym żyje, to nie tylko świat wartości, ale też świat zło-
żonych kulturowych uwarunkowań. Jeśli bowiem celem naszych rozważań nie 
jest człowiek uniwersalny, „człowiek w ogóle”9, to zazwyczaj skupiamy się wte-
dy na poszukiwaniu cech wspólnych wszystkim ludziom. Odpowiedź na pyta-

                                                           
7 Podział na wartości autoteliczne i heteroteliczne jest ogólnie przyjęty. Por. też: J .  T u -

r o w s k i. Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin 1993 s. 40; W. P i w o w a r s k i. 
ABC katolickiej nauki społecznej. T. 1. Pelplin 1993 s. 75. Podaję za: M. F i l i p i a k. 
Socjologia kultury. Zarys zagadnień. Lublin 2003 s. 126 (tu także przywoływany niżej frag-
ment rozważań Stanisława Ossowskiego w identycznym brzmieniu) oraz s. 127 przypis  
130, 132. 

8 S.  O s s o w s k i.  Dzieła. T. 3. Warszawa 1968 s. 74, 79. 
9 Zob. E.  K o s o w s k a,  E.  J a w o r s k i. Kultura Europy. Współczesność wobec 

tradycji. W: Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych. Red. E. Kosow-
ska. Katowice 1992 s. 22-25. 
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nie: „Co to jest człowiek?”, postawione niegdyś przez Immanuela Kanta, pona-
wiane przez dwudziestowiecznych przedstawicieli antropologii filozoficznej10  
i przypominane przez myślicieli wi ązanych z filozofią dialogu, jest szczególnie 
istotna, od niej bowiem zależy, jak zakreślimy obszar naszych dociekań. Wydaje 
mi się, że w pismach Norwida, oprócz utworów zawierających definicje bądź 
quasi-definicje człowieka11, znajduje się wiele takich tekstów, zróżnicowanych 
pod względem genologicznym, w których dopomina się on o człowieka kontek-
stualnego12, człowieka konkretnego miejsca i czasu, człowieka żyjącego w okre-
ślonej kulturze i w jej ramach dokonującego wyborów. 

Tomasz Korpysz zaznacza:  
 

Należy w tym miejscu podkreślić, że systemy i hierarchie wartości są różnorodne i zmienne, 
ponieważ związane są one z obiektywnymi procesami historycznymi i kulturowymi, intersu-
biektywnymi, właściwymi pewnym zbiorowościom zmianami sposobów doświadczania świa-
ta i funkcjonowania w nim, ale też z indywidualnymi, subiektywnymi wyborami poszcze-
gólnych ludzi, którzy w danym okresie swojego życia coś uważają za dobre, a coś innego za 
złe. Rzecz jasna, można wyodrębnić grupę wartości podstawowych, wspólnych większości 
ludzi, niezależnie od czasu i miejsca, w którym żyją, jednak znacząca część wartości oraz ich 
hierarchia są tym, co ludzi różni i niejednokrotnie staje się przyczyną kontrowersji, sporów 
czy wręcz walk. Jednak problemem w międzyludzkim obcowaniu może być nie tylko zróżni-
cowany stosunek do poszczególnych wartości oraz odmienne ich rozumienie, lecz także 
otwarte kontestowanie tradycyjnych systemów wartości, a niekiedy nawet świadomy i aktyw-
ny sprzeciw wobec nich i wobec tych, którzy je wyznają i praktykują (13-14). 

 
Przytaczam tak obszerny fragment tekstu Norwid i wartości (uwagi wprowa-

dzające) nie bez powodu. Jeśli bowiem przyjmiemy, że „system wartości funk-
cjonujący w społeczeństwie ludzkim pojmowanym ogólnie jest tylko generaliza-
cją teoretyczną” a „w rzeczywistości istnieją tylko konkretne systemy wartości 
odpowiadające różnym społeczeństwom i wytworzonym przez nie kulturom”13, 

                                                           
10 Między innymi M. Schelera, który w zaproponowanej przez siebie hierarchii wyróżnił: 

wartości zmysłowe, wartości witalne, wartości duchowe, wartości religijne i wartości moralne. 
Scheler zwrócił też uwagę na ludzkie uczucia. Zob. między innymi M. S c h e l e r. Istota  
i formy sympatii. Tłum. wstępem i przypisami opatrzył A. Węgrzecki. Warszawa 1986 oraz 
M. S c h e l e r. Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Tłum., wstępem i przy-
pisami opatrzyli S. Czerniak i A. Węgrzecki. Warszawa 1987. 

11 Por. T.  K o r p y s z.  Definicje poetyckie Norwida. Lublin 2009. 
12 Określenia „człowiek uniwersalny” i „człowiek kontekstualny” ukute zostały przez  

dr Eugeniusza Jaworskiego, któremu składam podziękowania za rozmowy na temat kondycji 
człowieka i jego „miejsca w kosmosie” (M. Scheler), a także wartości, którymi winien kiero-
wać się antropolog kultury. Por.  K o s o w s k a,  J a w o r s ki. Kultura Europy s. 25. 

13 K w a ś n i e w s k i. Wartości s. 367. 
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to czy wspomnianą wyżej „grupę wartości podstawowych, wspólnych większoś-
ci ludzi” należy wtedy lokować w obszarze tzw. uniwersaliów kulturowych? I co 
należałoby rozumieć przez „tradycyjne systemy wartości”? Dość pesymistyczne 
wydają się też rozpoznania, wedle których:  

 
W literaturze religijnej, filozoficznej i szerzej – humanistycznej, ale także w publicystyce 
nierzadko podkreśla się to, że coraz mniej ludzi żyje zgodnie z wartościami uznawanymi 
dawniej za najważniejsze (należą do nich m.in. wartości sakralne, prawda, uczciwość, honor, 
piękno); coraz mniej osób gotowych jest w praktyce dawać im świadectwo, co więcej – coraz 
mniej ludzi uznaje je za wartości podstawowe czy nawet po prostu szczególnie istotne (14).  

 
Diagnozy takie dokonywane były jednak już w starożytności i już wtedy po-

szukiwano skutecznych środków zaradczych, które mogłyby zahamować postę-
pujący upadek obyczajów i brak poszanowania dla panujących norm i uznawa-
nych wartości. Wydaje mi się, że jednym z możliwych rozwiązań w odniesieniu 
do stosowanych procedur badawczych mogłaby być analiza relacji między war-
tościami odczuwanymi, wyznawanymi a deklarowanymi, na przykład wykorzy-
stująca antropologiczne badania jakościowe, poszerzone o badania wzorów za-
chowań, kulturowych reguł, a także przyjmowanych przez ludzi postaw. Przyjęte 
założenia badawcze, którym towarzyszą określone przesłanki filozoficzne, świa-
topoglądowe czy religijne mogą bowiem, podobnie jak zastosowane metody ana-
liz, znacząco wpływać na ich wyniki, a także sposób prowadzenia interpretacji, 
dobór argumentów czy wreszcie – konkluzje. 

Należy jednak podkreślić, na co zwracają uwagę sami autorzy (zob. chociaż-
by s. 134), iż publikacja Norwid w świecie wartości ma w dużej mierze charak-
ter popularyzatorski i stanowi zaledwie jeden z elementów szerzej zakrojonego 
projektu „Vade-mecum”, skupiającego uczonych, duchownych, artystów, anima-
torów kultury i miłośników twórczości dziewiętnastowiecznego poety, w ramach 
którego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej 
odbyła się nie tylko sesja popularnonaukowa „Świat wartości Norwida”, ale  
też zostały zorganizowane konkursy dla młodzieży szkolnej związane z twór-
czością Cypriana (recytatorski i plastyczny – zdjęcia nagrodzonych zostały za-
mieszczone na końcu tomu), wieczory poetycki i muzyczny. Odprawiona została 
również, o czym wspomina we Wstępie (10) ksiądz dr Sylwester Gaworek, 
Przewodniczący Rady Fundacji „Ziarna Ocalenia”, msza w intencji Norwida  
i norwidologów. 

W tomie odnajdziemy w głównej mierze teksty częściowo już znane: zostały 
one opublikowane w innej formie już wcześniej, na przykład jako odrębne arty-
kuły w czasopismach (vide: tekst Jacka Leociaka) lub stanowią inne ujęcie pro-
blematyki, bliskiej ich autorom (przedstawiciele najmłodszego pokolenia war-
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szawskich badaczy, skupionych wokół działań Koła Norwidologicznego ponow-
nie sięgnęli po tematy, już wcześniej będące przedmiotem ich refleksji, tym  
razem skupiając się na zagadnieniu wartości, z dbałością o to, by sposób przed-
stawienia własnych tez interpretacyjnych dopasować do projektowanego odbior-
cy: młodego człowieka, niekoniecznie znającego twórczość Norwida, a z całą 
pewnością nieobeznanego z ogromną przecież literaturą, która dotąd powstała na 
ten temat [por. 134] – i jak możemy się przekonać – wciąż powstaje). Wśród 
autorów wymienić należy prof. Jadwigę Puzyninę, od wielu lat zajmującą się 
problematyką języka Norwida, dr Tomasza Korpysza, opiekuna Koła Norwido-
logicznego, prowadzonego przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu War-
szawskiego, prof. Jacka Leociaka z IBL PAN, ks. Antoniego Dunajskiego oraz 
młodych norwidologów: dr Joannę Trzcionkę, mgr Martę Rogowską, mgra Mar-
cina Będkowskiego, mgra Karola Samsela. 

Artykuł prof. Jadwigi Puzyniny, wybitnej znawczyni meandrów Norwido-
wego języka i wieloletniej badaczki jego twórczości, podejmuje kwestie znane 
norwidologom z jej artykułów i książek14. Stanowi jednak ważny głos w dyskusji 
o wartościach w twórczości Norwida, tym ważniejszy, że dotyczy zagadnienia 
szczególnie istotnego dla młodych ludzi, którzy stoją przed wielością rozmaitych 
życiowych wyborów: kwestii prawdy. Pytania o to, czym jest prawda, jak do niej 
dotrzeć, jak się nią kierować w zwykłej, nierzadko trudnej, ludzkiej codzienności 
są wciąż aktualne. Jadwiga Puzynina wskazuje przykłady i sposoby użyć słowa 
„prawda” w dziełach Norwida. Wyróżnia: prawdę jako wypowiedź, prawdę jako 
postawę, prawdę jako autentyczną wiedzę, prawdę jako rzeczywistość lub jej 
elementy, prawdę jako dobro, prawdę jako zgodność sztuki z rzeczywistością, do 
której się odnosi lub którą wyraża (20-21). Wskazuje też na różnicę między 
                                                           

14 Warto wspomnieć chociażby: J .  P u z y n i n a. Słowo Norwida. Warszawa 1990; 
t a ż .  „Prawda” w poematach Norwida. „Studia Norwidiana” t. 9-10:1990-1991 s. 5-26; t aż. 
Językowy obraz prawdy w twórczości Norwida. „Ethos” 1992 nr 4 s. 59-67, Słownictwo etycz-
ne Cypriana Norwida. Część 1.: prawda, fałsz, kłamstwo. Red. J.  Puzynina. Warszawa 1993, 
t a ż. Słowo – wartość – kultura. Lublin 1997. Odwołania do tych prac znajdujemy w przy-
pisach, co jest szczególnie ważne w przypadku, kiedy projektowanym odbiorcą tomu ma być 
czytelnik młody. Jest to cenne w dwójnasób: sam tekst przybliża poglądy Norwida i zapoznaje 
z fragmentami jego utworów, zazwyczaj pomijanych w standardowej edukacji szkolnej (pro-
gramy edukacyjne zakładają dowolność w wyborze dzieł lub ich urywków, ale czas na ich 
poznawanie i interpretację wraz z uczniami bywa skrajnie ograniczony), a jednocześnie za-
wiera wskazówki dotyczące dalszych lektur, po które można sięgnąć po zapoznaniu się z tą 
publikacją, jeśli ktoś zechce poszerzyć swoją wiedzę i ewentualnie, stopniowo, ćwiczyć 
umiejętność czytania tekstów popularnonaukowych i naukowych, co dla wielu osób może 
stanowić wyzwanie. Tak skonstruowany tom może też stanowić pomoc dla nauczycieli róż-
nych przedmiotów: nie tylko języka polskiego, ale również wiedzy o kulturze, religii,  
a nawet filozofii i etyki. 
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prawdą w sensie abstrakcyjnym oraz prawdą w sensie konkretnym, podkreślając, 
że słowo „prawda”, pojawiające się w tekstach Norwida aż 908 razy (17 przypis 
2), wymaga skupionej i czujnej interpretacji utworu i kontekstu, w którym się 
pojawia, często bowiem poeta „świadomie łączy […] ze sobą różne jej [prawdy] 
znaczenia” (22). Prawda jako wartość musi, zdaniem Norwida, łączyć ze sobą 
trzy wymiary: „prawda tylko m yś l ą ,  u c z u c i e m  i  ż y c i e m  r a -
z e m  może być objęta (PWsz VIII, 196)” (22). Prawda w takim ujęciu staje się 
jednocześnie wartością deklarowaną, uznawaną, odczuwaną i wcielaną w życie. 
Wedle interpretacji pism Norwida dokonanej przez Jadwigę Puzyninę, winno się 
dążyć do całkowitej spójności pomiędzy tym, co się myśli, tym, co się mówi, 
tym, co się odczuwa, i tym, co się czyni: prawdę bowiem należy praktykować 
(PWsz VI, 225; s. 18). Nie jest to proste: wymaga dobrego rozpoznania włas-
nych myśli, emocji, odczuć, dążeń, a także refleksji nad głoszonymi poglądami  
i uważności w postępowaniu. O praktykowanie prawdy dopominał się i wspom-
niany przez Norwida Diogenes, i sam autor Vade-mecum. Prawda jako wartość 
może być uznana za wartość autoteliczną, można włączyć ją w obręb wartości 
sakralnych, ale można też – uwzględniając teksty Norwida – uznać ją za wartość 
sakralizowaną. W tym miejscu jedynie sygnalizuję możliwość wprowadzenia 
takich rozróżnień również w odniesieniu do twórczości Cypriana Kamila – ich 
uzasadnienie wymagałoby bowiem obszernych przytoczeń, a także szczegóło-
wych analiz jego utworów. 

Artykuł Jacka Leociaka, znany czytelnikom „Ethosu” (1992 nr 4), poświę-
cony został Norwidowskiej etyce mowy. Ważny i ciekawie poprowadzony jest 
tutaj wątek odpowiedzialności za słowo, powiązanej z odpowiedzialnością za 
drugiego człowieka15. Autor podkreśla, że „Cały szereg naszych zachowań języ-
kowych podlega […] moralnemu osądowi. Możemy bowiem czynić zło lub spra-
wiać dobro również poprzez słowo. Możemy źle lub dobrze – w sensie moral-
nym – używać języka” (29). Odwołuje się przy tym do nauk starożytnych 
retorów, którzy zwracali uwagę na właściwe wykorzystanie zdobytych podczas 
nauk sztuki wymowy umiejętności. Mogły one służyć zarówno przekonywaniu, 
jak i manipulacji, wspomagać jasne wyrażenie opinii i służyć dobru ogółu albo 

                                                           
15 „Sam dialog pojmujemy jako stosunek wzajemnej odpowiedzialności, jako wzajemne  

»powierzanie« siebie, które jest niemożliwe bez przyjęcia na siebie odpowiedzialności za 
siebie połączonej z odpowiedzialnością za partnera” – pisze Maria N o w i c k a - K o -
z i o ł. Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu. Warszawa 1993  
s. 200-201. Cyt. za: A.  G o m ó ł a. Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty „Jeżycjady”. 
Katowice 2004 s. 95. Gomóła przywołuje wcześniej pisma Martina Bubera, aby opisać rela- 
cje między regułami, wartościami i modelami wychowania w powieściach Małgorzaty 
Musierowicz. 
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wspierać jednostkowe, bądź grupowe interesy. Kontekst dla rozważań Jacka 
Leociaka tworzą również etyka katolicka oraz filozofia dialogu, a także niektóre 
nurty współczesnej filozofii języka. Badacz podkreśla, że według Norwida zdol-
ność mowy nie jest wynikiem ewolucyjnych przemian gatunku, ale jest darem 
Boga: „słowo było z człowieka wywołane” (PWsz III, 559) i właśnie dzięki bo-
skiej ingerencji, wiąże się nieodłącznie z dziełem stworzenia świata i człowieka. 
Norwidowa interpretacja aktywności Adama-nazwodawcy różni się więc zna-
cząco od tych, proponowanych współcześnie przez Maurice’a Blanchota czy 
George’a Steinera. Pierwszy człowiek nie jest tutaj bowiem samowolnym kreato-
rem, a nazywanie dalekie jest od arbitralności. Wymaga bowiem znajomości 
istoty nazywanej rzeczy. Leociak podkreśla także, powołując się na Rzecz o wol-
ności słowa, iż aby odnaleźć „wnętrzną słów przyczynę”, zapytać należy o… 
„intencję serca” (PWsz III, 586-587). Kontekstem interpretacyjnym staje się tutaj 
dla niego antropologia biblijna: „W antropologii biblijnej serce oprócz uczuć 
oznacza również myśl, intelekt. […] W sercu człowiek może rozmawiać z sa-
mym sobą i podjąć trud rozmowy z Bogiem” (37-38). Dlatego tak istotne są 
intencje, które odnosić można zarówno do pragnień, jak i pojmowanych inte-
lektem zamiarów. Podstawą prawdziwego dialogu: z sobą samym, z drugim 
człowiekiem, z Bogiem, jest jego przejrzystość, otwarcie, gotowość do spotka-
nia. Autor, za Francisem Jacques’em, pisze również o „mowie okaleczenia”, 
mowie przemocy, mowie „zziębniętej” i skrwawionej (PWsz III, 575-576) i po-
daje jako jeden z przykładów okaleczającej mowy kłamstwo, a nawet celowe 
przemilczenie. Wykroczeniem przeciwko mowie są również pustosłowie, gadul-
stwo i nieumiejętność słuchania innych: 

 
Powódź przenicowanych słów zagłusza treść. Ludzie mówią już tylko do siebie i dla siebie 
albo wtapiają się bez reszty w cudze mówienie i myślenie. Zanika sztuka rozmowy z drugim 
człowiekiem […] (51).  

 
Dlatego tak potrzebna jest odpowiedzialność, każdego z nas, za każdą myśl  

i każde słowo, za każdy kontakt z drugim człowiekiem, które może przerodzić 
się w spotkanie.  

Ks. Antoni Dunajski powołuje się na ustalenia prof. Jadwigi Puzyniny, przede 
wszystkim w odniesieniu do pojmowania wartości religijnych przez ludzi wie-
rzących i niewierzących, którzy mogą mieć do nich stosunek neutralny, nega-
tywny lub pozytywny16 (68-69). Laicy mogą takie wartości uznawać i bardzo 
często tak się dzieje, ale nawet jeśli próbują wedle nich postępować, to bez 
„zakotwiczenia” ich w Bogu, „jako wartości najwyższej” (61). Norwid natomiast 

                                                           
16 Zob. J.  P u z y n i n a.  Język wartości. Warszawa 1992 s. 178. 
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nie tylko dawał świadectwo swej wierze, ale – zdaniem niektórych badaczy – 
umieszczał wartości i refleksję nad nimi „w obszarze »chrześcijańskiego  
kosmosu«”17. Poeta, podróżując po świecie, dostrzegał zróżnicowanie kultur, 
zauważał też konieczność ich opisywania we właściwym dla nich kontekście 
(choć nie uniknął również złud europocentryzmu), a więc był bliski temu, co, 
odnosząc się do badań Franza Boasa, nazywamy dziś relatywizmem kulturo-
wym18, a jednocześnie stanowczo przeciwstawiał się wszelkim przejawom rela-
tywizmu moralnego. Nie ma też u Norwida nadmiernego krytycyzmu – jest na-
tomiast przemyślana, poparta jasno wyłożonymi argumentami, krytyka idei, 
poglądów, zachowań, na które z różnych powodów nie mógł przystać. Nie nale-
żał też do powierzchownych kontestatorów otaczającej go rzeczywistości. Raczej 
próbował stawiać diagnozy i szukać remediów. Jedną z cech Norwida, którą ks. 
Dunajski odnajduje w jego twórczości, jest umiejętność pokładania ufności  
w Bogu bez względu na okoliczności, a także uznanie wartości sakramentów 
(spowiedzi świętej, Eucharystii) i dbałość o życie zgodnie z nakazami Pisma 
Świętego, przy zachowaniu rytmu modlitwy, pracy i odpoczynku. Duchowny 
wskazuje też na niebezpieczeństwa czyhające na młodych ludzi chociażby  
w ruchach fundowanych na ideologii New Age (s. 60). Tadeusz Różewicz, który 
wielokrotnie nawiązywał do twórczości Norwida, w utworze Tempus fugit. Opo-
wieść napisał:  

 
[…] 
Bóg jest modny. Modny jest też absolut  
Boga zapraszają do telewizji  
Bóg Lévinasa Bóg Bubera Bóg  
Hegla Pascala Blocha  
Heideggera Rosenzweiga  
Występuje między Telenowelą argentyńską kawą i herbatą […]19 

 

                                                           
17 Ks. Dunajski przywołuje tu słowa znakomitego badacza twórczości Norwida, Stefana 

S a w i c k i e g o.  Por.  t e nż e.  Wartość – sacrum – Norwid. 
18 Zob. chociażby F.  B o a s. Race, Language, and Culture. New York 1961. Warto pod-

kreślić, że „W rzeczywistości sam Boas nie używał tego pojęcia (zostało ono po raz pierwszy 
użyte w »American Anthropologist« w 1948 roku, a więc już po śmierci Boasa), choć przyjęta 
przez niego perspektywa badawcza odpowiada temu, co kryje się za powyższym terminem i co 
przejęli jego uczniowie”. E.  K o p c z yń s k a. Metoda i pasja. Antropologia kulturowa 
Franza Boasa. Z wyborem pism. Kraków 2012 s. 91. 

19 T.  R ó ż e w i c z. Wyjście. Wrocław 2004 s. 75. Dokładnie ten fragment liryku 
wykorzystuje jako jedno z mott rozdziału Bóg jest modny. Kontrduchowość masowa Anna 
S o b o l e w s k a.  Zob.  t aż.  Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej 
Ery? Warszawa 2009 s. 13. 
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Rozdrobnienie, atomizacja, być może również brak czasu albo brak umiejęt-
ności jego organizacji, sprowadzenie ważnych rozmów o Bogu do funkcji tele-
wizyjnych przerywników20, żonglowanie koncepcjami – to wszystko może pro-
wadzić do poczucia zagubienia, szczególnie u młodych ludzi, szukających włas-
nej drogi albo potwierdzenia życiowych wyborów.  

Joanna Trzcionka w krótkim tekście przedstawiła Kilka myśli z lektury dra-
matów, dotyczących refleksji Cypriana Norwida nad kondycją człowieka. 
Wspierając się fragmentami Kleopatry i Cezara (przypowieści o człowieku) oraz 
Pierścienia Wielkiej Damy, podkreśla wagę pokory i godności w życiu czło-
wieka. Pokora nie oznacza bynajmniej ślepego posłuszeństwa ani wymuszonej 
uległości, co autorka uwidacznia w interpretacji Norwidowego wersu: „człowie-
kiem być / to w dyjademie przejść się pod jarzmem”, dokonanej w odniesieniu 
do symboliki diademu i jarzma w ewangeliach. Być człowiekiem to „stawać  
w pokorze i odbierać chwałę” (102) – pisze Trzcionka. Bycie człowiekiem wy-
maga więc nie tylko ogromnej samoświadomości i ufności w Boskie wyroki: to 
również umiejętność zmierzenia się z własnym i cudzym cierpieniem (którego 
czasem woli się nie dostrzegać), troska o godne traktowanie siebie samego  
i innych, właściwe pojmowanie chwały i honoru. Człowiekiem nie jest się raz na 
zawsze: bycie człowiekiem „to proces, w którym »z człeka się wywalcza czło-
wiek« […]: chodzi o codzienny, mozolny trud ostatecznego ukształtowania czło-
wieka w samym sobie” (103). Wymaga to zmierzenia się z własnymi słaboś-
ciami, zrozumienia własnej siły i odnalezienia jej źródła, wreszcie świadomości 
jasnych i ciemnych stron ludzkiego żywota, tego „rozdwojenia w sobie”, o któ-
rym pisał niegdyś Mikołaj Sęp-Szarzyński, i które w wierszu Nieskończony 
wspominał Norwid:  

 
Człek, wcielona sprzeczność, dział...  
Z raną śmierci, co go dwoi,  
Z blizną grzechu – rozłamany –  
Ledwo stoi...  

PWsz I, 20221 
 
Tomasz Korpysz w artykule Człowiek w świecie wartości Norwida nie tylko 

znajduje potwierdzenie ważności zasygnalizowanej w tytule problematyki w ana-
lizach językoznawczych wspartych o dane liczbowe, ale też zwraca uwagę, że:  

 

                                                           
20 Bywają też wyjątki: cykliczne programy religijne, a także dostępne dla widzów nagra-

nia ze spotkań i rozmów z duchownymi i filozofami. 
21 Ten fragment cytuje Tomasz Korpysz (82 przypis 27) w tym samym tomie. 
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[…] odcienie znaczeniowe [słów] czy wartościowanie są uwarunkowane kontekstem, w któ-
rym się znajdują, niekiedy są naznaczone polemicznym charakterem danej wypowiedzi, cza-
sem noszą rys osobowości i poglądów postaci literackich, które te słowa wymawiają (74-75).  

 
Nie ulega jednak dla niego wątpliwości, że „zaszczyt bycia człekiem”, o któ-

rym pisze Norwid, wynika z faktu, iż człowiek stworzony został na Boże 
podobieństwo (76-77). Korpysz podkreśla, że „w przypadku Norwida można 
mówić o dość konsekwentnie rozwijanej chrześcijańskiej, personalistycznej 
antropologii, która widzi w człowieku wartość autoteliczną” (84). Zwraca rów-
nież uwagę, że poeta wielokrotnie upomina się o prawdziwe, rzetelne i odpowie-
dzialne życie. Pojawia się u niego „dowartościowanie doczesności i material-
ności”. Umiejętność połączenia ziemskich zadań z perspektywą Boskiego planu 
przekłada się również na dbałość o kontakt z drugim człowiekiem, na pielęg-
nowanie własnych talentów tak, aby służyły też innym, na właściwym pojmo-
waniu swych obowiązków: wobec Boga, wobec bliźniego, wobec ojczyzny, 
wreszcie wobec samego siebie jako boskiego tworu. Wymaga to codziennego 
trudu utrzymywania chwiejnej równowagi między ziemskim i boskim wymiarem 
ludzkiej egzystencji, tak, by nie popaść w złudne umiłowanie „czystej ducho-
wości”, które mogłoby prowadzić do zaniedbań bardziej „przyziemnych” powin-
ności. Człowiek, dwoisty, złożony z ducha i materii, powinien rozwijać siebie 
jako całość, bez odrzucania czy negowania żadnej z tych dwóch sfer, ale też bez 
negowania teraźniejszości przy fałszywie pojętej trosce o pozaziemską przysz-
łość (por. s. 82-83): „Popatrzmy w niebo, tam górnymi bądźmy, / A ręce w zwy-
czaj ujarzmiwszy – prządźmy...” (PWsz I, 68). Norwid – nie po raz pierwszy – 
zwraca uwagę na potrzebę poszanowania pracy, także pracy fizycznej, a także 
potrzebę poszanowania dziedzictwa własnej kultury. 

Myślę, że warto przeczytać te teksty nie tylko w kolejności, w jakiej zostały 
ułożone w tomie, choć taka linearna lektura wydaje się najbardziej naturalna. Po 
pierwszym przeczytaniu, kiedy widoczne są już wielorakie związki pomiędzy 
poszczególnymi artykułami, warto podjąć trud ponownej lektury, dzięki czemu 
łatwiej zauważalne staną się i niewielkie, a przy tym nieliczne różnice między 
stanowiskami poszczególnych badaczy, ale także komplementarność niektórych 
interpretacji. Obecny nie tylko w twórczości Norwida, ale i wspólny dla prac 
zawartych w tym tomie „chrześcijański układ odniesienia”22 stanowi dla autorów 
ważny, właściwie nadrzędny, kontekst rozważań o „świecie wartości” – nie tylko 
tym Norwidowym, ale i współczesnym. Tomasz Korpysz w Uwagach wstępnych 
zastrzegł: „Prezentowane w niniejszej książce szkice z konieczności przybliżają 
                                                           

22 S a w i c k i. Wartość – sacrum – Norwid s. 57. Fragment ten cytuje ks. Antoni Dunaj-
ski (s. 57). 
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jedynie wybrane fragmenty świata wartości (i antywartości) Cypriana Kamila” 
(16). Podobnie interpretacje utworów Norwida: dominuje optyka chrześcijańska 
i poszukiwanie przede wszystkim tych wartości, które z łatwością, przy przyjęciu 
określonych założeń, da się określić jako wartości religijne, choć według innych 
koncepcji (chociażby Maxa Schelera) mogłyby one znaleźć się na przykład  
w obszarze wartości duchowych. Dobro, prawda, piękno – nazwy transcendenta-
liów – których używa się „w celu bardziej precyzyjnego określenia tego, co uzna 
się za wartościowe (cenne) w dziedzinach poznania, moralnego działania czy 
aktów religijnych”23, pojawiają się w całym tomie najczęściej w odniesieniu  
właśnie do sfery religii chrześcijańskiej, bez prób wprowadzenia jakichkolwiek 
rozróżnień. Bardziej szczegółowe wskazanie specyfiki chrześcijańskich „warto-
ści sakralnych” pozwoliłoby być może stworzyć jeszcze inny opis Norwida  
w świecie wartości i wartości w świecie Norwida, nie konkurencyjny, lecz kom-
plementarny, w którym znalazłoby się również miejsce na pytania o to, czy  
można w mówić o „systemie wartości” Norwida i próbować go rekonstruować,  
a także odtworzyć hierarchię wartości na podstawie lektury jego pism i różnego 
typu danych biograficznych. 

Na temat wolności w pismach Cypriana Norwida powstało już wiele prac24,  
w tym Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida Jadwigi Puzyniny i To-
masza Korpysza jako jeden z tomów serii słownikowych zeszytów tematycz-
nych, opracowywanych i wydawanych pod auspicjami badaczy z Pracowni 
Słownika Języka Norwida. W artykule pomieszczonym w tomie Norwid w świe-
cie wartości autorzy rozważają problem wolności i zniewolenia na różnych po-
ziomach: w odniesieniu do wolności narodu i rozmaitych aspektów wolności in-
dywidualnej. Podkreślają, że:  

 
Powiązanie wolności z mądrością prowadzi Norwida do uznania za pełną wolność wewnętrz-
ną człowieka jego „zwolenia” z Bogiem, tj. wyboru takich sposobów interpretowania świata  
i postępowania, jakie są zgodne z wolą Boga (92).  

 
Wymaga to świadomego przeciwstawiania się bierności, a także prób wykra-

czania poza własne ograniczenia, które nie będą naznaczone ani pychą, ani 
naśladownictwem niepożądanych zachowań czy postaw. Interesujący jest rów-
nież wątek związków wolności z rozumem i prawem, co skłania do porównań 
koncepcji Norwidowych z myślą Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Osobną 
kwestią pozostaje sposób walki o wolność ojczyzny i ciążenie koncepcji Nor-

                                                           
23 K r ą p i e c. Wartość. 
24 Zob. przynajmniej s. 87 przypis 1. 
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wida ku propozycjom pozytywistów – ale, jak zauważają autorzy jest to problem 
niezwykle złożony. 

Marta Ewa Rogowska podjęła temat Biblii w świecie wartości Norwida (na 
przykładzie listów). Wcześniej, w artykule Czy słowo cudze jest zawsze cudze? 
Typy cytatów na przykładzie nawiązań biblijnych w listach Norwida (1849-
1852)25 autorka analizowała przede wszystkim formy (w mniejszym stopniu 
funkcje26) odniesień do Biblii w wybranych utworach Norwida, wskazując ich 
dokładną lokalizację. Zwracała przy tym uwagę głównie na sposób językowego 
ukształtowania biblijnych nawiązań, wyróżniając: dokładny cytat, cytat zmodyfi-
kowany, quasi-cytat, parafrazę, streszczenie, aluzję oraz rodzaje odautorskich 
wskazań źródeł cytatów, włączywszy w to zabiegi o charakterze cyrograficznym, 
takie jak na przykład podkreślenia. Wśród przytoczonych przykładów znalazły 
się również fragmenty listów Norwida, które poddane zostały odrębnemu opra-
cowaniu z uwagi na rolę Biblii w życiu i twórczości poety. W obu artykułach 
autorka wyróżnia:  

 
[…] główne przyczyny nawiązywania do Biblii: objaśnianie, pomagające zrozumieć właści-
we znaczenia danego fragmentu, wskazywanie na związek opisywanej sytuacji z tym, co 
znajduje się w Piśmie Świętym, a także odwoływanie się do Księgi jako autorytetu (108)27.  

 
Autorka wspomina też o roli, jaką odgrywało Pismo Święte podczas pobytu 

Norwida w Ameryce. Wydaje mi się, że ciekawe byłoby również prześledzenie, 
w jakich sytuacjach sięgał Norwid po Biblię: czy była to dla niego lektura co-
dzienna, ćwiczenie duchowe? Do jakich tradycji czytania Biblii wtedy się odno-
sił? Co sprawiało, że lektura Biblii stanowiła dlań pomoc w trudnych życiowych 

                                                           
25 M.E.  R o g o w s k a. Czy słowo cudze jest zawsze cudze? Typy cytatów na przykła-

dzie nawiązań biblijnych w listach Norwida (1849-1852). W: Norwid mniej znany – przybli- 
żenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego. Red. T. Korpysz. Współpraca red.  
M. Będkowski. Warszawa 2011 s. 93-118. 

26 Artykuł jest „zmienionym fragmentem pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem 
prof. Danuty Ulickiej” zob. R o g o w s k a. Czy słowo cudze jest zawsze cudze? W: Norwid 
mniej znany s. 93 przypis 1. W rozprawie został poruszony również i ten wątek, o czym Ro-
gowska informuje czytelników w przypisach. 

27 W tekście Czy słowo cudze jest zawsze cudze? autorka pisze: „W pierwszej części pracy 
będącej podstawą niniejszego artykułu zajmuję się typologią cytatów, starając się zwrócić 
uwagę na formalne bogactwo typów nawiązań tekstowych, w drugiej wskazuję na ich funkcję 
(objaśnianie Biblii, mówienie o sobie przez dialog z Biblią, rozpoznanie podobieństwa do 
sytuacji biblijnych, przytoczenie prawd biblijnych, wyjaśnianie przez Biblię oraz biblizacja 
języka) – ich bogactwo i specyfika świadczą, że Norwid nie tylko mówi, lecz także myśli  
Biblią” – tamże s. 94. 
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warunkach? Kiedy i dlaczego próbuje interpretować wydarzenia przez pryzmat 
biblijnych przypowieści?  

Epistolografia Norwida stała się również punktem wyjścia do rozważań dla 
Karola Samsela w artykule Cyprian Norwid wobec Europy i kultury europejskiej 
(na przykładzie listów poety). Podobną tematykę autor podejmował już w opubli-
kowanym rok wcześniej tekście Europejskość w twórczości Norwida i Gombro-
wicza28, próbując między innymi odpowiedzieć na pytanie, co buduje „europej-
skość” według dziewiętnastowiecznego poety29, a także wskazać na zasadność 
porównywania „europejskości” przez obu wymienionych przez niego w tytule 
twórców. Autor przywołuje prace innych badaczy podejmujących podobną 
problematykę30, ale stawia też odważnie własną tezę: „Norwid – jeszcze przed 
narodzinami nowoczesnej myśli na temat kryzysu Europy – podejmuje tę 
kwestię i realizuje ją w odniesieniu do najważniejszych europejskich wydarzeń 
historycznych XIX wieku” i zestawia myśl Norwida z refleksją Oswalda Speng-
lera31, a na gruncie polskim – Floriana Znanieckiego, choć sam zaznacza od-
mienność kulturowego kontekstu, w których te prace powstawały. Wydaje mi się 
jednak, że warto by przy takim ujęciu postawić jeszcze inne pytania: nie tylko  
o europejskość i pojęcie europejskości, nie tylko o Europę i pojęcie Europy, ale 
też o źródła kultury europejskiej, o których pisze Norwid (nie tylko w listach). 
Jak może być jeszcze pojmowane owo wspominane przez niego „rozumowanie 
Europy” i na czym ono polega?32 Czy misja Europy jest, jak pisze Samsel, 
„przede wszystkim misją literatury i filozofii”? 33. Końcowe partie artykułu 

                                                           
28 K.  S a m s e l. Europejskość w twórczości Norwida i Gombrowicza. W: Norwid mniej 

znany s. 119-137. 
29 Przywołuje tu między innymi prace Mieczysława Inglota, który pisał: „Europejskie 

powołanie jest w tym kontekście zadaniem, któremu należy sprostać. Norwid przypomina, iż 
mieszkańcy naszego kontynentu wywodzili się z Azji, ale swoją tożsamość uzyskali przez 
objawienie”. M. I n g l o t. Drogami pielgrzyma. Studia i artykuły o twórczości „czwartego 
wieszcza”. Lublin 2007 s. 161;  S a m s e l.  Europejskość s. 124 przypis 16. 

30  Polemicznie odnosi się do artykułu Jolanty C z a r n o m o r s k i e j. W cieniu 
Anioła Niszczyciela. O Norwidowskiej wizji Europy. „Studia Norwidiana” t. 14:1996 s. 21-40 
(s. 116 przypis 2; s. 129 przypis 14). 

31 Wcześniej odnajdziemy takie odwołania w pracach Jolanty Czarnomorskiej. 
32 Por. s. 121 przypis 5, gdzie autor przytacza poglądy Mieczysława Inglota i pisze: „To, 

co – powołując się na Notatki z historii – uznaję za źródło tożsamości europejskiej, tj. umi-
łowanie rozumu, Inglot określa rozumieniem idei objawienia”. 

33 Takie sformułowanie, przynajmniej częściowo, zgodne z niektórymi postulatami Nor-
wida, sugeruje wsparcie się o wąską selektywną definicję kultury, co w kontekście szeroko  
zakrojonej tematyki badawczej wydaje się dość zaskakujące, jest natomiast zrozumiałe  
w odniesieniu do przedmiotu badań różnych dyscyplin szczegółowych, w tym także literaturo-
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poświęcone są tym fragmentom listów Norwida, w których przedstawia on spo-
soby zażegnania „kryzysu”, odwołując się do podstaw wiary chrześcijańskiej  
i rozważając zalety i wady dawnych i obecnie panujących państwowych ustro-
jów politycznych w narodowo i etnicznie zróżnicowanej Europie. 

Marcin Będkowski, który rok wcześniej przedstawił dość obszerny tekst Nor-
wid o materialnych filozofikach34, tym razem postanawia spojrzeć na tego twórcę 
jako krytyka materializmu. Odważnie przyznaje:  

 
Pierwszy cel – popularyzatorski – to chronologiczne przedstawienie wybranych tekstów 
Norwida, które są odpowiedzią na poglądy brytyjskiego przyrodnika. Moja praca ma w tym 
zakresie charakter odtwórczy, jest powtórzeniem rzeczy dobrze znanych w norwidologii od 
lat, lecz nie do końca, jak sądzę, osobom mniej zżytym z twórczością poety. Cel drugi –  
o domniemanej wartości naukowej – to próba dodania do literatury przedmiotu kilku włas-
nych spostrzeżeń, w tym uzupełnienie dotychczasowych ustaleń, korekta niektórych z nich, 
przesunięcie paru akcentów. W tym zakresie praca ma charakter innowacyjny i ma ambicje 
przedstawienia nowej interpretacji zatargu intelektualnego Norwida z Darwinem (134).  

 
Autor powołuje się na ustalenia Piotra Lehra-Spławińskiego i Elżbiety Felik-

siak, dotyczące reakcji poety na kolejne dzieła Karola Darwina. Proponuje włą-
czyć do rozważań kwestie związane z „nauką materialistów a konsekwencjami 
moralnymi tych teorii”, przywołując prace Stefana Pawlickiego i Michała 
Nowodworskiego oraz zawarte w nich oceny wydarzeń politycznych we Francji 
(przede wszystkim wybuchu Komuny Paryskiej). W komentarzu do fragmentu 
listu Norwida do Seweryny Duchińskiej, w którym poeta, oprócz wyraźnego 
zdystansowania się wobec teorii Darwina, utyskuje: „mi antropologia spółczesna 
nie wystarcza. Myślę, że to raczej  k r a n i o l o g i a, ż e  o s t e o l o g i a!”, 
Będkowski pisze:  

 
W tym krótkim fragmencie Norwid odmawia dziełu brytyjskiego przyrodnika wartości 
antropologicznej, zarzucając mu, że nie uprawia on teorii dotyczącej człowieka, lecz jedynie 
jego materialnych szczątków. Ograniczenie się do fizycznego aspektu człowieka prawdopo-
dobnie uważa Norwid za nadmierne uproszczenie. Antropologia powinna badać wytwory 
człowieka i ślady jego kultury – tego jednak teorii Darwina zdecydowanie brakuje (150).  

 
Trudno byłoby mi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czym są, przywo-

łane przez autora „wartości antropologiczne”, a także sama antropologia. Jeśli 
miałabym pokusić się o stwierdzenie jak najbardziej ogólne i zrozumiałe dla 

                                                          

znawstwa. Zob. chociażby A.  K ł o s k o w s k a. Kultura masowa. Krytyka i obrona. 
Warszawa 2005 s. 9-93. 

34 Pomieszczony w: Norwid mniej znany s. 11-41. 
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młodego odbiorcy, użyłabym chyba raczej sformułowania: „Antropologia to na-
uka o ludziach i ich kulturach”. „O człowieku i jego kulturze”35. Być może o ta-
kie ujęcie dopominał się Norwid? Zdaję sobie sprawę, że zainteresowania autora 
artykułu zdecydowanie odbiegają od (frapującego skądinąd) śledzenia przemian 
myśli teoretyczno-kulturowej czy dociekania źródeł antropologii kultury, która 
właśnie za czasów Norwida zyskała również swój wymiar instytucjonalny. 
Myślę jednak, sam tekst mógłby wiele zyskać chociażby dzięki uwzględnieniu 
rozważań Piotra Chlebowskiego, który w monografii Rzeczy o wolności słowa36 
sporo miejsca poświęcił dziewiętnastowiecznemu ewolucjonizmowi nie tylko  
w jego ujęciu przyrodoznawczym, ale również rozwojowi nauk o kulturze. 

Jeśli mamy traktować Norwida jako nauczyciela czy przewodnika w świecie 
wartości (s. 15), warto pamiętać też o tym, że wychowywanie i edukacja mło-
dych ludzi, kształconych, ale jeszcze nie w pełni ukształtowanych, nie mogą 
ograniczać się tylko do zaleceń czy słownego instruktażu. Autorzy i realizatorzy 
projektu „Vade-mecum” zadbali o to, by uczniowie mogli brać udział w różnego 
rodzaju wydarzeniach, a także samodzielnie tworzyć prace plastyczne (niektóre  
z nich można by nawet uznać za „odwrócone” ekfrazy, gdzie w procesie prze-
kładu intersemiotycznego punktem wyjścia staje się wiersz lub jego fragment 
jako inspiracja rysunku, stworzenia kompozycji – przedmiotu zdjęcia albo wy-
kadrowania fotografii). Przy refleksji nad wartościami w kontekście kształcenia 
młodego człowieka najważniejsza wydaje mi się jednak świadomość, iż uczy się 
on również przez obserwację i naśladownictwo postaw. Przekonanie autorów, że 
refleksja Norwida nad wartościami, przybliżona czytelnikom tomu Norwid  
w świecie wartości, „może wpłynąć na kształtowanie świadomości aksjologicz-
nej ludzi początku XXI wieku” (16), zdaje się przeczyć początkowym, raczej 
pesymistycznym diagnozom (14). Nie od dziś wiadomo, że „Ludzi obchodzą 
książki, które czytają; przemieniają się pod wpływem tego, co ich obchodzi –  
tak w czasie lektury, jak i potem, kiedy zmiana zachodzi na wiele różnych spo-

                                                           
35 E.  K o s o w s k a. Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje. Katowice 

2003 s. 7. „Antropologia to nauka o człowieku. Antropologia to nauka o człowieku i jego kul-
turze. Antropologia to nauka o człowieku i jego kulturach. Antropologia to nauka o ludziach  
i ich kulturach. Na poziomie oczywistości i wiedzy popularnej definiowanie przedmiotu 
antropologii sprowadza się najczęściej do wyboru jednej z powyższych formuł. Ogólnikowość 
– by nie powiedzieć: banalność – tych konstatacji nie powinna jednakże przysłaniać faktu, że 
za każdą z nich kryje się zespół przesłanek epistemologicznych, implikujących określone 
konsekwencje metodologiczne” (tamże). 

36 P.  C h l e b o w s k i. Cypriana Norwida „Rzecz o wolności słowa”. Ku epopei 
chrześcijańskiej. Lublin 2000. 
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sobów, zbyt subtelnych do wykrycia”37. Nawet jeśli uwzględnimy warstwę refe-
rencyjną różnych opowieści i przedstawione w nich wzorce zachowań i postaw, 
książki – choć może to zabrzmieć bluźnierczo – choćby były najpiękniej- 
sze i najmądrzejsze, mogą być tylko jednym z wielu elementów wychowania  
i uczenia38. 

 
 
 

VALUE AND DOUBTS 
 

S u m m a r y 
 

The article is a review of viewpoints suggested by the authors of the collective volume 
Norwid w świecie wartości. Z „Dni Norwidowskich na Białołęce” (Norwid in a World of 
Values. From the „Norwidian Days in Białołęka” ), ed. T. Korpysz. Fundacja „Ziarna Ocale-
nia”. Warszawa 2012. The book contains sketches by well-known and recognized scholars 
studying the life and work of Cyprian Norwid as well as by young researchers gathered around 
the Warsaw Norwidological Circle: Jadwiga Puzynina, Jacek Leociak, Rev. Antoni Dunajski, 
Tomasz Korpysz, Joanna Trzcionka, Marta Ewa Rogowska, Karol Samsel, Marcin Będkowski. 
To a large degree the volume has a character of an academic one designed for the general 
public, which does not belittle its importance or value, as it is supposed to induce reflection on 
values not only in the life of Norwid, but in the lives of all the readers of the book. The scho-
lars have taken up the problems of the truth as a value (autotelic and sacralized), of “the ethics 
of speech” – responsibility for one’s own words and for another man, of Norwid’s connections 
with Christianity, of searching for values in history of Europe’s culture and the 19th century 
philosophy. Reproductions of artistic works by pupils of primary and post-primary schools 
who received awards at competitions organized on the occasion of “Norwidian Days in Bia-
łołęka” are a separate part of the volume. The articles contained in the book prove that the 
axiological issues in Norwid’s works, despite the fact that there are a lot of publications on this 
subject, are still worth studying. 
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37 M. N u s s b a u m. Czytać, aby żyć. Tłum. A. Bielik-Robson, „Teksty Drugie” 2002 

nr 1-2 s. 8. 
38 Nieco inną rolę odgrywają książki wykorzystywane przy świadomie realizowanych 

ideach samokształcenia. 
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Łukasz  N i e w c z a s  – HOMO INTERPRETATIVUS WOBEC 
WIELKICH SŁÓW NORWIDA 

1. NA POCZĄTKU BYŁ NIEPOKÓJ… 

Zacznijmy od przytoczenia dwóch wypowiedzi, których autorem jest redaktor 
omawianego zbioru studiów – Dariusz Pniewski. Pierwsza z nich rozpoczyna 
całą książkę: 

 
Zanim powstała niniejsza publikacja, odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez Koło 
Lektury Filozoficzno-Filologicznej działające przy Instytucie Literatury Polskiej UMK. Panel 
był reakcją na zgłaszane przez studentów należących do koła z a g u b i e n i e w mnogości 
literaturoznawczych metod badawczych. Zastanawiali się oni nad relacją między dziełem, 
rozumianym jako faktyczny, „źródłowy” materiał interpretacji, a jego odczytaniami. Mówili, 
że w znanej im ze zdobywanego podczas studiów doświadczenia wielości odmiennych inter-
pretacji tego samego dzieła dostrzegli nie tylko uwodzicielską urodę intelektualnej wolności. 
Zastanawiali się, czy rzeczywiście subiektywność i wspierająca ją nieograniczona inwencja 
muszą czasem skutkować zaistnieniem rozbieżnych lub nawet wykluczających się odczytań 
jednego utworu. N i e p o k o i ł  [pokreślenia moje – Ł.N.] ich też brak możliwości pro-
wadzenia dialogu między odczytaniami1. 

 
Drugi cytat pochodzi z końcowej Glosy, którą można z kolei postrzegać jako 

swoiste zamknięcie tomu. Wypowiedź odwołuje się do osobistego doświadcze-
nia interpretacyjnego Redaktora, zmagającego się z Norwidowskimi Wielkimi 
słowami: 

 
Najważniejszą inspiracją dla prezentowanych przemyśleń jest n i e p o k ó j, jakiego 
dostarczył mi kilka lat temu tekst Wielkich słów. W 2009 opublikowałem interpretację tego 
wiersza, ale n i e p o k ó j  nie minął, ponieważ utwór wciąż inspiruje do odczytań z innych 
perspektyw […].  
Kiedy już w 2009 roku ułożyłem w zadowalającą całość Norwidowskie łamigłówki i można 
było uznać interpretację Wielkich słów za satysfakcjonującą, wiersz wydał mi się zbyt jedno-
znaczny (lub interpretacja uczyniła go takim). Obawa przed ograniczającą jednoznacznością 
stała się źródłem  i n s p i r u ją c e g o  n i e p o k o j u  (135-136). 

 
W świetle tych wypowiedzi, niepokój jest charakterystyczną (może nieusu-

walną?) cechą kondycji człowieka, którego funkcjonowanie w świecie skazuje 
                                                           

1 Jedno dzieło – wiele interpretacji. Rozważania nad „Wielkimi słowami” Cypriana Nor-
wida. Red. D. Pniewski. Toruń 2012 s. 9. W dalszej części tekstu cytaty z omawianej książki 
będę lokalizował w tekście głównym. 
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na interpretację. Co ciekawe, niepokój ów ma różne przesłanki. Z jednej strony 
wynikać może z poczucia zagubienia wśród wielu szkół czy metod interpretacji, 
proponujących odmienne sposoby i narzędzia w podejściu do tekstu. Efektem 
tego może być nadmierny pluralizm interpretacyjny, który miast potęgować wa-
runki dialogu, często je unicestwia (możliwe odczytania wzajemnie się wyklu-
czają lub nie da się ich w ogóle uzgodnić). Jest jednak i druga, przeciwstawna 
pierwszej, przyczyna interpretacyjnego niepokoju. Wiąże się ona z poczuciem 
nadmiernego ujednoznacznienia tekstu, unieruchomienia go w stabilnym i osta-
tecznym sensie. Niepokój ten zdradza druga z przytoczonych wypowiedzi 
Pniewskiego. Tego typu sytuacja również przekreśla możliwości dialogu, skoro 
bowiem odnaleźliśmy właściwe znaczenie danego tekstu, to dalsze poszukiwania 
wydają się zbędne.  

Tak zatem przedstawia się – w najogólniejszym zarysie – pole aktywności 
homo interpretativus. Działa on w przestrzeni, której dwa skrajne bieguny wy-
znaczają anarchizm i monizm interpretacyjny. Oba stanowiska, w swoich posu-
niętych do ostateczności konsekwencjach, unicestwiają możliwość porozumienia 
się. Funkcjonowanie w tej przestrzeni może wiązać się z niepokojem i zagubie-
niem. Nie zapominajmy jednak, że niepokój może być inspirujący (akcentuje to 
Pniewski w zakończeniu swojej wypowiedzi), a zagubienie i związane z nim błą-
dzenie mogą rozpoczynać drogę do prawdy2. W końcu, czy rehabilitacja błądze-
nia, a może też i – po części – błędu, nie jest lekcją Norwidowską? 

Genezę książki Rozważania nad „Wielkimi słowami” Cypriana Norwida 
można też opisywać w kategoriach mniej nacechowanych psychologicznie. Po-
wstała ona na skrzyżowaniu dwóch nurtów problemowych. Pierwszy ma charak-
ter filologiczny: chodzi o to, jak czytać Norwida. Nie jest to pytanie nowe,  
a omawiana książka nie jest pierwszą znaczącą próbą odpowiedzi. Trzeba tu 
wspomnieć dwie przynajmniej publikacje: Czemu i jak czytamy Norwida z roku 
19913 oraz Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje z roku 
20084. Ale przecież nie tylko te dwie książki: także liczne zbiory interpretacji 
utworów poety, publikacje podejmujące wciąż nieoczywisty problem historycz-
noliterackiego miejsca Norwida, a w zasadzie wszystkie teksty o Norwidzie,  
w których nachylenie interpretacyjne jest szczególnie istotne i stanowi także 
przedmiot badawczej metarefleksji. Nurt ten jest w norwidologii szczególnie sil-
ny, związany z od dawna ugruntowanym przeświadczeniem, że dzieło poetyckie 
                                                           

2 Nie mam tu na myśli tylko „Prawdy” przez duże „P”, ale też prawdę, nazwijmy to: „pry-
watną”, formującą indywidualną tożsamość, światopogląd. 

3 Czemu i jak czytamy Norwida. Red. J. Chojak i E. Teleżyńska. Warszawa 1991. 
4 Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje. Red. B. Kuczera-Cha-

chulska i J. Trzcionka. Warszawa 2008. 
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Norwida jest na interpretację otwarte w sposób szczególny. Zbiór studiów pod 
redakcją Pniewskiego nie jest zatem pierwszym głosem w danej sprawie, trzeba 
jednak od razu zaakcentować, że zrealizowany w nim koncept badawczy: kon-
frontacja różnych odczytań tego samego utworu, skomponowana według reguł 
work in progress (o czym więcej w dalszej części omówienia) jest w polskim 
literaturoznawstwie projektem nowatorskim, nie tylko na gruncie badań nad 
Norwidem. 

Drugi nurt problemowy, w który wpisuje się omawiana książka, ma znacznie 
szerszy zakres. Chodzi o refleksję dotyczącą teorii i praktyki interpretacji. Pro-
blematykę tę określają pytania o status interpretacji i interpretatora, problem 
uwarunkowań interpretacji, swobodę i ograniczenia czytania, kwestię „umiejsco-
wienia” sensu (w dziele czy poza nim) etc. Pytania te dotyczą, rzecz jasna, nie 
tylko literatury, ale szeroko rozumianego człowieczego „bycia w świecie”5. Ta 
filozoficzna refleksja dochodzi do głosu najmocniej w poprzedzającej interpre-
tacje Norwidowskiego wiersza wypowiedzi studentów UMK: Tomasza Mar-
kiewki i Martyny Pawlikowskiej. Rozważania autorów skoncentrowane są na 
dwóch pytaniach: na ile różnice metodologiczne dzielące interpretatorów deter-
minują w praktyce sposób czytania utworów literackich oraz jak wyjaśnić fakt, 
że mimo owych różnic w podejściu do tekstu, różni badacze czytają często 
utwory literackie dość podobnie, zgadzając się ze sobą przynajmniej na poziomie 
najbardziej ogólnych konstatacji. Markiewka i Pawlikowska wpisują swoje roz-
ważania w szerszą problematykę filozoficznego sporu, toczonego między zwo-
lennikami realizmu poznawczego i ontologicznego a pragmatystami, reprezen-
towanymi w tekście przez Stanleya Fisha i Richarda Rorty’ego. Autorzy nie  
rozstrzygają – co naturalne – wszystkich wątpliwości, dochodzą jednak do waż-
nego wniosku, że na płaszczyźnie praktyki interpretacyjnej konflikt ten rysuje się 
dużo słabiej, niż na gruncie teorii. Tak czy owak bowiem, bez względu na sta-
nowisko i filozoficzne „wyznawstwo”, intepretowanie jest jednak procesem,  
w którym coś zawsze ogranicza naszą swobodę. Czy nazwiemy to wewnętrznym 
sensem dzieła (w ujęciu na przykład strukturalistów), czy regułami dekodowania 
sensu, narzucanymi przez właściwą nam „wspólnotę interpretacyjną” (w ujęciu 
pragmatystów) ma dla praktyki interpretacji znacznie mniejsze znaczenie. Jest to 
sąd zdroworozsądkowy i empirycznie ugruntowany. Przywoływany zatem na 
wstępie mojego tekstu, jako jedna ze skrajnych możliwości, anarchizm interpre-
tacyjny byłby (przynajmniej w czystej postaci) w zasadzie czymś nieobecnym  
w praktyce lekturowej. Wypada się tu z autorami zgodzić. Można też uzupełnić, 

                                                           
5 Choć autorów artykułów pomieszczonych w zbiorze zajmuje przede wszystkim perspek-

tywa literaturoznawcza. 
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że i drugie skrzydło: interpretacyjny monizm nie ma chyba w dzisiejszym litera-
turoznawstwie silnych obrońców. 

2. WORK IN PROGRESS 

Wspominałem wcześniej, że nowatorstwo omawianej publikacji wynika  
w znacznej mierze z jej kompozycji, mającej oddać charakter dzieła w ruchu.  
W istocie, zamysł redakcyjny, mający na celu uczynić zbiór studiów maksymal-
nie polidialogowym, wydaje mi się szczególnie oryginalny i cenny. Zasadniczy 
trzon książki stanowi pięć interpretacji tego samego wiersza: Wielkich słów Nor-
wida. Autorzy interpretacji zostali wybrani według określonego klucza: są to 
badacze młodzi, ale już po doktoracie, których prace ujawniają właściwy im 
badawczy idiom: zindywidualizowany sposób czytania Norwida i pisania o nim. 
Co ważne, jedną z głównych intencji było zaprezentowanie zróżnicowanych try-
bów lektury tekstu: czytania hermeneutycznego (Paulina Abriszewska), postmo-
dernistycznego (Piotr Śniedziewski), językoznawczego (Anna Kozłowska), feno-
menologicznego (Beata Romanowska) i komparatystycznego (Joanna Mueller). 
Korpus tekstów uzupełniają trzy prace bardziej doświadczonych norwidologów 
(Grażyna Halkiewicz-Sojak, Rolf Fieguth, Wiesław Rzońca), których zadaniem 
było napisanie komentarza do interpretacji młodszych badaczy. Ci z kolei uzy-
skali prawo odpowiedzi na te komentarze (z czego skorzystało dwoje: Kozłow-
ska i Abriszewska, odpowiadając na polemikę Rzońcy). Dialogowość zbioru 
potęgują teksty „okalające”: Słowo wstępne oraz końcowa Glosa, których auto-
rem jest redaktor tomu Dariusz Pniewski. Zróżnicowania badawczego wielogło-
su dopełnia filozoficznie sprofilowany, wspomniany już wyżej tekst, napisany 
przez Markiewkę i Pawlikowską. 

Ta oryginalna i, zauważmy, Norwidowska z ducha polifoniczna koncepcja 
dzieła badawczego służyć miała ambitnym celom poznawczym. Z jednej strony 
chodziło o prezentację różnych stylów czytania Norwida, przy czym oddanie 
głosu badaczom młodym wydaje się gestem znamiennym. Można w nim upatry-
wać intencji pewnej weryfikacji: chęć sprawdzenia, jak Norwid „młody” prezen-
tuje się na tle Norwida „starszego” – tym bardziej, że ewentualnej polaryzacji 
poglądów mogłaby służyć bezpośrednia konfrontacja w obrębie tomu. Drugim, 
ogólniejszym zadaniem niniejszej publikacji miało być, jak sądzę, wypróbowa-
nie elastyczności różnorakich teorii interpretacji, sprawdzenie w praktyce, czy 
spór tak żywy i często nieuzgadnialny na płaszczyźnie abstrakcyjnych rozważań 
zarysowywać się będzie podobnie wtedy, gdy w grę wchodzić będzie interpreta-
cja konkretnego tekstu.  
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3. WŚRÓD INTERPRETACJI 

Zapytajmy od razu, czy ten oryginalny zamysł badawczy i ambitne zamierze-
nia doczekały się w książce adekwatnej realizacji? Obawiam się, że nie. Przynaj-
mniej nie w takim stopniu, w jakim można było tego oczekiwać. Poniżej spró-
buję zasygnalizować kilka głównych przyczyn takiego stanu rzeczy. 

Błędem, który wydaje mi się najistotniejszy, jest brak sprecyzowanej koncep-
cji odbiorcy tej publikacji. Kto bowiem w pierwszym rzędzie miał nim być? Stu-
dent polonistyki? Literaturoznawca? Norwidolog? Każdy z nich? 

Rzecz wyrosła z panelu dyskusyjnego, zorganizowanego przez Dariusza 
Pniewskiego i studentów polonistyki UMK. To właśnie studenci byli uczestni-
kami tego panelu oraz pierwszymi odbiorcami przedstawionych na nim wystą-
pień. Spośród pięciu zamieszczonych w książce interpretacji dwie mają bardzo 
wyraźny adres: ich odbiorcami mają być studenci a teksty te mają charakter 
głównie propedeutyczny. Mówię tu o interpretacji Pauliny Abriszewskiej i Beaty 
Romanowskiej. Szczególnie w pierwszym przypadku forma i zawartość tekstu 
jest świadomie zdeterminowana wizją zakładanego odbiorcy. Oddajmy głos 
Abriszewskiej: 

 
Tekst ten jest niezmienioną wersją wprowadzenia przeznaczonego do lektury dla studentów 
polonistyki […]. Ponieważ tekst przygotowywany był dla studentów, nie dokonałam własnej 
autorskiej hermeneutycznej analizy, ale zinstrumentalizowałam czytanie Wielkich słów w celu 
prezentacji samej hermeneutyki (149-150). 
 
[…] interpretacja Wielkich słów miała być jedynie i l u s t r a c ją  hermeneutycznego 
czytania tekstów, hermeneutyki literaturoznawczej (44). 

 
Nie mamy więc w przypadku tekstu Abriszewskiej do czynienia z „pełno-

wartościową” hermeneutyczną interpretacją Norwidowskiego wiersza, ale raczej 
z prezentacją pewnego sposobu czytania tekstu (biorącą za jeden z możliwych 
przykładów Wielkie słowa), dokonywanego w duchu hermeneutycznym. Odczy-
tanie to nie tyle zmierza w określonym, zindywidualizowanym przez swojego 
interpretatora kierunku, co stara się zarysować różne potencjalne możliwości lek-
tury. Tekst Abriszewskiej sygnalizuje sferę pytań i problemów, które są wspólne 
dla Norwidowskiego wiersza i hermeneutyki. Jednocześnie: raczej zatrzymuje 
się na pytaniach, niż zmierza do ich rozstrzygnięcia, propozycji określonej  
wykładni. Wynikiem tego jest dość wysoki stopień ogólności interpretacji, ale 
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także wysoki stopień ogólności prezentacji samej hermeneutyki6. Trzeba jednak 
zdecydowanie podkreślić, że jest to całkiem zrozumiałe w związku z faktem, że 
tekst miał mieć charakter dydaktyczny, a jego przeznaczeniem była panelowa 
lektura dla studentów. Zadaniem tekstu było otwarcie dyskusji, niekrępujące 
audytorium ani nadmiarem specjalistycznej wiedzy teoretycznoliterackiej, ani 
norwidologicznej.  

Rzecz ma się podobnie z interpretacją Beaty Romanowskiej, mimo że prope-
deutyczny charakter tekstu nie jest w jej wypowiedzi explicite akcentowany. Nie 
mamy tu do czynienia z interpretacją Wielkich słów, ale raczej ze sprawnie do-
konaną prezentacją Ingardenowskiego modelu dzieła literackiego oraz jego kon-
cepcji jakości metafizycznych (rozwijanej później przez Władysława Stró-
żewskiego) na przykładzie Norwidowskiego liryku. Rzecz w tym, że analiza 
poszczególnych warstw, przede wszystkim brzmieniowej i znaczeniowej, nie 
zmierza tu ku jakiejś określonej, autorskiej interpretacji, wydobywającej zindy-
widualizowany sens wiersza Norwida. Grażyna Halkiewicz-Sojak, komentując 
(w omawianym tomie) odczytanie Romanowskiej, stwierdza aprobatywnie, że 
„wzięta z tej teorii [Ingardenowskiej] kategoria »jakości metafizycznych« po-
zwala znaleźć sposób precyzyjnego mówienia o wymiarze aksjologicznym wier-
sza” (132). Mam tu jednak pewne wątpliwości, ponieważ sądu tego tekst Roma-
nowskiej nie potwierdza. Po pierwsze, niezbyt przekonuje mnie zdanie badaczki, 
głoszące, że „w utworze Norwida do głosu zdaje się dochodzić jakość meta-
fizyczna określana przez Ingardena jako »ekstatyczność« (najwyższego zach-
wytu)” (54). Po drugie, abstrahując od moich wątpliwości szczegółowych, chęt-
nie przeczytałbym interpretację Romanowskiej, która zmierzałaby ku takiej 
właśnie myśli. Rzecz w tym, że interpretacji takiej Romanowska nie napisała, 
poprzestając na wspomnianej konstatacji. 

Problem z omawianymi wyżej tekstami jest podobny: są one pisane dla okreś-
lonego – studenckiego – audytorium. W obu interpretacyjna metoda przeważa 
nad jednostkowością tekstu. Oba cechuje wysoki stopień uogólnienia i uprosz-
czenia. Oba wydają się dobrze pomyślane, gdy uwzględni się ich przeznaczenie 
(punkt wyjścia dla dyskusji na wspominanym panelu lub zajęciach z poetyki, 
teorii literatury lub interpretacji tekstu). Jednak ich obecność w zbiorze nauko-
wym osłabia wartość poznawczą całości, gdyż ich dydaktyczny charakter jest po 
prostu nadmiernie widoczny. Winy nie ponoszą tu autorki, które zrealizowały 
postawione przed nimi zadanie. Widziałbym tu raczej uchybienie redaktora 
                                                           

6 Co w jakiejś mierze wynika też i z faktu, że hermeneutyka nie jest sensu stricto metodą 
czytania tekstu: opiera się ona na bardzo ogólnych założeniach i nie dostarcza ani rozbudo- 
wanego, ani precyzyjnego instrumentarium badawczego, co podkreśla sama autorka tekstu  
(43-44). 
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tomu, który – moim zdaniem – powinien zaplanować ostateczną publikację z ak-
centem położonym na naukowość i poznawczy maksymalizm, a nie walor prope-
deutyczny. Nie mam wątpliwości, że cała książka zyskałaby na tym, gdyby 
Abriszewska i Romanowska napisały rzeczywiście interpretacje Wielkich słów, 
w których to tekst Norwida, a nie metoda badawcza, byłby punktem wyjścia  
i dojścia komentarza.  

Innego rodzaju zarzuty sformułowałbym pod adresem interpretacji Joanny 
Mueller, czytającej komparatystycznie Wielkie słowa w kontekście Biblijnego 
wiatru Tymoteusza Karpowicza. Są one zresztą tożsame z komentarzem, który  
w omawianym tomie zamieściła Halkiewicz-Sojak. Przywołajmy raz jeszcze to-
ruńską badaczkę: 

 
Joanna Mueller zestawiła te dwa poetyckie głosy, ponieważ w obu odnalazła konfrontację 
„skarlałej współczesności” i „wielkiej pradawności”. Tak ogólnie zarysowana sytuacja li-
ryczna okazała się jednak zbyt wątłą podstawą interpretacyjnej paraleli. W sumie, ani 
sąsiedztwo Norwidowskiego wiersza nie odsłoniło żadnych takich znaczeń w wierszu 
Karpowicza, których nie można by dostrzec bez tego kontekstu, ani też późniejszy liryk nie 
oświetlił niczego w dziewiętnastowiecznym wierszu (133). 

 
Nic ująć, a czy coś dodać? Może tyle, że ocena wartości tekstu Mueller za-

leży w niemałej mierze od sposobu rozumienia statusu interpretacji. Dla kogoś, 
kto w tradycyjny sposób upatruje w niej tekst służebny wobec tekstu „źródło-
wego”, komentarz ukierunkowany na wydobycie ukrytych sensów utworu, szkic 
Mueller nie będzie przedstawiał większej wartości. Jeśli jednak postrzegać zada-
nia interpretacji w duchu ponowoczesnym, traktując ją jako swego rodzaju 
Derridowską „kontrasygnatę”: równoważną wobec utworu źródłowego tekstową 
„odpowiedź”, zarażoną zarówno jego literackością, jak i wieloznacznością, ten 
może doceni intelektualną urodę wywodu (szczególnie umiejętność tropienia 
analogii) i stylistyczną biegłość autorki. I choć osobiście nie jestem zwolen-
nikiem takiego pisania o literaturze – w tego typu zbiorze, z jakim mamy tu do 
czynienia, widziałbym jego miejsce bardziej, niż propedeutycznie sprofilowa-
nych tekstów Abriszewskiej i Romanowskiej.  

Mimo wszystko szkoda jednak, że komparatystyka, tak potrzebna badaniom 
nad Norwidem, nie została tu zaprezentowana przez żaden tekst bardziej sa- 
tysfakcjonujący pod względem poznawczym. Odczytanie Mueller jest bowiem 
ostatecznie przykładem prężnie rozwijającej się komparatystyki bez istotowych 
cech wspólnych. Zaletą pomieszczenia w zbiorze Norwidowskim tego szkicu 
jest pokazanie – nie na gruncie teorii czy metodologii, ale interpretacyjnej prak-
tyki – pewnego skrajnego wariantu lekturowego, najbardziej z zawartych tu 
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tekstów zbliżającego się do opisanego na wstępie bieguna „interpretacyjnego 
anarchizmu”. 

Dwie pozostałe interpretacje zbioru, autorstwa Kozłowskiej i Śniedziew-
skiego, stanowią najmocniejsze punkty podstawowego korpusu pięciu odczytań, 
zawartych w komentowanym tomie. Ich zestawienie jest tym ciekawsze, że 
reprezentują one dwa przeciwstawne style lektury.  

Interpretacja Kozłowskiej została zaanonsowana w Słowie wstępnym przez 
Pniewskiego jako „punkt widzenia językoznawcy” (11). Powiedziałbym trochę 
inaczej: jest to odczytanie świetnej znawczyni języka Norwida oraz języka 
epoki. Interpretacja warszawskiej badaczki to mistrzowski przykład close rea-
ding, lektury biegnącej blisko tekstu, respektującej jego linearność i kompozycję. 
Przywołane konteksty są tu wyłącznie bliskie i aktualizowane przez sam tekst 
(polszczyzna dziewiętnastowieczna, idiolekt Norwida, metarefleksja autorska 
nad „wielkimi-słowami” w Rzeczy o wolności słowa, norwidologiczne prace po-
święcone językowi poety i właściwej mu filozofii słowa/Słowa). Ujmując rzecz 
naiwnie, można powiedzieć, że interpretacja Kozłowskiej przebiega od pierw-
szego do ostatniego słowa utworu, a jej intencją jest – dokonywane w miarę 
możliwości – rozjaśnienie „wszystkiego”: sensu każdej frazy, zwrotu, strofy. Ten 
w jakiejś mierze „totalistyczny” zamiar nie ogranicza jednak wymowy utworu 
ostatecznym, w pełni ustabilizowanym sensem. Wynika to z dwóch kwestii: po 
pierwsze, autorka oddaje sprawiedliwość „ciemnym” miejscom utworu: sygnali-
zuje wielowykładalność, a czasami też nierozstrzygalność znaczeniową poszcze-
gólnych fraz. Po drugie, całe bogactwo sformułowanych uwag szczegółowych 
nie sumuje się tutaj w ostateczną niewzruszoną wykładnię znaczenia całego 
utworu. I chociaż badaczka kończy swoją lekturę wnioskami syntetycznymi7, to 
są one na tyle ogólne (a też i formułowane w trybie badawczego przypusz-
czenia), by pozostawić miejsce na niedopowiedzianą refleksję czytelnikowi 
tekstu.  

Zupełnie inaczej wygląda podejście do wiersza Piotra Śniedziewskiego. O ile 
Kozłowska zaczynała lekturę od tekstu Norwida i na tym tekście kończyła swe 
rozważania, Śniedziewski zaczyna od kontekstu i na nim też kończy. Do czytania 
Wielkich słów poznański badacz przystępuje z wyrazistym konceptem badaw-

                                                           
7 W zakończeniu Kozłowska stwierdza: „Szansę na wielkość zyskują zatem słowa, które 

udatnie włączają się w nieustanny dialog z przeszłością, te, w których wybrzmiewają klu-
czowe, ponadczasowe problemy naszej kultury i formułowane są próby odpowiedzi właściwe 
poszczególnym formacjom i epokom. Wiersz Norwida nie przynosi jednak recepty na 
pomnażanie repertuaru wielkich słów. Zasadniczy jego temat to konieczność podejmowania 
refleksji nad tymi ważnymi wypowiedziami, które zostały już zweryfikowane przez czas”  
(40-41). 
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czym. Koncept ten ma swoje oczywiste antecedencje w historii współczesnej 
filozofii. Mam tu na myśli ten tryb lektury, którego autorstwo zawdzięczamy 
Jacques’owi Derridzie. Śniedziewski stara się – w przybliżeniu – czytać tekst 
Norwida tak, jak Derrida w O gramatologii czytał tradycję zachodniej metafi-
zyki. Francuski myśliciel w dziełach Platona i innych fundatorów tej tradycji 
filozoficznej wykazywał właściwą im sprzeczność: ciągłe wywyższanie wartości 
„głosu” kosztem „pisma”, powiązaną z próbą kamuflowania faktu, że „głos” ten 
nie zabrzmiałby bez porządku „pisma”. Dodajmy, że ten koncept myślowy jest 
też jednym z głównych przedmiotów zainteresowania całej pracy badawczej 
Śniedziewskiego.  

Śniedziewski, podążając zrazu za literą tekstu, prezentuje właściwe wierszowi 
Norwida wywyższenie głosu, oralnego porządku wypowiedzi, kosztem degra-
dującego „świętą mowę” druku. Opozycja ta jest w Wielkich słowach bardzo 
wyraźna, uprzywilejowanie mowy – ewidentne. Co ważne: stanowisko poety jest 
tu wypowiedziane konsekwentnie od początku do końca, wartościowanie opozy-
cji nie zmienia się. Śniedziewski nie przystaje jednak na taki stan rzeczy i podej-
muje z dziełem Norwida polemikę. Stwierdza mianowicie, że tym co decyduje  
o trwałości „wielkich słów” jest pismo: nie usłyszelibyśmy głosu przywoływa-
nych przez Norwida wielkich: Sokratesa, Cycerona i św. Pawła, gdyby głos ich 
nie został kiedyś zapisany. Ta zdroworozsądkowa wykładnia budzi jednak wąt-
pliwości. Po pierwsze, jest ona niewystarczająca. W historii ludzkości zapisano 
bardzo wiele słów, nie wszystkie one jednak – a w zasadzie: bardzo niewiele  
z nich – zasłużyło sobie na status „słów wielkich”. Po drugie, mam poważne 
wątpliwości, czy problem, który dostrzega poznański badacz w tekście Norwida, 
jest faktycznie problemem tego tekstu. Czy nie jest bowiem interpretacyjnym 
nadużyciem stwierdzenie, że: 

 
Tak oto, wbrew deklaracjom podmiotu lirycznego z wiersza Norwida oraz w opozycji do 
pozornie chwalonego przezeń logocentryzmu, interpretowany utwór okazuje się ukrytą po-
chwałą pisma oraz cichą zgodą na wszystkie konsekwencje, które mu towarzyszą (84). 

 
Rzecz znów rozbija się o rozumienie statusu interpretacji. Ze swojej strony 

odpowiedziałbym, że „ukryta pochwała pisma” w żadnym razie nie jest tematem 
tego wiersza. Jego tematem (choć nie pierwszorzędnym) jest natomiast jawna 
pochwała głosu. Pochwała pisma – zdecydowanie „jawna” – jest natomiast ele-
mentem, który dodaje do tego wiersza wypowiedź Śniedziewskiego. Dodaje go, 
moim zdaniem, nie w trybie interpretacji, ale w trybie polemiki z poetą. „Mylisz 
się, Norwidzie – zdaje się mówić Śniedziewski – deprecjonując tak bardzo 
porządek pisma, bez którego głos Sokratesa i św. Pawła dziś by nie wybrzmie-
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wał”. Naznaczona niekonsekwencjami twórczość poety skłania z pewnością do 
tego typu polemik. Pytanie brzmi, czy można je uznać za element samej inter-
pretacji. Świadomy subiektywności swojej odpowiedzi sądzę, że nie można.  

Różnorakie uwagi krytyczne nie zmieniają mojego przekonania, że omawiany 
wyżej dwugłos, jaki stanowią teksty Kozłowskiej i Śniedziewskiego, to najcie-
kawsza część głównego korpusu interpretacji zamieszczonych w tej książce. 
Ujawnia on dwa przeciwstawne tryby lektury. Filologiczną, zorientowaną na 
rekonstrukcję znaczenia projektowanego przez poetę, jednak nie naiwną, lecz 
świadomą faktu, że „[…] czytanie autora zależy  n a  w y c z y t a n i u  z eń 
t e g o,  c o  o n  t w o r z y ł,  w ię c e j  t y m,  c o  p r a cą  w i e-
k ó w  n a  t y m  u r o s ł o” (PWsz VI, 428). Oraz – przystańmy na 
określenie Wiesława Rzońcy z tegoż tomu – „postmodernistyczną”: wprowadza-
jącą w krąg refleksji nad tekstem odległe konteksty badawcze, nie respektującą 
linearności i integralności literackiej wypowiedzi, włączającą w porządek inter-
pretacyjny także elementy własnej polemiki z komentowanym tekstem.  

4. POLEMIKI 

Przyjrzyjmy się z kolei, co wniosła do publikacji druga jej część, stanowiąca, 
według planu redaktora książki, komentarz do interpretacyjnych dokonań piąt- 
ki badaczy. Jak zostało wspomniane, autorami owych komentarzy są badacze  
o dłuższym stażu naukowym: Grażyna Halkiewicz-Sojak, Rolf Fieguth i Wie-
sław Rzońca.  

Zacząć wypada od uwagi, że tekst Fiegutha Czas, wierszowanie i polemika  
w „Wielkich słowach” Norwida powinien w zasadzie znaleźć się w pierwszej 
grupie interpretacji. Nie jest on bowiem w żadnej mierze komentarzem, lecz 
własną, autorską propozycją interpretacyjną badacza. Propozycja ta zdradza cha-
rakterystyczny dla niemieckiego badacza styl lektury. Fiegutha bardziej niż 
główny temat utworu interesują tekstowe marginesy. Punktem wyjścia rozważań 
jest analiza wersyfikacyjno-brzmieniowa utworu. Wywodzi z niej Fieguth wnio-
sek, że meliczne ukształtowanie utworu z jednej strony nawiązuje do antycznej 
metryki8, z drugiej sugeruje brzmieniowo tonację swobodnej rozmowy, toczonej 
w zaufanym towarzystwie. Szczególnie w tej drugiej sprawie argumentacja może 
budzić wątpliwości: 

                                                           
8 Pisze badacz: „co najmniej 13 z 32 wersów 11-zgłoskowych nosi w sobie chociażby 

potencjalny profil tetrametrum daktylicznego, a pierwsze hemistychy innych 6 wierszy (6, 8, 
12, 13, 15, 20) ma kształt adoniusa” (92). 
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Pewne akcenty biorą się z powiązania jasno tu wyprofilowanego 11-zgłoskowca (5+6) z wy-
raźnymi kolokwializmami. Do takich należą: zwrot frazeologiczny „Czy też […] zapytaliś-
cie” z formą „zapytaliście”, na którą odpowiada z lekka dowcipny rym „liście”, oraz nieco 
archaiczna i szlachetna forma „pozostawując”, która w dodatku rozsiada się niegrzecznie na 
całym pierwszym hemistychu. Wystarczy to przy odpowiedniej recytacji do stworzenia fa-
miliarnego nastroju u słuchaczy. I nawet jeżeli w dalszym ciągu wiersza nastrój ten ulega 
zmianie, to całość Wielkich słów prezentuje się jako nieoczekiwanie niezagadkowa obrona 
intuicji i spontaniczności w spotkaniu z wielkimi słowami przeszłości (90-91). 

 
Przytoczyłem dłuższy fragment, bo zdaje on dobrze sprawę z właściwego Fie-

guthowi sposobu lektury: kontrowersyjnej, subiektywnej, kapryśnej, a przez to  
i ciekawej, naznaczonej wyraźnie indywidualnym piętnem. Muszę jednak przy-
znać, że inaczej niż badacz, ani nie dostrzegam w komentowanym fragmencie 
wiersza Norwida kolokwialności, ani nie uznaję za komiczny rymu „zapytaliście 
– liście”, ani w końcu nijak nie mogę przystać na familiarność tejże strofy, 
szczególnie jeśli uwzględnić kontekst całego utworu, którego ton pierwsza strofa 
wyraźnie wyznacza. Istotną wartością wydaje mi się natomiast rzadkie w norwi-
dologii zwrócenie uwagi na semantykę formy wierszowej utworu, jakkolwiek  
w tym konkretnym przypadku badacz dopuszcza się, moim zdaniem, daleko 
idącej nadinterpretacji. 

Drugą, równie śmiałą, ale lepiej uargumentowaną hipotezę interpretacyjną 
stawia Fieguth w drugiej części swego szkicu. Dotyczy ona ukrytego, aluzyjnie 
przywołanego adresata Norwidowskiego utworu, w którym badacz upatruje Wik-
tora Hugo jako reprezentanta pokolenia „karłów”: Absaloma, „buntownika, 
fałszywego i niedoszłego pretendenta do korony Dawida, prawdziwego króla  
i poety” (98). W ekspresyjnym „Dzisiaj!” z ostatniej strofy Wielkich słów do-
strzega Fieguth aluzję do Conteplations Hugo, których drugi rozdział nosi tytuł 
Aujourd’hui. 

W przeciwieństwie do szkicu Fiegutha teksty Rzońcy i Halkiewicz-Sojak 
wywiązują się z założonej roli komentarza do przedstawionych wcześniej inter-
pretacji. Przy czym Rzońca ogranicza się w zasadzie do ich omówienia i oceny, 
natomiast Halkiewicz-Sojak odnosi się do wszystkich interpretacji w miarę roz-
wijania własnej propozycji lektury Wielkich słów. Otrzymujemy tu zatem kolej-
ną, skrótowo zarysowaną, próbę czytania Norwidowskiego wiersza.  

Z tych dwóch tekstów ciekawszy pod względem czytelniczym jest ten 
Rzońcy. Jest też pod względem merytorycznym znacznie mniej wartościowy – 
co wynika z tych samych przesłanek. Czyta się Rzońcę lepiej, bo jego nieco 
agresywny tryb lektury krytycznej bardziej przyciąga uwagę. Niestety, źródłem 
owej agresywności wydaje się niechęć do różnicy. Zwracały na to uwagę 
polemizujące z badaczem autorki: Abriszewska i Kozłowska. Rzońca czyta tek-
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sty w sposób silnie uprzedzony, trudno zaakceptować mu odczytanie, które nie 
prezentuje Norwida jako „postromantyka”, modernisty, wielkiego rewelatora 
polskiej literatury etc. Niektóre uwagi Rzońcy zdradzają niedostatek wiedzy 
szczegółowej. Punktuje to w swojej odpowiedzi Kozłowska, z którą warszawski 
badacz próbuje polemizować na płaszczyźnie zagadnień ściśle językowych. Inny 
przykład: atakując hermeneutyczne podejście do tekstu zdradza się Rzońca  
z nieznajomością obiegowego terminu „hermeneutyki podejrzeń”. Jest to zaska-
kujące, gdy uświadomimy sobie, że Rzońca jest autorem prac wprost inspirowa-
nych filozofią lektury Derridy, podczas gdy „mistrzowie podejrzenia”: Fryderyk 
Nietzsche, Karol Marks i Zygmunt Freud to w dużym stopniu intelektualni 
patroni francuskiego filozofa. Jest też Rzońca często w swych wywodach nie-
konsekwentny: zarzucając Kozłowskiej badawczą kastowość i zamykanie się  
we własnym środowisku, wytyka jej, że pisząc o Norwidowskiej poetyce pytań  
nie przywołała ustaleń Edwarda Kasperskiego9. I stwierdza: „Szczególnie dziś,  
w wieku XXI, to raczej odwołanie do »innego« uwiarygodnia daną postawę 
poznawczą i badawczą w tym wypadku” (103). Pięć stron dalej krytykuje jednak 
Abriszewską za to, że ta rozpoczęła swój tekst od cytatu z Jonathana Cullera  
i tryumfalnie odkrywa: „Autorka posługuje się cytatem w celach estetycznych,  
a również, by zaintrygować. Cullera nie traktuje się bowiem jako przedstawiciela 
hermeneutyki. Bliższa mu była dekonstrukcja” (106). Jak widać, w tym przy-
padku powołanie się na „innego” (Cullera) nie spotkało się bynajmniej z apro-
batą Rzońcy.  

Komentarz Halkiewicz-Sojak – inaczej niż w przypadku Rzońcy – stara się 
wydobywać z omawianych tekstów to, co według badaczki wartościowe. Nie 
będę w tym miejscu rekapitulować wszystkich tych uwag, byłoby to omówienie 
zanadto szczegółowe. Warto natomiast odnotować, co nowego wnosi do lektury 
Wielkich słów tekst toruńskiej badaczki. Osią całego wywodu czyni Halkiewicz- 
-Sojak pytanie, które stanowi według niej centralny problem wiersza: dlaczego 
„wielkie słowa” są wielkie i trwałe? Głównie w perspektywie tego pytania czyta 
badaczka komentowane przez siebie teksty Abriszewskiej, Romanowskiej, Koz-
łowskiej, Mueller, Śniedziewskiego, ale też i wcześniejsze, niezamieszczone  
w tomie interpretacje Cysewskiego i Pniewskiego. I choć niemal w każdej z tych 
interpretacji znajduje jakieś trafne rozpoznanie, to jednak ostatecznie żadne  
z nich nie wydaje się badaczce satysfakcjonujące. Proponuje więc własne roz-
wiązanie postawionego (przez wiersz i badaczkę) problemu. W przywołanych 

                                                           
9 Badaczka powołuje się w tym miejscu na ustalenia Jolanty Chojak, która z Kasperskim 

w swoim tekście bezpośrednio polemizowała. 
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przez Norwida przykładach: Sokratesa, Cycerona i św. Pawła dostrzega szcze-
gólną więź, jaką było oddanie życia za głoszoną prawdę.  

 
Nie jest to już – pisze badaczka – jedynie klasyczna koncepcja prawdy, ale prawda egzy-
stencjalna, przejawiająca się w harmonii słowa i gotowości zaświadczenia o jego prawdzie 
własnym życiem. […] Matrycą sensu dla sytuacji egzystencjalnych tych, którzy przekazują 
„wielkie słowa”, jest ofiara Chrystusa i wynikające z niej wezwanie do dawania świadectwa 
(131-132). 

 
* 

 
Moja ocena książki Rozważania nad „Wielkimi słowami” Cypriana Norwida 

naznaczona jest ambiwalencją. Intelektualna satysfakcja miesza się z poczuciem 
niedosytu. Pewna wewnętrzna niezborność oraz brak gruntownego przemyślenia 
zasadniczego charakteru publikacji i profilu jej odbiorcy budzi poczucie dyspro-
porcji między świetnym, oryginalnym konceptem badawczym a jego realizacją. 
Nie zmienia to faktu, że książka wnosi dużo nowego do obu podejmowanych 
przez siebie wątków problemowych. Stanowi istotny wkład w norwidologię, 
wzbogacając naszą wiedzę o jednym z arcydzieł lirycznych autora Fatum, pre-
zentując pomysły interpretacyjne nigdy wcześniej niesformułowane. Demon-
struje również różne, zindywidualizowane style lektury Norwida. Na polu teorii  
i praktyki interpretacji potwierdza, jak sądzę, wcześniejsze rozpoznania Mar-
kiewki i Pawlikowskiej: nikt nie może czytać tekstu dowolnie. Praktyka wymu-
sza pewien podstawowy poziom interpretacyjnego consensusu: widać to, mimo 
wyraźnej odmienności poszczególnych odczytań. W końcu nauka najogólniejsza, 
ale może i najważniejsza: dobra lektura to lektura „niedogmatyczna”, traktująca 
teorię interpretacji jako ogólne pole sugestii, zawężające się na mocy dyrektyw 
wysyłanych przez komentowany utwór.  

 
 
 

HOMO INTERPRETATIVUS CONFRONTED  
WITH NORWID’S GREAT WORDS 

S u m m a r y 
 

The book confronts a number of various readings of one poem: Great Words by Cyprian 
Norwid. Its special value is established by a novel conception of the study work, designed as 
“work in progress”, in which particular interpretations, commentaries, polemic opinions and 
replies to them enter dialogic relations with each other. However, the reader feels a little 



PRZEGLĄDY   ____________________________________________________      

 

 
246                                                                       „STUDIA NORWIDIANA” 31:2013

unsatisfied because of the way the initial plan is carried out; first of all by the inconsistent 
profile of the texts, some of which are rightful interpretations of the poem by Norwid, and 
some are didactic presentations of various theoretical models of reading a text (hermeneutic, 
phenomenological), for which Norwid’s poem is only an example. This does not change the 
fact that the book significantly enriches our knowledge of both studies of Norwid and theory of 
interpretation. 

 
Transl. Tadeusz Karlowicz 

 
Słowa kluczowe: Cyprian Norwid, Wielkie słowa, interpretacja, komentarz, odczytanie, 

dekonstrukcja, fenomenologia, hermeneutyka, komparatystyka, język poetycki Norwida, 
„work in progress”. 

 
Keywords: Cyprian Norwid, Great Words, interpretation, commentary, reading, deconstruc-

tion, phenomenology, hermeneutics, comparative study, Norwid’s poetical language, 
“work in progress”. 
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Piotr  C h l e b o w s k i  –  BRZOZOWSKI – NORWID,  
CZYLI PRÓBY 

W badaniach nad Cyprianem Norwidem przestrzeń komparatystyki nadal wy-
daje się przestrzenią słabo rozpoznaną, choć naukowa intuicja podpowiada, że  
w tej materii możliwości i przede wszystkim potrzeby epistemologiczne są bar-
dzo duże. Kto wie, czy spojrzenie na Norwida przez pryzmat najbliższej mu 
aktualności, choćby życia artystycznego Francji drugiej połowy XIX wieku, nie 
wspominając o układach znacznie bardziej drobiazgowych: myślę o różnego 
typu porównaniach „twórczości do twórczości”, nie dałoby wyników na tyle 
ciekawych i frapujących, że zmieniłyby one nasze wyobrażenia, sądy, opinie 
oraz oceny i rozpoznania dotyczące dzieła poety. Od razu też należy podkreślić – 
co wydaje się oczywiste – że ten typ refleksji nie należy do najłatwiejszych. Już 
na poziomie zestawień prostych: na przykład twórczości dwu pisarzy czy po-
etów, badacz musi wykazywać się kompetencjami – by tak rzec – podwójnymi, 
nie wspominając już o układach znacznie bardziej skomplikowanych, choćby
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takich, w których porównujemy czy też zestawiamy twórczość pisarza wobec 
zjawisk o szerszym zakresie, jak nurt, prąd literacki, grupa artystyczna etc. 

Potrzeba prowadzenia badań nad relacją Brzozowski – Norwid wydaje się 
sprawą oczywistą i aż trudno uwierzyć, że nie miała ona dotychczas jakiegoś 
znacznego rezonansu poza pracami przyczynkarskimi, ograniczonymi wyłącznie 
do rozmiaru artykułu. Przypadek autora Kultury i życia jest tym bardziej szcze-
gólny i wyjątkowy, że jego krytyczna lektura pism Norwida należy do lektur 
wczesnych, dokonywanych w chwili, gdy Przesmycki odkrywał twórczość poety 
dla naszej kultury. Brzozowskiego należałoby zaliczyć do grona pierwszych 
krytyków, którzy sięgali po teksty autora Vade-mecum. Wydana w 2012 roku 
książka Elizy Kąckiej Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida1  jest 
ważną odpowiedzią na to badawcze i kulturowe wyzwanie. Już na samym 
początku Autorka składa ważną deklarację metodologiczną: 

 
Interesują mnie […] miejsca przecięcia lub punkty spotkania intuicji obu twórców. Wybieram 
i zakładam poruszanie się między obszarem jawnej inspiracji a obszarami dostrzeżonego 
przez mnie współmyślenia, które przez Brzozowskiego nie było – lub nie mogło być – 
dostrzeżone (albo też sygnatura Norwida uległa zamazaniu). Czasami zatem nieudolnie 
przerysowuję portret poety z prac krytyka, czasem – przeciwnie – staram się z myślenia 
Brzozowskiego wyabstrahować ramy, w których dla wizerunku Norwida widziałabym do-
godne miejsce. Czasami wreszcie rzutuję profile obu twórców na tło takich zagadnień, które 
uwydatniają bliskość intuicji (14). 

 
Do niej też wprowadza istotne zastrzeżenie, będące zarazem tłumaczeniem tej 

dość elastycznej i zarazem szerokiej postawy epistemologicznej: 
 
Oczywiście, taka praca musi czasem zbliżać się w charakterze do ekstrapolacji, musi ocierać 
się o sądy z pogranicza arbitralności: ufam, że udaje mi się tu zachować rozsądną proporcję, 
podyktowaną charakterem obecności Norwida. Ufam również, że moja lektura pism autora 
Głosów wśród nocy, nosząca znamiona „twórczej zdrady”, nie ociera się o sprzeniewierzenie 
się jego poglądom i założeniom, o zatarcie ich lub zaniedbanie. Muszę tu jednak zgłosić 
zastrzeżenie: dopuszczam w mojej pracy jedno uzasadnione „odsunięcie się” od litery tekstu 
(nawet więcej: mam na nie nadzieję), którego jednak nie mogę nazwać oderwaniem się ani 
abstrahowaniem, bo stanowi jedynie zmianę perspektywy (14). 

 
Wbrew zastrzeżeniom Autorki ten wybór, który zakłada „nieuświadomioną”, 

„intuicyjną” wspólnotę poglądów, nierzadko oderwanych i dość ułamkowych, 
wywiera wpływ nie tylko na sens prowadzonego dyskursu naukowego, ale także 
na jego kompozycję. Odejście – by tak rzec – od twardych i jednoznacznych 
                                                           

1 E. K ą c k a. Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida. Warszawa 2012 ss. 204. 
Dalej w tekście numer strony podany w nawiasie po cytacie odnosi się do tej publikacji. 
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dowodów na rzecz poszlak i domniemanych tez prowadzi wywód ku „możliwo-
ściom”, o których pisze Robert Escarpit (na niego powołuje się Kącka)2, będą-
cych przecież dość grząskim i niepewnym gruntem dla wszelkiego typu badań. 
Nie chodzi bowiem w procesie poznawczym o dotarcie do prymarnych sensów 
tekstu, lecz o projektowane jego „możliwości” o zakresach znacznie przekracza-
jących semantyczne pola. Dostrzegając niebezpieczeństwo rozmywania przed-
miotowych konturów badanej rzeczywistości, Autorka podkreśla: 
 

Mam głębokie przekonanie, że tylko taka lektura jego [Brzozowskiego] pism, która nie opiera 
się wyłącznie na śledzeniu „»twardych« bodźców, motywów i praw”, ale bierze pod uwagę  
i oświetla to, co da się umieścić po stronie „zamysłu, ideału, dzieła”, daje właściwy i, śmiem 
twierdzić, rzetelny pogląd o jego twórczości (15). 

 
Być może ten tor refleksji badawczej miałby duże szanse na sukces, pod jed-

nym wszakże warunkiem: jeśli za swoją podstawę i punkt wyjścia wziąłby owe 
„twarde” motywy i bodźce, będące punktem oparcia dla wyłanianych przez 
Kącką tropów. Brak tego metodologicznego porządku doprowadził świetnie 
skrojony temat – moim zdaniem – na szlak refleksji dość zagmatwanych, zawi-
łych, pozbawionych jasno określonego celu i porządku. Co widać nawet w warst-
wie stylistycznej, odsłaniającej myślowy proces Autorki: „I jeszcze uwaga”, 
„Nie sposób ich referować” (dlaczego?), „nie da się przeprowadzić tu rzetelnej 
pracy komparatystycznej” (chciałoby się odrzec: to po co ją w ogóle zaczynać?), 
„nie da się odwołać do najważniejszych wątków refleksji o człowieku” (a to 
dlaczego nie da się?). Autorka nieustannie napotyka jakieś bariery i niemożli-
wości, które zwykle onieśmielają jasną stronę „mocy” z uwagi na swą wielkość  
i rozległość, komplikacje i różnorodne uwikłania. Ale wątek rozmaitych barier  
i poznawczego paraliżu nie jest tu może wątkiem zasadniczej wagi: istotniejsze 
wydaje się wikłanie, kluczenie oraz dygresyjny tok przekazu. Po kilku odważ-
nych krokach do przodu, mamy kilka ekskursów w bok, a potem znów kilka  
w tył, czasem powrót na utarty początkowy szlak, ale tylko po to, aby znów 
wejść w jakąś poboczną drogę. Niejednokrotnie czytelnik może poczuć się za-
gubiony i zdezorientowany mimo zastosowania przez Autorkę techniki metatek-
stowego porządkowania dyskursu: teraz kieruję się w tę stronę, aby sprawniej 
dotrzeć do spodziewanego punktu takiego, a takiego; następnie badam ten lub 
tamten aspekt, bo to pozwoli mi lepiej zrozumieć ten lub tamten motyw lub wy-

                                                           
2 R.  E s c a r p i t. Literatura i społeczeństwo. Tłum. J. Lalewicz. W: Współczesna teo-

ria badań literackich za granicą. Antologia. T. III. Red. H. Markiewicz. Kraków 1973 
s. 105-137. 
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łonioną wcześniej formułę. W rozdziale IV: Nasze „ja” historyczne części dru-
giej pt. Konstelacja idei spotykamy podrozdział „Stygmat”. Historiozofia. 
Autorka umieszcza tu cytat z Legendy Młodej Polski Brzozowskiego, który 
odwołuje się do Norwidowskiej noweli. Cytat niezwykle ciekawy, bo wydoby-
wający sedno myślenia o dziejach w perspektywie wizji chrześcijańskiej i za-
razem wizji chrześcijaństwa, którego twórczy wewnętrzny potencjał wyraźnie 
odcina się od „narodów starożytnych”, gdzie decydujący wpływ na kulturowy 
rozwój miały warunki zewnętrzne (na przykład przyrodnicze i geograficzne). 
Autorka jednak porzuca tę niezwykle celnie dostrzeżoną przez Brzozowskiego 
dychotomię, a przy tym doskonale korespondującą z koncepcjami historii, pod-
kreślającymi w niej aspekt „życia”, o którym dość obszernie i stale wspomina  
w rozprawie. Kącką bardziej interesuje historiozofia jako zjawisko ogólne. Stąd 
wykorzystuje cytat wydobyty z artykułu Zofii Stefanowskiej, poświęconego Rze-
czy o wolności słowa (Norwidowski Farys), służący za podstawę roszczeń wobec 
spostrzeżenia dość jasnego i oczywistego: Norwidowym tropem historiozoficz-
nego ujęcia świata i człowieka podąża także Brzozowski, ulegający podobnie jak 
jego poprzednik „romantycznemu nałogowi” łączenia rzeczy odległych, integro-
wania różnych dziedzin rzeczywistości. Jednakże uwaga o wspólnocie historio-
zoficznego myślenia o świecie i dziejach w kontekście relacji Norwida do ro-
mantyzmu oraz Brzozowskiego do modernizmu, nie jest wszakże jakąś uwagą 
specjalnie odkrywczą i wprowadzającą refleksję na nowe tory poznawcze, raczej 
ocierającą się o spodziewany i przewidywalny sąd. 

„Romantyczny nałóg” – o którym wspomina Kącka – opisując sposób 
ujmowania rzeczywistości przez Norwida i Brzozowskiego, w dużym stopniu 
dotyczy niestety jej własnego wywodu. Znamienny pod tym względem jest pod-
rozdział Metoda we Wprowadzeniu odsłaniający wprost strategię Autorki. 
Wbrew patronującemu cytatowi z Norwidowych Notatek z mitologii, gdzie mo-
wa o tym, że metoda „polega na o g r a n i c z a n i u  s ię,  a tym jest lep- 
sza, im więcej przemienia ograniczenie na narzędzie postępu” (PWsz VII, 255), 
deklaracje zawarte w tekście podążają w kierunku przeciwnym. Autorka niemal 
wszystkim chce oddać sprawiedliwość i zastosować bodaj drobny element róż-
nych koncepcji i nurtów badawczych w swoim wywodzie: obok Michała Gło-
wińskiego i Ryszarda Nycza pojawia się tu Julia Kristeva i Gérard Genette, obok 
starej szkoły hermeneutycznej, z pracami Wilhelma Diltheya, Hansa-Georga 
Gadamera czy Paula Ricoeura, postmodernistyczna współczesność: książki Ha-
rolda Blooma czy Paula de Mana, i dalej: klasyczne koncepcje czytania Norwida 
i poezji Grażyny Halkiewicz-Sojak sąsiadują z zupełnie odmiennymi ujęciami 
Agaty Bielik-Robson. Albo: czy dość emotywne i mętnie ujmowane koncepcje 
Iwana Ilijna faktycznie rozjaśniają metodologię Brzozowskiego i czy w ogóle są 
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– z punktu widzenia epistemologicznej strategii – potrzebne, wprowadzając 
dodatkowe układy odniesień. Z tego korowodu nazwisk i pomysłów – różnych  
i nieraz kompletnie sprzecznych myślowo oraz ideowo – ma wyłonić się przecież 
obraz swoistego projektu komparatystyki. Ale ten metodologiczny eklektyzm 
bynajmniej nie służy pracy, prowadząc ją właśnie ku „romantycznym nałogom” 
– miast uwypuklać przedmiot, dodatkowo wikła go w niepotrzebne relacje, zaś 
samą Autorkę – w karkołomne wywody. Nieraz do tego stopnia uwodzi ją temat 
poboczny, że porzuca ona zasadniczy tok refleksji: Brzozowski – Norwid. Tak 
dzieje się nie tylko w przypadku nadmiernego eksponowania koncepcji Giamba-
tisty Vico oraz Georga W.F. Hegla, którzy być może odegrali ogromną rolę  
w przypadku Brzozowskiego, bo jeśli chodzi o Norwida „kariera” pierwszego 
ma zupełnie niezrozumiałe i dość niejasne podstawy i została raczej nadmiernie 
wyeksponowana przez badaczy (głównie Elżbietę Feliksiak3 oraz ks. Antoniego 
Dunajskiego4), zaś jeśli chodzi o drugiego, czyli Hegla, to nie tylko brak jego 
obecności w zestawieniach indeksowych pism poety jest nader znaczący, ale 
także sposób formułowania myśli o dziejach u Norwida nie umieszcza filozofa 
niemieckiego nawet w roli istotnego kontrapunktu, lecz wprowadza go raczej  
w orbitę zjawisk obcych i odległych: poeta tak czy owak buduje swoją wizję 
zupełnie niezależnie (odmiennie niż na przykład August Cieszkowski), przede 
wszystkim wykorzystuje chrześcijańską tradycję wyrastającą bezpośrednio  
z Biblii oraz pisma Ojców Kościoła (poznawanych bardzo często z drugiej ręki). 
Nie wiem również, czy skuteczne i potrzebne było odwoływanie się do Dil-
they’owskich ujęć świata, życia i człowieka (część: Prawda i życie, 56-60), 
wprowadzającego do podstawowego układu komparatystycznego dodatkowe 
zamieszanie? Być może miałoby to sens w przypadku interpretacji pism samego 
Brzozowskiego, ale w zestawieniu ich z Norwidem ten myślowy nurt – pozy-
skujący dla wywodu dość oczywiste i jasne tezy – nie ma jakiegoś głębszego 
uzasadnienia i zastosowania. 

Czasem przy wywodach Autorki zauważyć możemy braki w zakresie doku-
mentacji badawczej. Zdarza się także, że wędruje ona po dość dziwnych biblio-
graficznych szlakach. Skądinąd ciekawy rozdział dotyczący Białych kwiatów 
(153-162) rozpoczyna krótkie Preludium lektury, wskazujące na technikę Nor-
widowego montażu: przy tej okazji Kącka powołuje się na spostrzeżenia Nycza, 
wtórne wobec badań norwidologicznych (zarówno co do czasu publikacji, jak  

                                                           
3 Zob.  E.  F e l i k s i a k. Norwid i Vico. „Przegląd Humanistyczny” 1968 nr 3 s. 23-42. 

Przedruk: w  t aż.  Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. Lublin 2001 s. 213-248. 
4  Ks. A. D u n a j s k i. Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana 

Norwida. Lublin 1985 s. 76-78 oraz 88-93. 
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i zawartości samej refleksji). Trudno orzec, dlaczego Autorka pomija prace Zdzi-
sława Libery, Sławomira Rzepczyńskiego, Dariusza Pniewskiego i Adeli Kuik- 
-Kalinowskiej, znacznie bardziej fundamentalne i stanowiące dla Nycza źródło 
podstawowych informacji (miejmy przynajmniej taką nadzieję!). Inny znów 
przypadek to lektura Promethidiona. W części Historia odczytań brak przede 
wszystkim szerszego odwołania do monograficznego zarysu Stefana Sawickiego 
(rzecz została odnotowana jedynie w przypisie, wśród innych prac badawczych) 
– publikowanego przy wydaniu poematu w serii „Biblioteka Polska” – gdzie 
ujęcie Norwidowego tekstu jako collage’u doskonale korespondowałoby z po-
dejmowanymi w rozprawie wątkami i tropami, choćby ze wspomnianą techniką 
swobodnego montażu.  

Niejednokrotnie trudno określić funkcję cytatów, przywołujących sądy i opi-
nie na temat określonych tekstów lub motywów z twórczości Norwida czy 
Brzozowskiego. Przykładem może być kończący przy rozdziale dotyczącym 
Białych kwiatów w części Skomplikowana recepcja fragment tekstu Mieczysława 
Jastruna – do tego podany nie za postawą tekstową, ale za antologią Gomulic-
kiego Głosy o pismach prozą Cypriana Norwida5 – wewnętrznie sprzeczny, bo:  
z jednej strony podkreślający „bezstylowość” Czarnych i Białych kwiatów,  
a z drugiej – w tym samym zresztą zdaniu – silnie eksponujący „chropawość  
i pokrętność składni”. Ta rozbieżność nie spotyka się jednak z jakąś reakcją  
Autorki, która też zupełnie – poza wyrażonym zachwytem – nie wyjaśnia,  
w jakim celu umieszcza ów Jastrunowy „głos”. 

Uwikłana w liczne i często zbyteczne ogólne opinie, sądy oraz spostrzeżenia 
współczesnej krytyki i metodologii literackiej dotyczące kwestii lektury, kultury, 
zagadnień filozoficznych, nowoczesności etc. książka Elizy Kąckiej nie należy 
do łatwych w odbiorze – o czym już wspominałem. Nie można jednak nie do-
strzec i nie oddać sprawiedliwości jej licznym walorom. Gdy przebijemy się bo-
wiem przez ten gąszcz uwikłań i metodologiczny labirynt, wyłaniająca się prze-
strzeń istotnej i ważnej refleksji oraz zawartych w rozprawie komparatystycz-
nych spostrzeżeń otwiera przed czytelnikiem ważne perspektywy poznawcze. 

Po części wprowadzającej mamy w książce bardzo istotną dla badań Próbę 
biblioteki, nazwaną przez Autorkę „międzyrozdziałem”. Tu właśnie znalazły  
się ważne zestawienia tekstów Norwida, „do których miał/mógł mieć dostęp 
Brzozowski oraz tekstów Brzozowskiego o Norwidzie” (26). Dobrze, że Kącką 
                                                           

5 J.W.  G o m u l i c k i.  Głosy o pismach prozą Cypriana Norwida. W: C. N o r w i d. 
Pisma wybrane. Oprac. J.W. Gomulicki. T. IV: Proza. Warszawa 1968 s. 530. Autorka 
powinna tu sięgnąć, jeśli nie do pierwodruku, to przynajmniej do książki Jastruna Gwiaździsty 
diament (Warszawa 1971), gdzie w artykule Milczący tryumfator można odnaleźć wspomniany 
cytat (s. 49). 
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interesują nie tylko oczywiste przypadki, ale także i takie sytuacje, gdy mamy do 
czynienia z pośrednią sugestią lub jakąś tematyczną zbieżnością, która odsłania 
określony tekst autora Vade-mecum w konstelacji obserwowanej przez Brzozow-
skiego. Oczywiście takie działania obarczone są dużym stopniem ryzyka i nie-
pewności, ważne jednak, że Autorka doskonale zdaje sobie z nich sprawę i nie 
ucieka przed badawczą odpowiedzialnością, ograniczając się jedynie do oczy- 
wistych zestawień indeksowych. Istotny jest także rejestr sporządzonych możli-
wości, przed jakimi stał Brzozowski – są to teksty, które zostały wydane jeszcze 
za życia Norwida lub po jego śmierci, ale jeszcze za życia Brzozowskiego. Może 
tylko owe możliwości Brzozowskiego należałoby poddać dodatkowej krytyce 
edytorskiej, związanej z dostępnością. Kącka zresztą wskazuje, że jest to szcze-
gólnie trudny teren, jeśli chodzi o wiążące sądy. Ale nawet i tu można byłoby się 
pokusić o większą aktywność badawczą, co oczywiście łączyłoby się z rekon-
strukcyjnym wysiłkiem dotyczącym rezonansu wydań pism poety, także rozpo-
znania sytuacji ówczesnego rynku księgarskiego, skądinąd zresztą już w znacz-
nym stopniu opisanej we wnikliwych pracach Marka Busia6.  

W części drugiej zatytułowanej Konstelacja idei Autorka zajmuje się poglą-
dami „Norwida i Brzozowskiego na zależność między życiem a historią” (26) 
oraz analizuje wybrane aspekty stosunku Brzozowskiego do tekstu Promethi-
diona. Poemat ten był bowiem dla pokolenia twórcy Legendy Młodej Polski – 
także dla kolejnych pokoleń do II wojny światowej – jednym z najważniejszych 
utworów Norwida. Autorka zwraca uwagę zwłaszcza na centralny w tamtym 
czasie problem czynu oraz pracy, który w interpretacji Brzozowskiego – inspi-
rowanego wyraźnie Norwidową refleksją – prowadzi do skrajnej dychotomii 
pojęciowej i stojących za nią idei. Szkoda, że Kącka nie zwraca uwagi na fakt, że 
owa dychotomia nie jest u Norwida aż tak zasadnicza i ostra, a do tego mało 
stabilna i uzależniona od kontekstu, w którym się pojawia. Można mieć też 
pretensje do Autorki o to, iż nazbyt daje się uwodzić koncepcjom z kręgu 
warszawskiej szkoły historyków idei, które mają wyraźnie marksistowski lub 
dialektyczno-heglowski rodowód. Widzę to zwłaszcza w cytowanej na s. 80 
wypowiedzi Bronisława Baczki, który dostrzega w kategorii pracy „fundamen-
talny wymiar ludzkiego istnienia”, co stwarza jego zdaniem „możliwość innego 
określenia statusu ontologicznego człowieka w świecie”, a nadto odsuwa z pry-
marnej pozycji aksjologicznego miernika wartości moralne, wprowadzając w to 
miejsce pojęcie wolności i relacji człowieka wobec świata (natury i kultury). 
Słowa te formułowane w artykule poświęconym filozofii czynu i pracy Brzo-

                                                           
6 Zob. np. M. B uś.  Składanie pieśni. Z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Nor-

wida. Kraków 1997. 
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zowskiego nie tylko stanowią uproszczony opis niezwykle dynamicznej i nie-
zwykle ewolucyjnej osobowości młodopolskiego krytyka, ale przede wszystkim 
rozmijają się z poglądami Norwida. Stąd nie ma zgody na komentarz Autorki: 
„Brzozowski znajdował w myśleniu Norwida podobne przejścia, oscylacje” (81). 
Otóż nie znajdował. Nie mógł ich znajdować, bo tego typu przejść i oscylacji  
w myśleniu Norwida po prostu nie ma. Jeśli Brzozowski szedł wskazanym tu – 
w co wątpię – przez Baczkę tropem, to albo źle odczytywał Norwida, albo nie 
inspirował się twórcą Vade-mecum. Podobnie rzecz się ma z wyzyskanym cyta-
tem z Andrzeja Walickiego, pojawiającym się zaraz po Baczce, i komentującym 
jeden z fragmentów Promethidiona: tu z kolei uczony wyostrza i dynamizuje 
opozycję pojęć „czynu” i „pracy”. Pierwsze – zgodnie z sugerowanym obrazem 
– łączy uczony z krwawą i burzycielską rzeczywistością rewolucji, drugi –  
z pokojem i mozolnym trudem. Jednak już uwaga natury ogólnej, rozciągająca  
i negatywnie waloryzująca pojęcia „czynu” w całej twórczości poety: „słowu 
»czyn« przypisał Norwid pochodzenie tatarskie, skojarzył je nierozerwalnie […] 
z przelewem krwi” (81)7 – wydaje się grubo przesadzona. Wystarczy przecież 
skonfrontować ją z sentencjonalną formułą pochodzącą zresztą z tego samego 
poematu: „Słowo – jest czynu testamentem” 8, by przekonać się, że sądy Walic-
kiego są formułowane grubo na wyrost, a przede wszystkim nie są poparte teks-
tową podstawą. Drażni także zbyt radykalne traktowanie przez uczonego Norwi-
dowskiego „prometeizmu pracy” jako „największej wartości cywilizacji euro-
pejskiej” (81). Szkoda, że Kącka przyjmuje te tezy z pełną aprobatą, nie próbując 
wchodzić z nimi w merytoryczny spór, choćby ograniczony zasięgiem i lokali-
zowany tylko w warstwie przypisowej. 

W części trzeciej (Czytelnik metafory) Autorka rozprawy wychodzi poza krąg 
oczywistych i notowanych wprost przez Brzozowskiego inspiracji Norwidow-
skich: interesuje ją wspólnota języka, idei, tematyki, także formy. Punktem wyj-
ścia dla rozważań i jednocześnie ich postawą jest tekst młodopolskiego krytyka 
Cyprian Norwid. Próba. Chodzi o to, aby ukazać podjęty przez Brzozowskiego 
„wysiłek współmyślenia z Norwidem”: 

 
Współmyślenia – pisze dalej Autorka – które manifestowałoby się również na płaszczyźnie 
stylu, więcej: odsłaniałoby […] jego „korzenie”. Zatem: tekstem Cyprian Norwid. Próba 
Brzozowski zdaje się pytać nie tylko o to, co pisze i myśli Norwid, ale i o to, jak pisze i my-

                                                           
7 Oryginalny tekst A. W a l i c k i e g o. Między filozofią, religią a polityką. Studia  

o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa 1983 s. 203. 
8 C. N o r w i d. Poematy 2. W: t e nż e. Dzieła wszystkie. T. IV. Oprac. S. Sawicki,  

P. Chlebowski. Lublin 2011 s. 130. 
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śli. Innymi słowy: poddaje oglądowi nie tylko problem, ale i sam proces myślenia, który da 
się z lektury Norwida wyabstrahować (96). 

 
Stąd też pojawia się zestawienie – doskonale zresztą przez Kącką wydobyte – 

tekstu Brzozowskiego z fragmentami Prób Norwida. Zwraca uwagę u młodo-
polskiego krytyka skupienie na problematyce ruinalnej i jej silny związek z za- 
gadnieniami antropologicznymi, choć szkoda zarazem, że w kolejnych partiach  
wywodu Autorka nie zauważa znaczących różnic, jakie rysują się między obu 
myślicielami. U Brzozowskiego akcent pada chyba jednak na zniszczenie, na 
przemijanie świata i rzeczy, na to co jest przeszłością, u Norwida przeciwnie: 
ruina jest – paradoksalnie – znakiem odrodzenia, a w Rzeczy o wolności słowa 
biblijnym „kamieniem węgielnym”, „kamieniem odrzuconym przez budują-
cych”, znakiem odrodzenia. 

Zasadniczą partię części czwartej (Na przecięciu projektów) stanowi rozdział 
dotyczący recepcji u Brzozowskiego Białych kwiatów. Początkowo Autorka stara 
się wyłonić i zarysować kilka zagadnień (związek języka i stylu z rzeczywisto-
ścią, paraboliczność przekazu, kwestia napięcia semantycznego etc.), które poja-
wiają się u twórcy Płomieni. Tekst Norwida – co uprzedza Kącka – ujęty został 
w tryb lektury aspektowej. Recepcja Norwida odbywała się w przypadku 
Brzozowskiego w takt równolegle przebiegającej recepcji pism kardynała Johna 
Newmana, które krytyk opracowywał dla „Sympozjonu” pod koniec swego ży-
cia. Norwidowy tekst i stojący za nim postulat „białokwiatowości” – to wydo-
byte przez młodopolskiego krytyka określenie – wyznacza specyficzny tryb od-
bioru, oparty na głębokiej wspólnocie intelektualnej, etycznej i personalnej, jaka 
winna rodzić się między autorem a czytelnikiem, zakotwiczonej w tożsamej 
przestrzeni aksjologicznej. Odbiorca musi przy tym wykonać niemały wysiłek: 
 
Nie jest [to] zatem percypowanie automatyczne, ale – mimo swej ascetycznej niepozorności – 
wymaga od naszej percepcji aktu swego rodzaju przekodowania czy przerejestrowania się na 
odbiór w innej skali odczuwania i wartościowania (170). 

 
– zauważa Kącka. Można by ten wyrażony przez Brzozowskiego postulat na-
zwać rodzajem „odbioru konwersyjnego”, co bez wątpienia ma związek z bio-
grafią krytyka i z jego osobistymi doświadczeniami wiary w ostatnich latach 
życia. Tak postulowana lektura tekstu zakłada potrzebę wydobywania „prawdy 
życia”, która ma swoje dwa oblicza: doświadczenie granicznego i doświadczenie 
powszedniego. Pierwsze Brzozowski wiąże z zakreślonym przez Norwida wzor-
cem Czarnych kwiatów, drugi – Białych kwiatów. Obu zaś towarzyszy sztuka 
milczenia, ograniczania się twórcy do niezbędnego minimum, do skupienia na 
istocie rzeczy. Na gruncie lektury Norwidowskiej krytyk chciał budować funda-
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menty nowej estetyki ufundowanej na postulacie pisania i obioru tekstu, który 
„zapewniałby transmisję życia, który dawałby poczucie rzeczywistego spotka-
nia” (174). Na poziomie krytyki jest to właściwie model idealnej tekstowej 
mediacji, przywoływanej często w dwudziestoleciu międzywojennym, zaś na 
poziomie estetyki i etyki – wiąże się z wizją antropologicznej pełni, ujętej na 
płaszczyźnie aksjologicznej aktywności. Chodzi ostatecznie o poszukiwanie 
prawdy o człowieku „w jego wędrówce ku […] źródłom, wędrówce odbywanej 
całkowicie drogami nowoczesności” (176). Słusznie Autorka zauważa, iż Brzo-
zowskiego „style odbioru” mają bezpośredni związek z jego koncepcją romanty-
zmu, który jest przez krytyka uznawany za stan ducha i świadomości, a nie 
muzealny zbiór artefaktów, kreślących obraz prądu lub epoki. Zarazem też 
Brzozowski, inspirujący się poglądami i refleksjami Norwida, wskazuje na po-
trzebę działania, wywierania wpływu na rzeczywistość bezpośrednio „wnętrza 
świata”. A jego krytyka romantyzmu przypomina krytykę romantyzmu podjętą 
niegdyś przez Norwida: dotyczy ona przede wszystkim oderwania od życia 
w jego realnym, aktywnym, społecznym wymiarze. Jak powiada w Kryzysie ro-
mantyzmu: „Kwiatowi wydaje się, że żyć to znaczy pachnieć”. Kącka powiada: 
 
Słynny „bunt kwiatu przeciwko swoim korzeniom”, komentowany czasem zawężająco jako 
formuła na potępienie niemoralnej odmowy uczestnictwa w świecie pracy, jest przecież prze-
de wszystkim wyrazem niepokoju o utratę historycznego gruntu, o stan zawieszenia w egzy-
stencjalnej próżni […] (180). 

 
Książka Elizy Kąckiej poświęcona recepcji Norwida u Stanisława Brzozow-

skiego jest bez wątpienia pozycją ważną i potrzebną. Nie czyta się jej łatwo,  
a wybrana przez Autorkę sposób zestawienia chyba niepotrzebnie komplikuje 
dość jasno i przystępnie zarysowany temat główny: stąd sporo do życzenia 
pozostawia wybór metodologicznej strategii. Moim zdaniem szalenie wyma-
gającej, zarówno wobec odbiorcy, jak i nadawcy, nierzadko nawet zaciemnia-
jącej wywód. Nie zmienia to jednak faktu, że rozprawa Stanisław Brzozowski 
wobec Cypriana Norwida wypełnia poważną lukę w badaniach nad recepcją 
dzieła twórcy Vade-mecum. Zresztą książek poświęconych historii odbioru 
tekstów lub artystów nie mamy zbyt wiele. Być może to lub tamto jeszcze trzeba 
byłoby w pracy poprawić, zmienić lub nawet skorygować, tu coś uzupełnić,  
a tam znów zredukować i uprościć. Zabrakło choćby uchwycenia dynamiki 
przemian, którym ulegał Brzozowski, zwłaszcza frapujących w ostatnich latach 
jego życia, określonych przez religijną konwersję. Wprawdzie Autorka wyraźnie 
podkreśla – zwłaszcza w Zakończeniu – że ten element biografii wywarł 
ogromny wpływ na odbiór tekstów Norwida, to jednak czy nie należałoby 
wskazać z równie słuszną racją na inny kierunek: oto może Norwidowa lektura 
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miała jakiś wpływ na postawę Brzozowskiego, na jego przemianę, stając się 
probierzem jego głębokiej religijności. 

Autorka starała się – jak sama zaznacza – pokazać związek obu artystów jako 
rodzaj inspiracji i współmyślenia: 

 
dialogu, które przekraczają granice teoretycznoliterackiej czy – szerzej – akademickiej lek-
tury, zmierzając ku dopełnieniu w lekturze prowadzonej przez pryzmat życia i jego doświad-
czeń. Powołanie się na życie nie oznacza tu […] zawężenia do pytań o biografię autorów 
[…]. Życie byłoby tu bliższe zapisywaniu doświadczenia, bio-grafii właśnie, co nie zbliża nas 
ani do radykalnego rozumienia postulatu życia-dzieła, nad którym próbuje się zapanować 
jako nad swego rodzaju popisowym artefaktem, ani do budowania monstrualnych „instrukcji 
obsługi”. Najbliżej tu chyba do tak wyrażonego przez Brzozowskiego przekonania: „Co nie 
jest biografią, nie jest w ogóle” (185-186). 

 
 
 

NORWID – BRZOZOWSKI, OR ATTEMPTS 

 
S u m m a r y 

 
Eliza Kącka’s book that the present article is devoted to, concerning the reception of Cyprian 
Norwid in Stanisław Brzozowski’s writings, is a significant publication, a necessary one in 
historical-literary studies. It is not easy reading, and the methodological strategy chosen by the 
author, not shunning eclectic approaches, needlessly complicates fairly lucid and comprehen-
sible exposition of the main subject. It is not clearer in this way, and the reader has to put a lot 
of effort into understanding the author’s particular research activities. This, however, does not 
influence the fact that the book Stanisław Brzozowski’s Attitude Towards Cyprian Norwid 
bridges a serious gap in the studies on the reception of the author of Vade-mecum. In the book 
Brzozowski is presented as an attentive reader of Norwid’s writings, and at the same time  
a continuator of  his way of thinking about man and history. The critic belonging to the Young 
Poland movement tried to determine a specific mode of reception based on a deep intellectual, 
ethical and personal communion that should be created between the author and the reader, 
anchored in the same axiological space.  

 
Transl. Tadeusz Karłowicz 
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Aleksandra  Ż u r a w s k a-W ł o s z c z yń s k a  –  BIBLIOGRAFIA  
CYPRIANA 
NORWIDA  
ZA LATA  
2006-2007 

WSTĘP 

Bibliografia Cypriana Norwida za lata 2006-2007 notuje druki zwarte  
i przekazy czasopiśmiennicze dotyczące poety, wydane zasadniczo w latach 
2006-2007; wyjątek stanowią materiały wcześniej opublikowane, które nie 
zostały uwzględnione w poprzednich „Studiach Norwidianach” (w bibliografii te 
pozycje wyszczególniono * po numerze). 

Podstawą do zgromadzenia informacji o książkach wydanych w Polsce był 
„Przewodnik Bibliograficzny”. Informacje o książkach opublikowanych poza 
granicami kraju uzyskano w przeważającej części z Instytutu Bibliograficznego 
Biblioteki Narodowej w Warszawie. Materiały czasopiśmiennicze opracowano 
na podstawie zapisów w „Bibliografii Zawartości Czasopism”. Część zapisów 
wynotowano z internetowych baz i katalogów bibliotecznych. Audycje i adapta-
cje radiowe dotyczące poety pochodzą z bazy dostępnej pod adresem www.pol 
skieradio.pl. Podano je w następującym porządku: program oznaczony cyfrą 
rzymską, data emisji i czas jej trwania. Materiały tekstowe i foniczne znajdują 
się w Ośrodku Informacji Programów Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. 
Adaptacji telewizyjnych i filmowych w omawianym okresie nie odnaleziono. 
Realizacje teatralne opracowano na podstawie „Almanachu Sceny Polskiej”  
(t. 47:2005/2006 wyd. 2011, t. 48:2006/2007 wyd. 2012) oraz poszukiwań inter-
netowych. Podstawą do zrekonstruowania adaptacji muzycznych były katalogi 
biblioteczne. 

Opisy bibliograficzne druków zwartych zawierają następujące informacje: au-
tor, tytuł, podtytuł, instytucja sprawcza, miejsce, wydawnictwo i rok wydania 
oraz objętość i seria wydawnicza. Zostały opatrzone adnotacjami lub opisami 
zawartości. Wobec druków zwartych wydanych w latach wcześniejszych, a przy-
wołanych ze względu na obecny aparat krytyczny, zastosowano opis skrócony 
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(bez podania nazwy instytucji sprawczej, nazwy wydawnictwa, objętości i serii 
wydawniczej – informacje te można uzyskać w poprzednich bibliografiach publi-
kowanych na łamach rocznika „Studia Norwidiana”). Opisy bibliograficzne ma-
teriałów zebranych z czasopism składają się z następujących elementów: autor, 
tytuł i podtytuł, tytuł czasopisma, rok, tom, zeszyt bądź numer i strony, na któ-
rych został zamieszczony dany materiał. Każda pozycja bibliograficzna otrzyma-
ła swój własny numer; wyjątek stanowią recenzje i polemiki zgrupowane przy 
materiałach, których dotyczą, a także kolejne wydania. 

Bibliografia składa się z dwóch podstawowych działów: części podmiotowej  
i przedmiotowej, uporządkowanych alfabetycznie wewnątrz wydzielonych cało-
stek. Pierwszy dział rejestruje wydania osobne utworów C. Norwida z lat 2006-
2007 oraz wcześniejsze, przywołane ze względu na ich recenzje, opublikowane 
w czasie objętym bibliografią, a także przedruki w antologiach, książkach i cza-
sopismach (nie zanotowano tu utworów zamieszczonych przy tekstach interpre-
tacyjnych – informację o druku podano przy zapisie interpretacji, szkicu itp.).  
W wydaniach osobnych podano opis zawartości; teksty zebrane z antologii  
uporządkowano alfabetycznie. W obu przypadkach ujednolicono pisownię tytu-
łów utworów. Odnotowano tu również materiały występujące w księgach afo- 
ryzmów, cytatów i opatrzono je adnotacją: „Zawiera także cytaty z twórczości  
C. Norwida”. Ze względu na ich niewielką objętość bądź częsty brak informacji 
dotyczących pochodzenia prezentowanych fragmentów ograniczono się do tak 
ogólnej uwagi. Wyodrębniono przekłady, twórczość plastyczną, realizacje mu-
zyczne, radiowe i teatralne utworów poety. W dziale bibliografii przedmiotowej 
znalazły się książki w całości lub przeważającej części poświęcone autorowi 
Promethidiona, wydane w latach 2006-2007 oraz wcześniejsze, przywołane  
ze względu na bieżące recenzje; tu również umieszczono opis zawartości tomu 
„Studia Norwidiana”. W dalszej części zebrano artykuły, szkice, rozprawy,  
eseje zamieszczone w księgach zbiorowych, książkach autorskich i drukowane  
w czasopismach. Następnie zgromadzono informacje o utworach inspirowanych 
twórczością C. Norwida. Pracę kończą indeksy: nazw osobowych, utworów  
i przekładów. 

W stosunku do materiałów należących do różnych działów bibliografii zasto-
sowano odsyłacze, aby uniknąć podwójnego zapisu tego samego przekazu. Ze 
względu na dążenie do kompletności pokazania współczesnej recepcji poety, 
uwzględniono także informacje o charakterze popularnym, zapisy haseł słowni-
kowych, publikacje „okolicznościowe”, zapisy w okazjonalnych antologiach, 
materiały dydaktyczne dla szkół i nauczycieli. 
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Zbieranie materiału do bibliografii ukończono w połowie maja 2013 roku, 
materiały odnalezione po tej dacie będą uwzględnione w kolejnych tomach „Stu-
diów Norwidianów”. 

Serdeczne podziękowania składam koleżance z Pracowni Bibliografii Bieżą-
cej Instytutu Badań Literackich PAN w Poznaniu – Beacie Domosławskiej za 
okazaną pomoc w internetowych i bibliotecznych poszukiwaniach. 

SPIS SKRÓTÓW 

 
adapt. – adaptacja 
ang. – angielski 
chorw. – chorwacki 
cz. – część 
dod. – dodatek 
dot. – dotyczy 
fotooffs. – fotooffsetowy 
fragm. – fragment 
franc. – francuski 
graf. – graficzny 
id. – idem, tenże 
il. – ilustracja 
im. – imienia 
inf. – informacja 
jap. – japoński 
jęz. – język 
k. – karta 
koment. – komentarz 
ks. – książka, księga 
KUL – Katolicki Uniwersytet Lu-

belski Jana Pawła II 
litew. – litewski 
m.in. – między innymi 
muz. – muzyka 
nacz. – naczelny 
niem. – niemiecki 
nr – numer 
nt. – na temat 
offs. – offsetowy 
ok. – około 
oprac. – opracował 
org. – organizował, organizator 
pl. – plan 
podp. – podpisany 

popr. – poprawiony 
portr. – portret 
posł. – posłowie 
poszerz. – poszerzony 
poz. – pozycja 
prem. – premiera 
przedm. – przedmowa 
przedr. – przedruk 
pt. – pod tytułem 
pwdr. – pierwodruk 
r. – rok, rocznik 
rec. – recenzja 
red. – redagował, redakcja 
reż. – reżyser 
ros. – rosyjski 
rozsz. – rozszerzony 
s. – strona 
sc. – scenariusz 
streszcz. – streszczenie 
t. – tom 
tab. – tabela 
tabl. – tablica 
tłum. – tłumaczył, tłumaczenie 
ukr. – ukraiński 
uzup. – uzupełnił, uzupełnienie 
vol. – wolumen 
właśc. – właściwie 
wyd. – wydał, wydanie 
z. – zeszyt 
zmien. – zmieniony 
zob. – zobacz 
‘ – minuta [w oznaczeniu czasu 

trwania emisji audycji radio-
wej] 
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i Jezusem Chrystusem]; [Dwie powieści]; Archeologia [I]; Archeologia [II]; 
Pamiętnik podróżny; [Wspomnienia weneckie]; Klary Nagnioszewskiej samobójstwo. 
Tragedia; Estetyczne poglądy; Modlitwa; Stygmat. Nowela; „Ad leones!”; Tajemnica 
lorda Singelworth; Ostatnia z bajek. – S. Sawicki: Wstępne uwagi edytorskie. – 
[Zawiera także prace plastyczne C. Norwida:] Autoportret [tzw. berliński II]; Różne 
szkice; Szlachcic idący z książką do ogrodu; Adam Mickiewicz; Koń w zaprzęgu; 
Zygmunt Krasiński w Rzymie; Szlachcic i jego arendarz; Ilustracja tekstu „Pamiętnik 
podróżny”, Ilustracja tekstu „Klary Nagnioszewskiej samobójstwo”; Karykatura 
Joachima Lelewela; Chart; Koty. 

3. Wiersze. Il. I. Chmielewska. Toruń: Algo 2007, 95 s. 

[Klaskaniem mając obrzękłe prawice]; Samotność. Sonet; Noc; Wspomnienie wioski; 
[Monolog]; Pamiątka; To rzecz ludzka!...; Moja piosnka [I]; Italiam! Italiam!; [Od 
Anioła do Szatana]; Marmur-biały; Trylog; Jesień; Aerumnarum plenus; Modlitwa; 
[Do Marii Trębickiej]; Trzy strofki; Moja piosnka [II]; Rzeczywistość i marzenia (!); 
[Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj]; Nad jeziorem; „Czy podam się o amnestię?”; 
Do Tytusa M.; [Nim znów ucieknę, nic nie mając zgoła]; Odpowiedź [Jadwidze 
Łuszczewskiej]; Malarz z konieczności; Beatrix; Czemu; Jak…; Harmonia; Po balu; 
[Daj mi wstążkę błękitną…]; [A – czy też ona wie…]; [Nie chcę już smutków, nie!...]; 
[Do Michaliny Zaleskiej]; Źródło; W pamiętniku; Do spółczesnych (Oda); [Do Anny 
Czaplickiej]; [My tak już przed się patrzymy, wygnani]; Impossibilisssime!; 
Ciemność; Na zgon Poezji (Elegia); Mój psalm; Spowiedź [II]; Do piszących; Pismo; 
Pióro; Adam Krafft; Do księgarza; Piękno; Manieryzm; Autor-nieznany; Ogólniki; 
Addio!; Liryka i druk; Język-ojczysty; Styl nijaki; Wielkie słowa; Cacka; W Łazien-
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kach; Lapidaria; [Nie myśl, nie pisz…]; Piękno-czasu; Krytyk ex professo; Bezimien-
ni; Wielkość; Post scriptum [do przekładu z Horacego]; Bogowie i człowiek; Cen-
taury; Laur dojrzały; Wspomnienie; W Weronie; W albumie; Za płotem; [W tej pow-
szedniości…]; Pielgrzym; Mistycyzm; Fatum; „Ruszaj z Bogiem”; Marionetki; Do 
panny Józefy z Korczewa; Litość; Sfinks [II]; Specjalności; Ironia; Kółko; Czułość; 
Niebo i ziemia; Śmierć; Małe dzieci; [Co? jej powiedzieć…]; Czasy; Przeszłość  
i przyszłość (Fraszka); Sen; Waga; Wczora-i-ja; Przeszłość; Larwa; Tymczasem. 

 
P r z e d r u k i  w  k s ią ż k a c h,   

c z a s o p i s m a c h 
 

 
4*.    Antologia literatury polskiej. Dla klasy XI. Cz. 2: Romantyzm – pozyty-

wizm. [Wybór:] I. Fedorowicz. Vilnius: Gera Idėja 2005, 248 s. il. 

Burza [fragm..], Ogólniki, Żydowie polscy. 1861. 

5. Antologia polskich przekładów poezji włoskiej od wieku XVI do końca 
XIX stulecia. Wstęp, wybór i oprac.: M. Gurgul, J. Miszalska. Kraków: 
Collegium Columbinum 2006, 291 s. (Biblioteka Tradycji, 53). 

Z Buonarrotiego: Słodko jest zasnąć… [Caro m’è’l sonno]; z notą o C. Norwidzie,  
s. 186. 

6. Cytaty mądre i zabawne. Wybrał H. Markiewicz. Wyd. 3 przejrzane  
i znacznie rozsz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007, 290, [5] s. 

Zawiera także cytaty z twórczości C. Norwida. 

7. Markiewicz H., Romanowski A.: Skrzydlate słowa. Wielki słownik cyta-
tów polskich i obcych. Wyd. nowe, poprawione i znacznie rozszerzone. 
Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007, 1215, [4] s.  

Zawiera także cytaty z twórczości C. Norwida. 

8. Matka Odkupiciela. Red. K. Wieliczko. Lublin: Wydawnictwo Archidiece-
zji Lubelskiej „Gaudium” 2006, 375, [7] s., [8] s. tabl.: il.  

Częstochowskie wiersze. 
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9. Romantycy wobec antyku. Antologia tekstów źródłowych. Wybór, wstęp  
i koment: D. Dąbrowska. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, 212 s. 

Z Homera: Odyseja [Wstęp]. 

10. Tomalak B.: Imiona róży. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej 2006, 235 s. 

W części książki zatytułowanej „Antologia wierszy o róży” fragm. utworów:  
[Do mego brata Ludwika], Wanda, Kleopatra i Cezar. 

11. Wersyfikacja polska. 3. Ćwiczenia wersyfikacyjne i antologia wierszy. 
Pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, M. Ryszkiewicza. Lublin: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2007, 255 s. 

Bema pamięci żałobny-rapsod; Klątwy; Moja piosnka [II]. 

12. Złota księga wierszy polskich. Ułożył J. Łukaszewicz. Wrocław: Wydaw-
nictwo Dolnośląskie 2007, 526, [2] s. 

Bema pamięci żałobny-rapsod; [Daj mi wstążkę błękitną…]; Do Bronisława Z.; 
Kółko; Pielgrzym; Przeszłość; Spartakus; W pamiętniku; W Weronie. 

13. Pro Libris 2006 nr 4 s. 24. 

Bema pamięci żałobny-rapsod. 

14. Tygodnik Powszechny 2006 nr 51 s. 6. 

Fatum. 

 
P r z e k ł a d y 

 
Wydania osobne 

 
15. 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. [Tłum.] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. [Posł.] K. Braun. 
Troyes: Cahiers Blues – Librairie Bleue 2006, 161 s. 
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16. Piligrim ili poslednajaja skazka. Stichotvorenija, poèmy, proza = Piel-
grzym, czyli ostatnia z bajek. Wiersze, poematy, proza. [Wybór, wstęp  
i oprac.:] A. Bazilevskij. Moskva 2002. 

Rec.: Tarasenko E. Colloquia Litteraria 2007 nr 1/2 s. 149-159. 

17. Selected poems. [Tłum.] A. Czerniawski. London 2004. 

Rec.: Buchholtz M.: Norwid po angielsku. Twórczość 2007 nr 8 s. 148-149. 

 
Przekłady w antologiach 

 
18*.   Bažan M.: Vibranì tvori u dvoch tomach. T. 2: Perekladi. Kiïv: Ukraïns’ka 

Encyklopedìja 2004, 604, [4] s., fot. 

[Amen (Legenda)] Amìn’; [Burza] Burja; [Dumanie [I]] Dumi; [Epizod] Epìzod; 
[Kolebka pieśni (Do spółczesnych ludowych pieśniarzy)] Koliska pìsnì (Do sučasnich 
narodnich pìsnjarìv); [Promethidion; fragm.] Prometìdion; [Próby (Jako wstęp do 
„Zarysów obyczajowych pięciu”)] Viprobi; [Sieroty] Siroti. 

19*.   Dzvoni zimoju. Antologìja pol’s’koï poezìï v perekladach Dmitra Pavlička 
= Dzwony w zimie. Antologia poezji polskiej w tłumaczeniu Dmytra 
Pawłyczki. Kiïv: Osnovi 2000, 470 s. 

[Aerumnarum plenus] Aerumnarum plenus; [Czemu nie w chórze?] Čomu ne  
v chorì?; [Czynowniki] Činovniki; [Daj mi wstążkę błękitną…] Blakitnu strìčku 
podaruj menì…; [Do obywatela Johna Brown] Do gromadjanina Džona Brauna; 
[Fraszka (!) [I]] Žart; [Jak…] Jak…; [John Brown] Džon Braun; [Królestwo] 
Korolìvstvo; [Larwa] Prìmara; [Laur dojrzały] Dozrìlij lavr; [Marzenie (Fantazja)] 
Mandrìvnij mitec’; [Modlitwa] Molitva; [Niewola; fragm.] Nevolja; [Pieśń od ziemi 
naszej] Pìsnja našoï zemlì; [Samotność. Sonet] Samotnìst’; [Sen] Son; [Słowianin] 
Slov’janin; [Słuchacz. Do p. Ol. Wagner] Sluchač (Do n. O. Wagner); [Spartakus] 
Spartak; [Tymczasem] Timčasom; [Zagadka] Zagadka. 

20. Gost u kući. Prijevodi i prepjevi iz poljskoga pjesništva. [Tłum.] Z. Malić. 
[Wstęp, posłowie, nota o tłumaczu:] D. Malić. Zagreb: ArTresor Naklada 
2006, 350 s. 

[Do zeszłej… (na grobowym głazie)] Onoj koja je otišla (Na grobnoj stijeni); [Piękno- 
-czasu] Vremena-lijepost; [Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj] A ti me pjevu 
pokornu ne zovi… 
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21. „I togda ja vljubilas’ v čužie stichi…”. Izbrannye perevody iz pol’skoj poè-
zii = I wtedy pokochałam te wiersze obce… Wybór przekładów z poezji 
polskiej. [Wybór:] N. Gorbanevskaja. Krakov, Varšava: Biblioteka žurnala 
Novaja Pol’ša, Izdatel’stvo Nacional’noj Biblioteki 2006, 353, [3] s. 

[Klaskaniem mając obrzękłe prawice] = [Do razpučan’ja otčlopav desnicy…] (tłum. 
N. Gorbanevskaja); Ogólniki = Obšče mesta (tłum. N. Gorbanevskaja); Siła ich. 
Fraszka = Sila ich. Epigramma; Za wstęp (Ogólniki) = Obšče mesta. 

22*  Ketvirtoji knyga. Poezijos vertimai. [Tłum.] A. Gailius. Vilnius: Aidai 
2001, 237 s. 

Zawiera m.in. wiersze C. Norwida, tyt.? 

23. Kitaip. Poezijos vertimų rinktinė. [Tłum.] T. Venclova. Vilnius: Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos Leidykla 2006, 439 s., fot. 

[Bema pamięci żałobny-rapsod] Bemui atminti gedulinga rapsodija; [Do obywatela 
Johna Brown] Piliečiui Johnui Brownui; [W Weronie] Prie Julijos Capulleti kapo 
Veronoje. 

24. Poketto-no naka-no Tōō bungaku. Renesansu-kara gendai-made: Poland, 
Czechia, Slovakia, Hungary, Croatia, Bosnia, Macedonia, Bulgaria, Bela-
rus, Georgia. [Red.] Iijima Makoto, Kohara Masatoshi. Yokohama: Sei-
bunscha 2006, 558 s., portr. 

[Czarne kwiaty] Kuroi hana (tłum. Kuyama Kōichi). 

25. Pol’s’kij lìteraturnij vìtraž. [Tłum.] A. Gluščak. Odesa: Majak 2007,  
167 s. 

[Lito ść] Miloserdja; [Posąg i obuwie] Statuja í vzuttja; [Sens-świata] Sut’ svìtu. 

26. Selected masterpieces of Polish poety. [Tłum.] J. Zawadzki. [Charleston]: 
BookSurge 2007, 75, [1] s. 

Tekst równoległy polski i ang.; W Weronie = In Verona; Moja piosnka [II] = My little 
song [II]. 
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T w ó r c z oś ć  p l a s t y c z n a 
 
27. Chlebowska E.: „Ipse ipsum”. O autoportretach Cypriana Norwida. Lublin 

2004. 

Rec.: Kowalczykowa A. Pamiętnik Literacki 2006 z. 1 s. 225-230. – Okoń W.: „Ipse 
ipsum” czyli Norwid i autoportrety. Quart 2006 nr 1 s. 101-103. – Okoń W. Zob. poz. 
66. – Zduniak M.: Obraz Norwida. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 
2005 t. 12 s. 297-304. 

Zob. także poz. 46, 53. 

 
A d a p t a c j e  m u z y c z n e 

 
28. Apteka [zespół rockowy]. Warszawa: Universal Music Polska [2007]. 

Dokument dźwiękowy CD; zawiera m.in. utwór muzyczny do słów C. Norwida, tyt.? 

29. Loranc I.: Znaki na niebie. Warszawa: Agencja Artystyczna MTJ [2006]. 

Dokument dźwiękowy CD; zawiera m.in. utwór muzyczny do słów wiersza  
C. Norwida „W Weronie”. 

30. Niemen Cz.: Aerolit. Warszawa: Polskie Radio 2007. (Niemen od  
Początku, 8). 

Dokument dźwiękowy CD; zawiera m.in. utwory muzyczne do słów wierszy  
C. Norwida: [Daj mi wstążkę błękitną…], „Pielgrzym”. 

31*.  Niemen Cz.: Czas jak rzeka. Warszawa: EMI Music Poland 2005. (Złota 
Kolekcja). 

Dokument dźwiękowy CD; zawiera m.in. utwór muzyczny do słów wiersza  
C. Norwida „Italiam! Italiam!”. 

32. Niemen Cz.: Człowiek jam niewdzięczny. Warszawa: Polskie Radio 2007. 
(Niemen od Początku, 6). 

Dokument dźwiękowy CD; zawiera m.in. utwory muzyczne do słów wierszy  
C. Norwida: „Aerumnarum plenus”, „Italiam! Italiam!”. 
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33. Niemen Cz.: Enigmatic. Warszawa: Polskie Radio 2007. (Niemen od Po-
czątku, 5). 

Dokument dźwiękowy CD; zawiera m.in. utwór muzyczny do słów wiersza  
C. Norwida „Bema pamięci żałobny-rapsod”. 

34. Niemen Cz.: Idée fixe. 1. Warszawa: Polskie Radio 2007. (Niemen od  
Początku, 10). 

Dokument dźwiękowy CD; zawiera m.in. utwory muzyczne do słów wierszy  
C. Norwida: „Larwa”, „Laur dojrzały”, „Marmur-biały”, „Moja piosnka [II]”, 
„Sieroctwo”. 

35. Niemen Cz.: Idée fixe. 2. Warszawa: Polskie Radio 2007. (Niemen od  
Początku, 1). 

Dokument dźwiękowy CD; zawiera m.in. utwory muzyczne do słów wierszy  
C. Norwida: „Idącej kupić talerz pani M.”, „Larwa”, „Promethidion” [fragm.]. 

36. Niemen Cz.: Marionetki. Warszawa: Polskie Radio 2007. (Niemen od  
Początku, 7). 

Dokument dźwiękowy CD; zawiera m.in. utwory muzyczne do słów wierszy  
C. Norwida: „Marionetki”, „Sariusz”. 

37. Niemen Cz.: Niemen a cappella. Proforma. Warszawa: Polskie Radio 
2007. 

Dokument dźwiękowy CD; zawiera m.in. utwór muzyczny do słów wiersza  
C. Norwida „Bema pamięci żałobny-rapsod”. 

38. SBB [grupa rockowa]: The rock. Katowice: Metal Mind Productions 2007. 

Dokument dźwiękowy CD; zawiera m.in. utwór muzyczny do słów wiersza  
C. Norwida „Pielgrzym”. 

 
A d a p t a c j e  r a d i o w e 

 
39. „Innym razem ją zobaczę”. Sc. i reż. K. Zaleski. II, 24 IX 2006, 30’ 

Słuchowisko poetyckie z wierszy C. Norwida; poprzednia emisja: I, 17 IX 2004. 
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40*.   Norwid bezdomny. Bal. Reż. J. Kilian. II, 15 X 2005, 59’. 

Poprzednia emisja: Radio BIS, 19 IV 2003. 

41. Tyrtej. Za kulisami. Adapt. I. Malinowska. Reż. J. Warenycia. II, 23 IX 
2006, 75’. 

 
 

A d a p t a c j e  t e a t r a l n e 
 
42. Cywilizacja. Adapt. i reż. A. Sroka. Oprac. sceniczne J. Pielat-Rusin- 

kiewicz. Radom. Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego. Prem.  
19 I 2007. 

 
43. Promethidion. Adapt. i wykonanie T. Budzisz-Krzyżanowska. [Wystawie-

nie w Warszawie w ramach VIII przeglądu „Małe sztuki z wielkimi 
aktorami”, 4 IV 2006]. 

Rec.: Stankiewicz-Podhorecka T. „Za Zbawicielem z krzyżem swoim”. Nasz Dziennik 
(Wyd. 2) 2006 nr 87 s. 19. 

44. Promethidion. Reż. M.T. Wójcik. Warszawa. Teatr Adekwatny. Prem.  
15 IX 2001. 

Sztuka grana także w sezonie teatralnym 2005/2006 i 2006/2007. 

45*. Promethidion. Reż. W. Wróblewski. Wrocław. Nowy Teatr. Prem.  
17 V 2003. 
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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 ś w i ę c o n e  C.  N o r w i d o w i 

 
46. Album Norwidowskie. Profesor Zofii Trojanowiczowej na 50-lecie pracy 

naukowej. Wybór i oprac. A. Artwińska, Z. Przychodniak. Poznań: Wy-
dawnictwo Naukowe UAM [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza] 2007, 
120 s., il. 

[Redaktorzy]: Na Jubileusz Pani Profesor; K. Meller: [Przemówienie wygłoszone  
w dniu 29 IX 2007 na inauguracji roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale 
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM poświęcone Jubilatce]. – [Interpretacje następu-
jących utworów C. Norwida pióra Z. Trojanowiczowej: „Do Walentego Pomiana Z.”, 
„Moja piosnka [II]”, „Początek broszury politycznej”, „Do Nikodema Biernackiego”; 
z utworami]. – A. Artwińska: Bibliografia prac Profesor Zofii Trojanowiczowej. – 
[Rysunki i akwarele C. Norwida:] Dziewczę z lilią i lampką rzymską, [Dialog zmar-
łych] Dialogue des Morts, Kompozycja na temat śmierci (Śmierć, starzec i dziecko), 
Zoilus, Szkic konia, Główka kobieca, Śpiące dziecko, Zaduma, Na oceanie małym, 
Ballada, Szkic postaci siedzącej przy fortepianie, Studium twarzy młodej osoby  
w czasie snu, w czterokrotnym ujęciu, Gołębie, Mężczyzna siedzący na ulicy, Szlach-
cic miłośnik architektury, Kapitalista, Studium aktu, Portret Nikodema Biernackiego 
grającego na skrzypcach, Koncert, Szlachcic miłośnik malatury, Dionizos, Literatura. 

47. Bojko P.: Sfera „słów wielkich”. „Człowiek” i „człek” w liryce C.K. Nor-
wida. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy 
Filii Akademii Świętokrzyskiej 2006, 148 s. 

Słowo autora. Wstęp. – Problem słowa: 1. „Słowo” romantyków; 2. „Słowo” 
Norwida; 3. Norwidowe „słowa wielkie”; 4. U źródeł wielkości „słowa”. – II. Wobec 
wzorów prezentacji słowa. – III. Kontekstowe treści słów „człowiek” i „człek”:  
1. Prezentacja znaczeń; 2. Treści wspólne słów „człowiek” i „człek”; 3. Treści odręb-
ne słów „człowiek” i „człek”. – IV. Odsłanianie obrazów: 1. Użycia ironiczne i ne-
gatywne; 2. „Człek” i „człowiek” we wspólnym kontekście; 3. Konkretne postaci. – 
Zakończenie. – Aneks I. Konteksty użyć słów „człowiek” i „człek” w liryce Norwida 
– uporządkowane według znaczeń: Człowiek: Artysta; Bóg; Byt działający; Byt sen-
sowny; Byt wartościujący; Dziecko; Dziecko Boże; Istota „czująca”; Istota godna 
szacunku; Kapłan; Mówiący; Pielgrzym; Przedstawiciel ludzkości; Przewodnik; Re-
prezentant najlepszych cech ludzkich; Rycerz; Sługa; Szatan; „Trzcina myśląca”. – 
Człek: Artysta; Bóg; Byt działający; Byt sensowny; Byt wartościujący; Dziecko; 
Dziecko Boże; Istota „czująca”; Istota godna szacunku; Kapłan; Mówiący; Pielgrzym; 
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Przedstawiciel ludzkości; Przewodnik; Reprezentant najlepszych cech ludzkości; Ry-
cerz; Sługa; Szatan; „Trzcina myśląca”. – Usprawiedliwienie. 

48. Cyprian Kamil Norwid. Polskość, europejskość, uniwersalizm. Pod red. 
D. Dąbrowskiej. Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 
2006, 227 [1] s., il. 

D. Dąbrowska: Wprowadzenie. – Polska, Europa, uniwersalizm: J. Puzynina: Jaka 
Polska? [nt. aktualności myśli C. Norwida nt. narodu i społeczeństwa]; M. Inglot: 
Obraz Polski i postać Polaka w wierszu Cypriana Norwida „Moja ojczyzna”];  
W. Toruń: Narodowe i uniwersalne w myśli Cypriana Kamila Norwida; K. Świegocki: 
Cypriana Norwida myślenie o wolności. – Konteksty i rozwiązania: W. Rzońca: 
Cyprian Norwid wobec wieszczów romantycznych [Z. Krasińskiego, A. Mickiewicza, 
J. Słowackiego]; M. Sokulski: Cyprian Kamil Norwid wobec mesjanizmu narodowego 
Zygmunta Krasińskiego; D. Pniewski: Le Sueur – francuski wzór nowego malarstwa 
religijnego w oczach Norwida; A. Jarzyna: „Pragnienie miejsca bez brania z prze-
strzeni miejsca” Norwid – Rimbaud – Rilke: przybliżenia; A. Zawiszewska: Cyprian 
Norwid w prasie międzywojennej [recepcja twórczości poety w dziennikach i tygod-
nikach społeczno-kulturalnych]; P. Abriszewska: Cyprian Norwid i Zbigniew Herbert 
– o wspólnocie poetyckiego ideału; D. Dąbrowska: Norwid popularny [dot. obecności 
twórczości poety w polskiej kulturze i literaturze popularnej]; M. Bodusz: „Otwiera 
księgę późny wnuk” – Adama Czerniawskiego i Bolesława Taborskiego dialogi  
z Norwidem; M. Lutomierski: Norwid żywy, czyli recepcja poety na łamach „Wia-
domości” z lat 1946-1966 [wyd. Londyn]; P. Gehrisch: Das Blitzen zwischen ver-
schiedenen Wahrnehmungswelten. Erfahrungen mit übersetzungen poetischer Texte 
Cyprian Kamil Norwids = Iskrzenie między różnymi światami postrzegania. Do-
świadczenie z przekładami tekstów poetyckich Cypriana Kamila Norwida [tekst 
równoległy w jęz. niem. i pol.]. – Norwid w szkole: S. Osiński: „Jak ludzkość,  
jak historia, jak społeczność…” – Jak przedstawiać Norwida w dzisiejszej szkole;  
M. Majzel: (Od)trudnić poezję Cypriana Kamila Norwida w szkole; A. Parchimo-
wicz: Oswajanie z Norwidem, czyli kilka metodycznych propozycji dla nauczycieli; 
K. Tkaczyk: Interpretacja myśli Cypriana Kamila Norwida: „Unicestwić żadnego 
narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli tegoż narodu, i to nie bez 
współdziałania przypadkowego, częściowego, nominalnego, ale bez współdziałania 
starannego” w kontekście współczesności [praca uczennicy II LO im. C.K. Norwida  
w Krasnymstawie]. 

49. Cyprian Norwid w nowej szkole. Pod red. R. Doktóra. Lublin 2004. 

Rec. Jarzyna A.: Taki to Mistrz… O Norwidzie głosy zebrane. Polonistyka 2007 nr 2 
s. 62-64. 

 



BIBLIOGRAFIA   __________________________________________________      

 

 
270

50. Cyprian Norwid w nowej szkole. Pod red. R. Doktóra. Wyd. 2 popr.  
Lublin 2005. 

Rec.: Polanowski T.: Norwid w szkole. Przegląd Powszechny 2006 nr 6 s. 152-154. 

51. Dudzik G., Kapaon J.: Tu się poznali rodzice Norwida. Rzeczpospolita 
Norwidowska. Strachówka, Sulejów = Where Norwid’s parents met. 
Norwid’s Country. Strachówka. Sulejów = Ici ont firent leur connaisance 
les parents de Norwid. La Rèpublique de Norwid. Strachówka. Sulejów  
= Zdes’ poznakomilis’ roditeli Norvida. Respublika Norvidovskaja. Stra-
chuvka. Sulejuv. [Zielonka]: Stowarzyszenie „Porozumienie dla Zielonki” 
2007, 67 s., fot., portr. 

[Tekst równoległy w jęz. pol., ang., franc. i ros.]. – Od autorów; Wielka historia 
Strachówki [z drzewem genealogicznym rodziny C. Norwida]; Rzeczpospolita 
Norwidowska. Tu się poznali rodzice Norwida: Strachówka, Sulejów; Trasa nor-
widowska w powiecie wołomińskim: Strachówka, Sulejów, Postoliska, Wólka Koz-
łowska, Dąbrówka, Laskowo-Głuchy; Lokalne wydarzenia norwidowskie: W korowo-
dzie weselnym rodziców Cypriana Norwida [nt. organizowania corocznie od 2005 r. 
imprezy – orszaku weselnego przejeżdżającego ze Strachówki do kościoła w Sulejo-
wie i biesiady weselnej w Sulejowie na pamiątkę ślubu L. Zdzieborskiej z J. Nor-
widem]; Lokalna bibliografia o Cyprianie Norwidzie. – [Zawiera także fragm.  
wiersza C. Norwida „Moja ojczyzna i jego przekłady: „My country”, tłum. A. Czer-
niawski, „Moja Otčizna”, tłum. S. Svjackij]. 

52*.  Gomulicki J.W.: Sędzia Rybiński, bohater procesu o Norwida. Przygoto-
wał do druku R. Nowoszewski. Warszawa: Ereni 2002, 32 s. 

[Pierwodruk pt. „Sędzia Stanisław Rybiński – nieznany bohater norwidowskiego 
procesu Zenona Przesmyckiego z Tadeuszem Pinim. 1934-1938” ukazał się w mie-
sięczniku Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej 2002 nr 3/4 s. 138-158; dot. procesu 
sądowego Z. Przesmyckiego z T. Pinim o naruszenie praw autorskich przy wydaniu 
przez T. Piniego „Dzieł” C. Norwida (Warszawa 1934) i udziału w procesie sędziego 
S. Rybińskiego oraz relacji o tym wydarzeniu w „Pitavalu warszawskim” O. Missu-
my; zawiera list S. Rybińskiego do O. Missumy (z 1 X 1960) i J.W. Gomulickiego  
(z 9 VI 1967 oraz niewysłany z 7 VII 1967) oraz list O. Missumy do S. Rybińskiego 
(z 19 III 1967)]. 
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53. Grodzicka J.: Cyprian Norwid. VII Konkurs wiedzy o Francji zorganizo-
wany przez Éditions Casimir-le-Grand à Paris i Fundację Kultury i Przy-
jaźni Polsko-Francuskiej imienia Stefana i Krystyny du Château w Hru-
bieszowie. [Paryż]: Éditions Casimir-le-Grand 2007, 53 s., il. 

[Praca uczennicy III klasy gimnazjum w Hrubieszowie]. – J. Dąbrowska: Wstęp. –  
I. Wstęp. II. Biografia: 1. Dzieciństwo i dojrzewanie; 2. Młodość na emigracji;  
3. Francja – druga ojczyzna; 4. W Zakładzie św. Kazimierza. III. Twórczość i inter-
pretacje: 1. „Cedr nie ogrody…” – charakterystyka pisarstwa; 2. Vade-mecum;  
3. Promethidion; 4. Bransoletka; 5. Pierścień Wielkiej-Damy. IV. Zakończenie. – 
Album: Cyprian w oczach innych – podobizny; Autoportrety [Autoportret „z bródką 
Mefista”, Autoportret „ze skrzyżowanymi rękami”, Norwid „ipse ipsum”, Autoportret 
„en face”, Norwid „biblijny”, Autoportret „sygnetowy”]; Rodzina i przyjaciele 
[fotografie i portrety osób: Paulina z Norwidów Suska, K. Norwid, Maria z Norwidów 
Łempicka, A. Waga, A. Czajkowski, A. Zaleski, M. Kalergis, J.B. Zaleski, M. Czar-
toryska, W. Bentkowski, T. Lenartowicz, A. Jełowicki, B. Zaleski, Z. Węgierska,  
M. Sadowska]; Szkice [Studium rąk (ok. 1844), Prasa polska (ok. 1865), „Jankiel” 
(1848), Ilustracja do „Irydiona” (1850), „Chrystus i Barabasz” (1856); Frontospis 
dwóch poematów Teofila Lenartowicza (1860); Zdjęcie z krzyża (1857); Głowa Chry-
stusa (1863), Panienka]; Rysunki [Chłop mazowiecki, Kościółek na Litwie (1870), 
„Zagadka”]; Pierwsze wydania dzieł. – Streszczenie; Le résumé. 

54. Inglot M.: Drogami pielgrzyma. Studia i artykuły o twórczości „czwartego 
wieszcza”. Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. Lu-
blin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007, 445, [3] s. (Studia Norwidiana: 
Biblioteka) (Studia i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL, 12). 

 [Artykuły zamieszczone w zbiorze ukazały się drukiem w l. 1980-2004]. Słowa 
wstępu. – Dramatyczna funkcja pojęcia „całość” w utworach scenicznych Norwida 
(„Tyrtej – Za kulisami”, „Kleopatra i Cezar”, „Pierścień Wielkiej Damy”); Epis-
tolarny portret Cypriana Norwida; Idea słowiańska i postać Słowianina w twórczości 
Cypriana Norwida; Norwid wobec koncepcji trzech wieszczów [A. Mickiewicza,  
J. Słowackiego, Z. Krasińskiego]; Norwid wobec powieści jako literatury popularnej 
swoich czasów; Norwida chrześcijańska reinterpretacja legendy o Wandzie na tle 
polskiego dramatu pierwszej połowy XIX wieku [„Wanda”]; Norwidowska Europa; 
Norwidowski pogrom arkadyjskiego mitu; Norwidowska wizja patriotyzmu polskiego 
(ze szczególnym uwzględnieniem poematu „Promethidion”); „Tyrteusz” Teofila Le-
nartowicza i „Tyrtej” Cypriana Norwida na tle powstańczych motywów pieśni patrio-
tycznej okresu zaborów; Krajowe konteksty Norwidowego „Kółka”; Nad artykułem 
Cypriana Norwida w kontekście myśli historiozoficznej Augusta Cieszkowskiego  
i Zygmunta Krasińskiego; Cypriana Norwida „W pamiętniku L.A. Improwizacja” na 
tle wierszy sztambuchowych okresu romantyzmu [z utworem]; Mieczysława Jastruna 
lwowskie spotkania z Norwidem (1939-1941) [nt. recepcji twórczości C. Norwida 
przez M. Jastruna]; Norwid we współczesnej kulturze polskiej; Badania nad życiem  
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i twórczością Cypriana Norwida w latach 1990-2002; Norwid czytany dzisiaj; Zja-
wisko Norwid (W hołdzie Juliuszowi W. Gomulickiemu); Aktualność Norwida. 

55. Inglot M.: Romantyczne konteksty twórczości Witolda Gombrowicza. 
Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków 
Obcych, Agencja Artystyczna Para 2006, 241 s. (Literaturoznawstwo / 
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych  
w Katowicach, 5). 

[Zawiera m.in.:] Norwid i Gombrowicz: 1. Uwagi ogólne; 2. Nad wątkami biografii  
i autobiografii; 3. Dylematy emigracyjnego losu; 4. Wizje misji poetyckiej; 5. Norwid 
i Gombrowicz w kontekście modeli kultury polskiej i jej ideowych uwarunkowań;  
6. Dylematy i koncepcje formy; 7. Światopogląd omawianych pisarzy: gnoseologia 
i dylematy prawdy; 8. Antropologia porównywanych twórców: I. Człowiek Norwida. 
II. Człowiek Gombrowicza; 9. Koncepcje twórczości literackiej: I. Norwidowska 
koncepcja twórczości literackiej. II. Gombrowiczowska wizja twórczości literackiej; 
10. Spór z zaściankowością kultury polskiej; 11. Dylematy ludowości: I. Norwid.  
II. Gombrowicz; 12. Norwida i Gombrowicza spotkania z Dantem: I. Norwid a Dante. 
II. Dante Gombrowicza; 13. W kręgu autorefleksji nad krytyką: I. Norwid.  
II. Gombrowicz; 14. Zakończenie. 

56. Kapusta A.: Mitologie twarzy. Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański. 
Próba komparatystyki mitu. Kraków: Collegium Columbinum 2007, 251 s. 
(Biblioteka Tradycji, 62). 

Wprowadzenie. – Część I. „Dwie twarze Losu”. Szkice mitograficzne: I. Cyprian 
Norwid i Stanisław Wyspiański – dystych mitobiograficzny; II. „Wanda”, „Krakus”  
i „Krak” – studium twarzy [dot. utworów C. Norwida „Wanda”, „Krakus” oraz 
„Legendy” S. Wyspiańskiego]. – Część II. „Twarze i oblicza”. Studium mitograficzne: 
I. Od pisma do utekstowienia. Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański o czytaniu 
twarzy [m.in. dot. utworów C. Norwida: „Bliscy”, „Pismo”, „Pożegnanie”, „Sen”, 
„Auto-da fé”, „Quidam”, „Kleopatra i Cezar”]; II. Oblicze bóstwa. O poetyckich 
werbalizacjach „numinosu” [dot. dramatów C. Norwida „Kleopatra i Cezar” i S. Wys-
piańskiego „Achilles”]. – Część III. „Oblicza rozpoznane – oblicza rozpoznań”. Dwa 
eseje – dwa spojrzenia: I. Oblicze Assunty. Cypriana Norwida spojrzenie na „hortus 
conclusus” [„Assunta (czyli spojrzenie)”]; II. Oblicze Króla. „Bolesław Śmiały” 
Stanisława Wyspiańskiego jako mit memoryczny. – Zakończenie. 

57. Kasperski E.: Dyskursy romantyków. Norwid i inni. Warszawa 2003. 

Rec.: Lyszczyna J. Zob. poz. 66. 
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58. Kuik-Kalinowska A.: Cypriana Norwida „Czarne kwiaty” i „Białe 
kwiaty”. Konteksty, poetyka, idee. Słupsk 2002. 

Rec.: Dąbrowicz E.: „…Trzeba więc, aby młoda szkoła polska baczna była…”. Studia 
Norwidiana 2005 t. 22/23; polem.: Kuik-Kalinowska A. Zob. poz. 66; cd. polem.: 
Dąbrowicz E. Zob. poz. 66. 

59. Nieukerken A. van: Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim 
romantyzmie. Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycz-
nych”. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: 
Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo 2007, 395 s. (Badania 
Polonistyczne za Granicą, 17). 

Wprowadzenie. Norwid – religia i perspektywizm w epoce romantyzmu. – I. Czło-
wiek Norwida – perspektywizm i historia święta „hic et nunc”; II. Osobowość a ano-
nimowość w przypowieści o „rzymskim bruku” [„Quidam”]; III. „Assunta” a poetyka 
metafizycznych gestów w świecie „martwych formuł”; IV. Niewola czasu a wyzwala-
jąca „historia święta”; V. „Piszę na Babilon / do Jeruzalem” – Polski romantyzm: 
poezja synów osieroconych; VI. Sumary. 

60. Norwid a chrześcijaństwo. Red. J. Fert, P. Chlebowski. Lublin 2002. 

Rec.: Pyczek W. Zob. poz. 66. 

61. Norwid z perspektywy początku XXI wieku. Pod red. J. Rohozińskiego. 
Pułtusk 2003. 

Rec.: Stanisz M. Zob. poz. 66. 

62*.  Obywatel Norwid. Konferencja naukowa. Łochów, 24-26 kwietnia 2003 r. 
Materiały. Zebrała i zredagowała M. Szeja. Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Łochowie, Burmistrz Miasta i Gminy Łochów, Powiatowy 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie. Łochów: Oficyna Wy-
dawniczo-Poligraficzna „Adam” 2005, 154 s., fot. 

Obywatel Norwid. Program konferencji; List biskupa Antoniego Dydycza [do 
uczestników konferencji]; M. Szeja: Dlaczego w Łochowie?; Z. Dambek: Norwid  
i jego rodzina na Mazowszu (Garść szczegółów); J. Królik: Trzech wielkich roman-
tyków mazowieckich. Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin i Cyprian Kamil Norwid; 
Z. Trojanowiczowa: Obywatel Cyprian Norwid [zmieniona i poszerzona wersja 
artykułu publikowanego w ks.: Norwid bezdomny. W 180. rocznicę urodzin poety. 
Pod red. J. Kopcińskiego. Warszawa 2002]; W. Toruń: Norwid – w kwestii polskiej. 
Kilka uwag; A. Melbechowska-Luty: Sztukmistrz [artykuł publikowany w ks.: Nor-
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wid. Prorok niechciany. Warszawa 2001]; E. Chlebowska: Ipse ipsum? – o dwu 
rysunkach i jednym autoportrecie Cypriana Norwida [„Norwid biblijny” (ok. 1880), 
„Autoportret sygnetowy” (ok. 1882), „Autoportret z piórem (1846-1847); z fot. wy-
mienionych prac oraz: Norwid „en face” (1977), [Głowa starca] (1880), [Głowa 
starca] (1882), „Norwid z papierosem” (1846-1847) i kartkami ze szkicownika (1846-
1847)]; M. Stanisz: Dlaczego Norwid opatrywał swoje utwory przedmowami?;  
A. Merdas: Współzależność myśli poety Norwida i papieża Jana Pawła II; J.Z. Li-
chański: Cyprian Norwid, „W Weronie”. Próba nowego odczytania [z wierszem];  
P. Chlebowski: O jednym drobnym wierszu Cypriana Norwida [„Ale TY, Jeden-dobry 
i Jedyny”]; W. Pałys: Chrześcijański wizerunek człowieka w misteriach Cypriana 
Norwida [dot. utworów: „Krakus” i „Wanda”]; T. Korpysz: Onomastyczna zagadka 
Norwida [nt. postaci Magdaleny Tomir z „Pierścienia Wielkiej-Damy”, próba odczy-
tania znaczenia jej nazwiska]; E. Lijewska: Norwid w Domu św. Kazimierza;  
B. Stettner-Stefańska: Intruz Norwid. Komunikat [dot. braku możliwości właściwego 
uhonorowania pamięci C. Norwida w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu i dworku 
rodzinnym Norwidów w Głuchach]; Podziękowania dla grona osób i instytucji, które 
wsparły organizację konferencji]. 

63. Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida. Red. 
P. Chlebowski. Towarzystwo Naukowe KUL. Instytut Badań nad Twór-
czością Cypriana Norwida KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 
2007, 370 s. (Studia Norwidiana: Biblioteka) (Studia i Monografie / Towa-
rzystwo Naukowe KUL, 13). 

P. Ch. [P. Chlebowski]: Wprowadzenie; T. Skubalanka: Kategoria ruchu w poezji  
i malarstwie (na przykładzie poezji Norwida); J. Rudnicka: Wieloaspektowość zainte-
resowania Norwida sztuką. Kalendarium; A. Dunajski: Ikonografia religijna w literac-
kich aluzjach Norwida [m.in. dot. wierszy „Na pomnik grobowy św. Stanisława Kost-
ki”, „Legenda”]; E. Kasperski: Słowne obrazy Norwida. Szkic z poetyki kompara-
tystycznej; S. Rzepczyński: Plastyczna figuratywność przedstawienia postaci w „Czar-
nych kwiatach”. O myśleniu alegorycznym i symbolicznym; M. Kuziak: Motyw pla-
styczny w „Vade-mecum” Norwida. Rekonesans [z wierszem „Nerwy”]; D. Plucińska: 
Norwida gra z odbiorcą – „Klary Nagnioszewskiej samobójstwo”; E. Dąbrowicz: Pro-
file Norwida; E. Chlebowska: Ipse ipsum? O dwu rysunkach i jednym autoportrecie 
Cypriana Norwida [dot. szkiców „Norwid biblijny”, „Autoportret sygnetowy”, „Auto-
portret z piórem”; z fot. omawianych rysunków]; B. Kuczera-Chachulska: „Myśl 
wieczna” i artysta w „Arcymistrzu” Mickiewicza i [Powiedz im, że duch odbrzmiał 
myśli wiecznej] C. Norwida [z utworami]; A. Brajerska-Mazur: Aspekty malarskie 
wiersza „W Weronie” w przekładzie na język angielski [z utworem oraz tłum.:  
W. Kirkconella „In Verona”, L. Gay-Tifft „Verona”, T. Karpowicza „In Verona];  
T. Korpysz: Cyprian Norwid – „poeta definicji”. Kilka problemów teoretycznych;  
W. Mikucki: „Nigdy podobnego nie widziałem krucyfiksu…” Próba odczytania sym-
boliki Norwidowego krzyża bez wizerunku Chrystusa; D. Kalinowski: „Fotografy” 
epistolarne Norwida; A. Kuik-Kalinowska: Norwid artysta światła. 
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64. Rzońca W.: Norwid a romantyzm polski. Warszawa 2005. 

Rec.: Halkiewicz-Sojak G. O Norwidzie po raz trzeci. Przegląd Humanistyczny 2007 
nr 6 s. 113-120. 

65. Sawicki S.: Wartość – sacrum – Norwid. 2. Studia i szkice aksjologiczno-
literackie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, 277 s. (Literatura w Kręgu 
Wartości). 

[Zawiera m.in.:] Norwid – od strony prawnuków [nt. aktualności poezji C. Norwida; z 
wierszami „Fatum”, „Moja ojczyzna”]; Czy tylko piękno „kształtem jest miłości”? 
Norwid o kulturze; Norwid o nie ujawnionym wymiarze zdań [milczenie jako prze-
milczana, nie ujawniana zawartość zdań; dot. utworu „Milczenie”]; O słowach, które 
zwodzą [nt. konieczności szerokich kompetencji językowych wymaganych przy od-
czytywaniu twórczości C. Norwida; dot. utworów: „Pióro”, „Niewola”, „Pielgrzym”]; 
Czy błąd Norwida? [dot. odczytania fragm. wiersza „Stolica”]; Zbliżenia do „Pro-
methidiona”; Czy Norwid sławił mistrza Andrzeja? O wierszu „Do A.T.” [z tekstem]; 
Daleko od Edenu. O wierszu Norwida „Specjalności” [z utworem]; Norwid w świetle 
dekonstrukcjonizmu [nt. ks.: W. Rzońca: Norwid poeta pisma. Próba dekonstrukcji 
dzieła. Warszawa 1995]. 

66. Studia Norwidiana. T. 24/25. Komitet red.: P. Chlebowski, J. Fert,  
Z. Łapiński, W. Okoń, J. Puzynina, S. Sawicki (red. naczelny), Z. Stefa-
nowska, Z. Trojanowiczowa. Towarzystwo Naukowe KUL. Instytut Badań 
nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe 
KUL 2006-2007, 456 s. fot. 

Artykuły i szkice: P. Chlebowski: Z problematyki edytorskiej notatników i albumów 
Norwida [ze streszcz. w jęz. ang., tłum. T. Karłowicz]; J. Maślanka: Niektóre pro-
blemy edytorskie w dramatach Norwida [ze streszcz. w jęz. ang., tłum. T. Karłowicz]; 
S. Sawicki: Poematy Cypriana Norwida. Uwagi edytorskie [ze streszcz. w jęz. ang., 
tłum. T. Karłowicz]; I. Sławińska: O języku komedii Norwida (Próba postawienia 
problematyki) [ze streszcz. w jęz. ang., tłum. T. Karłowicz]. – Interpretacje: T. Kor-
pysz, J. Puzynina: O psalmach Norwida na przykładzie „Psalmu w Hebronie” [z tek-
stem]. – Materiały i notatki: E. Chlebowska, P. Chlebowski: Zenon Przesmycki.  
Z Norwidowskiego archiwum (1). Opis „Albumu Dybowskiego” [z fot. 24 akwareli  
i rysunków C. Norwida zamieszczonych w wydanej na łamach Grafiki 1933 nr 2  
s. 7-28 „Norwida antologii artystycznej”]; Zenon Przesmycki (Miriam): Sztychy, 
rysunki i akwarele C. Norwida w posiadaniu p. Aleksandra Dybowskiego w Paryżu 
rue Rottembourg 16; V. Bukowska-Wilk: „Osobliwe filtry są…” [nt. znaczenia słowa 
„filtr” w utworach C. Norwida „Kleopatra i Cezar”, „Notatki do »Dramatu rzym-
skiego«”]; B. Biela: Norwid głównym świadkiem na ślubie młodego „artysty” malarza 
w Neuilly [F. Lacroix w 1866; na podstawie relacji w liście do J. Kuczyńskiej z poł. 
VI 1866]; J. Starnawski: Ignacy Chrzanowski wobec Norwida (Pamięci Zbigniewa Je-
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rzego Nowaka) [z rec. I. Chrzanowskiego książki: Z. Wasilewski: Norwid. Warszawa 
1935 (właśc. 1934), druk. Kurier Poznański 1935 nr 31 s. 4, nr 33 s. 4]. – Recenzje  
i przeglądy: R. Doktór: Książka o elegii polskiej w drugiej połowie XIX wieku  
[B. Kuczera-Chachulska: Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX 
wieku. Warszawa 2002]; W. Pyczek: Chrześcijaństwo Norwida [Norwid a chrześci-
jaństwo. Red. J. Fert, P. Chlebowski. Lublin 2002]; M. Stanisz: Norwid u progu XXI 
wieku [Norwid z perspektywy początku XXI wieku. Pod red. J. Rohozińskiego. Puł-
tusk 2003]; J. Lyszczyna: Norwidowskie dyskursy [E. Kasperski: Dyskursy roman-
tyków. Norwid i inni. Warszawa 2003]; W. Kudyba: „Głosów zbieranie”. O książce 
Włodzimierza Torunia „Wokół Norwidowej koncepcji słowa [Lublin 2003]; W. Okoń: 
„Ipse ipsum”, czyli Norwid i autoportrety [E. Chlebowska: „Ipse ipsum”. O autopor-
tretach Cypriana Norwida. Lublin 2004]. – Polemiki i dyskusje: A. Kuik-Kalinowska: 
Odpowiedź na recenzję Elżbiety Dąbrowicz „…Trzeba więc, aby młoda szkoła polska 
baczną była…” [dot. książek: Cyprian Norwid „Czarne kwiaty”, „Białe kwiaty”. 
Wydanie krytyczne. Oprac. A. Kuik-Kalinowska. Słupsk 2002, A. Kuik-Kalinowska: 
Cypriana Norwida „Czarne kwiaty” i „Białe kwiaty”. Konteksty – poetyka – idee. 
Słupsk 2002, druk. Studia Norwidiana 2005 t. 22/23 s. 259-268]; E. Dąbrowicz: 
Odpowiedź na „Odpowiedź”. – Bibliografia: A. Żurawska-Włoszczyńska: Bibliogra-
fia Cypriana Norwida za lata 2000-2002; A. Brajerska-Mazur: Bibliografia przekła-
dów utworów Norwida na język angielski. – Kronika: B. Kuczera-Chachulska,  
T. Chachulski: Juliusz Wiktor Gomulicki i jego dzieła; E. Chlebowska: Profesor 
Andrzej Ryszkiewicz (1922-2005); J. Starnawski: Jadwiga Rudnicka (1916-2006);  
W. Toruń: Jan Gotfryd (1941-2005); J. Skulimowski: Poeta i sztukmistrz (Colloquia 
Norwidiana VII) [Kazimierz Dolny, 20-22 V 2003, org. Zakład Badań nad Twór-
czością Cypriana Norwida KUL; sprawozdanie]; A. Kuik-Kalinowska: Konferencja 
naukowa „Genologia Cypriana Norwida” [Ustka, 20-21 XI 2003, org. Instytut Filolo-
fii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku; sprawozdanie]; A. Ma-
zur: Toruńskie sympozjum „Antyk Norwida” [Toruń, 22-23 IV 2004, org. Instytut 
Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; sprawozdanie];  
J. Trzcionka: Sprawozdanie z konferencji „Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, 
metody, weryfikacje. Colloquia Romantyczne III [Warszawa, 15-16 XII 2005, org. 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie]; T. Korpysz: Pięciolecie 
warszawskiej Nagrody im. Cypriana Norwida. 

67. Świegocki K.: Człowiek wobec Boga i świata w poezji. Antropologiczne 
motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy 
Szymborskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 2006, 222 [1] s. 

 [Zawiera m.in. rozdział:] Cypriana Norwida człowiek jako sługa prawdy; W kontek-
ście myśli współczesnej; Kontekst historyczny; Czym prawda nie jest; Przeciwko 
scjentycznemu i spekulatywnemu racjonalizmowi; W perspektywie jasności i ciemno-
ści; „Scientia” nie daje pocieszenia; O pustej aksjologicznie ciekawości i bezdrożach 
wiedzy dla wiedzy; Człowiek wobec systemu [szerzej nt. eseju „Milczenie”]; Wobec 
klasycznej definicji prawdy; Metafizyczno-religijny sens prawdy; Egzystencjalny sens 
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prawdy; Prawda a miłość; Praca miłością i pięknem ulżona; Antropogenetyczna i so-
teriologiczna perspektywa pracy; Praca a śmierć; Dwoistym być a jednym. 

Rec.: Klecel M.: Z perspektywy romantyzmu. Przegląd Powszechny 2007 nr 6 
s. 144-147. 

68. Świegocki K.: Norwid i poeci Powstania Warszawskiego. Warszawa: 
Instytut Wydawniczy „Pax” 2007, 244, [3] s. 

Od autora. – Część I. 1. Prawda jako centralna kategoria światopoglądu Norwida: 
Uwagi wstępne; Różne rozumienia słowa „prawda”; Piękno, miłość, praca; Struktura 
ontologiczna świata a obiektywność prawdy; Prawda a historia i wolność; Człowieka 
bycie ku prawdzie; Czy Norwid był filozofem? Refleksje końcowe. 2. Cypriana Nor-
wida koncepcja oryginalności: Uwagi wstępne; Przeciw indywidualizmowi antropo-
centrycznemu; Świadectwo Sokratesa i antyku; Inspiracje biblijne; W kontekście fran-
cuskim [wpływ na poglądy poety francuskiego tradycjonalizmu]; Anty-Mickiewicz 
[dot. opinii C. Norwida na temat „Wielkiej Improwizacji” A. Mickiewicza]; Wobec 
myśli współczesnej; Zakończenie. 3. Norwid wobec prawdy i mądrości: Uwagi wstęp-
ne – polskość i europejskość poety-myśliciela; Cóż to jest prawda?; W stronę mądro-
ści serca; Uniwersalność prawdy; Cena prawdy. 4. Norwid – arystokrata czy jałmuż-
nik? Przyczynek do filozofii społecznej Poety: Arystokrata ducha; O roli inteligencji; 
Wobec dobra wspólnego; „Nie ma mienia bez sumienia”; Wobec narodu; Filantropia 
czy sprawiedliwość? 5. Norwid – nauczyciel Narodu: Cień Wielkiej Emigracji; 
Przeciwko romantycznemu heroizmowi; Recepcja „późnych wnuków”; Chrześcijański 
światopogląd; Kim jest człowiek; Co jest naszym obowiązkiem? Blask transcenden-
talnego piękna; Ewangeliczny i Sokratejski „praktycyzm”; Chrystocentryzm; Antro-
pogenna siła pracy; Praca a społeczeństwo i polityka; O wolności; Motyw dziejów; 
Poeta doctus. – Część II. 6. Norwid a poezja XX wieku. 7. Norwid i religijne motywy 
w poezji Krzysztofa Baczyńskiego: Krzyż jest życie; Wiara, nadzieja, miłość i cier-
pienie; Motyw śmierci; Boskie prawo i ludzki czyn; W odblasku rzeźby; Poeta 
chrześcijański. 8. Genealogia poległych: Pokolenie „brylantowe” [dot. poetów: 
W. Bojarski, T. Gajcy, Z. Stroiński]; Wobec tradycji; Wobec testamentu Norwida.  
9. Poezja i czyn: Poeci-żołnierze – symbole narodu; O sztukę mocniejszą nad zło 
historii; Zmierzch liryki; Sztuka a idea „mocnego dobra”; Dwa głosy o poezji  
[W. Bojarski i A. Trzebiński]; Gajcego myśli o poezji ciąg dalszy; Miejsce Baczyń-
skiego; Pochwała liryki metafizycznej; Monolog Baczyńskiego – Gajcego; Wyznanie 
autora. 10. Norwid i my, czyli o wielkości prawdy i marności czasów – medytacje. 

69. Świerkosz-Iwanowska H.: Cyprian Norwid. Życie i twórczość. Wybrane 
zagadnienia = Cyprian Norwid. Leben und Werk. Ausgewählte Problema-
tik. Wien: Universität Wien 2006, 357 s. 

Praca doktorska; promotor: B. Miązek. 
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69a.   Toruń W. przy współudziale M. Busia, P. Chlebowskiego, J. Gotfryda: Bi-
bliografia interpretacji poematów Cypriana Norwida. Instytut Badań nad 
Twórczością Cypriana Norwida KUL. Rzym, Lublin: Instytut Badań  
nad Twórczością Cypriana Norwida KUL 2007, 38, [1] s. 

[Publikacja przygotowana z okazji IX sympozjum Colloquia Norwidiana pod hasłem 
„Wokół Quidama”. W 150. rocznicę powstania poematu. Rzym, 27 IV – 4 V 2007]. 

70. Toruń W.: Wokół Norwidowej koncepcji słowa. Lublin 2003. 

Rec.: Kudyba W. Zob. poz. 66. 

71. Trojanowiczowa Z., Dambek Z. przy współudziale J. Czarnomorskiej: 
Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1. 1821-1860. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskie 2007, 799 s., [24] s. tabl., il. 

 
72. Trojanowiczowa Z., Dambek Z., Grzeszczak I.: Kalendarz życia i twór-

czości Cypriana Norwida. T. 3. Aneks, bibliografia, indeksy. Poznań: Wy-
dawnictwo Poznańskie 2007, 213 s. 

 
73. Trojanowiczowa Z., Lijewska E. przy współudziale M. Pluty: Kalendarz 

życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 2. 1861-1883. Poznań: Wydaw-
nictwo Poznańskie 2007, 798 s. [24] s. tabl., il. 

 
74. Zaniewicki Z.: Rzecz o „Quidam” Cypriana Norwida. [Wyd., oprac. i notę 

wydawniczą napisał P. Chlebowski]. Rzym, Lublin: Instytut Badań nad 
Twórczością Cypriana Norwida KUL; Kielce: [Wydawnictwo Cedro  
i Synowie] 2007, 219 [1] s., il. 

[Wydano w 150. rocznicę powstania poematu „Quidam” i z okazji Sympozjum Col-
loquia Norwidiana IX: Wokół poematu „Quidam”, Rzym 27 kwietnia – 4 maja 2007; 
rozprawa doktorska Z. Zaniewickiego napisana pod kierunkiem J. Ujejskiego na 
Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego, obroniona 18 VI 1939]. – Wstęp: Wygnanie  
z wygnania; Ameryka; Odyseja rękopisów poematu; W ogniu krytyki; Stan badań; 
Materiały historyczne; Nota o tekście. – Treść ideowa: Wprowadzenie; Chrześcijanie 
– Żydzi – Grecy – Rzymianie; Człowiek i wiara; Historia – Naród – Społeczność; 
Sztuka. – Architektura: Wprowadzenie; Architektura kompozycji; Architektura scen; 
Architektura myśli. – Plastyka: Wprowadzenie; Plastyka postaci; Plastyka obrazów; 
Plastyka języka. – Muzyka: Wprowadzenie; Muzyka scen; Gra intonacyj retorycz-
nych; Materiał dźwiękowy. – Zakończenie. 
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A r t y k u ł 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  k s ię g a c h  z b i o r o w y c h,  

k s i ą ż k a c h  a u t o r s k i c h,  c z a s o p i s m a c h  
 
75. Amborska-Głowacka D.: Wiersz „W Weronie” Cypriana Kamila Norwida 

w oglądzie hermeneutycznym. Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra) 
2006 t. 4 s. 69-75. 

 
76. Antoniuk M.: Czułość bywa jak… Bezsilność wobec czułości – Norwid, 

Wyspiański, Herbert, Miłosz. [W ks.:] Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Pry-
watna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Cz. 2. Materiały z Warsztatów 
Herbertowskich w Oborach (jesień 2005). Pod red. J.M. Ruszara. Lublin 
2006 s. 165-175. 

Zawiera m.in. interpretację wiersza „Czułość” C. Norwida. 

77. Baranowska M., Baranowski T.: Archeology as the pre-text for poety.  
The loneliness of ancient deities or on the side of a showcase. Tłum.  
S. Twardo. Archaelogia Polona 2006 vol. 44 s. 255-263. 

Dot. m.in. poematu „Epimenides”. 

78. Bąk M.: Spotkania w drodze. Porównanie kompozycji utworów „Cisza  
leśna” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i „Fatum” Cypriana Norwida. 
[W ks.:] Interpretacje porównawcze. Przewodnik dla licealistów. Red.  
K. Ziębik, B. Żmichowska, współpraca red. I. Radziejowska. Warszawa 
2006 s. 68-74. 

Z wierszem „Fatum”. 

79. Bodusz M.: „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli Cyprian Kamil Nor-
wid we współczesnej polszczyźnie literackiej. Prace Filologiczne 2007  
t. 52 s. 23-29. 

Nt. nawiązań do „Ogólników” C. Norwida w tekstach: „Odpowiednie dać rzeczy 
słowo” T. Różewicza, „Full wypas” R. Krynickiego. 
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80. Bodusz M.: „Tęsknię do tego kraju […], gdzie grzechem jest popsuć 
bocianom gniazdo” – cytat z Norwida w poetyckiej wypowiedzi Jacka 
Podsiadły. Kwartalnik Opolski 2007 nr 1 s. 59-71. 

Znaczenie cytatu z „Mojej piosnki [II]” C. Norwida w wierszu J. Podsiadły „Atako-
wany o północy”; z wierszem J. Podsiadły. 

81. Bogusz Ewa: Cyprian Kamil Norwid. [W ks.: id.]: Literatura. Niezbędnik 
licealisty. Cz. 1. Rzeszów 2007 s. 232-235. 

 
82. Boguszewska J.: Powiat wołomiński – rodzinne strony Cypriana Norwida. 

Studia i Materiały do Dziejów Powiatu Wołomińskiego 2006 nr 2 s. 13-14. 

Ze streszcz. w jęz. ang., s. 507. 

83. Bojko P.: O wierszu Cypriana Kamila Norwida: „Czemu nie w chórze?”. 
Studia Słowianoznawcze 2006 t. 6 s. 69-88. 

Z utworem. 

84. Borys S.: „Norwid na motocyklu”. Odra 2006 nr 9 s. 51-52. 

Wywiad nt. znajomości z T. Karpowiczem i wspólnej promocji twórczości C. Nor-
wida w Chicago z uwzględnieniem działalności Norwid Society przy University of 
Illinois w Chicago. 

85. Boy-Żeleński T.: Pierścień wielkiej damy. [W ks.: id.]: W perspektywie 
czasu. Warszawa 2006 s. 185-190. 

 
86. Brajerska-Mazur A.: O przekładzie na język angielski wierszy Norwida 

„Śmierć”, „Do zeszłej…”, „Finis”. Pamiętnik Literacki 2006 z. 4  
s. 229-237. 

Z wierszami C. Norwida i ich przekładami: „Death”, tłum. A. Brajerska-Mazur; „To  
a deceased (On a tombstone), tłum. A. Czerniawski; „To a deceased… (on her tomb-
stone)”, tłum. A. Brajerska-Mazur; „Finis”, tłum. A. Brajerska-Mazur. 

87. Braun K.: „Kleopatra i Cezar” Cypriana Norwida wobec historii i współ-
czesności. Ethos 2007 nr 1/2 s. 161-180. 

Ze streszcz. w jęz. ang., s. 452-453. 
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88. Braun K.: „Kleopatra i Cezar” Cypriana Norwida wobec historii i współ-
czesności. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 
2004/2005 wyd. 2006 s. 121-161. 

 
89*.  Braun K.: Norwidowa część w „całości” Jana Pawła II. Ethos 2004 nr 3/4 

s. 344-354. 

Nt. śladów twórczości C. Norwida w dziele papieża Jana Pawła II; ze streszcz. w jęz. 
ang., s. 541-542. 

90. Bujnowska A.: Droga do Florencji. [W ks.: id.]: Życie codzienne po-
grobowców romantyzmu. (Teofil Lenartowicz i jego korespondenci). Puł-
tusk 2006, s. 25-59. 

M.in. nt. znajomości C. Norwida z T. Lenartowiczem. 

91. Burdziej B.: Wyjazd Cypriana Norwida do Ameryki w świetle listu Fran-
ciszka Olaya do ks. Piotra Semenenki. [W ks.:] Przez dwa stulecia. In 
memoriał Artur Hutnikiewicz. Pod red. J. Kryszaka i H. Ratusznej. Toruń 
2006 s. 15-28. 

Z listem F. Olaya do P. Semenenki z 23 XII 1852 r. 

92. Cammy J., Figlerowicz M.: Translating History into Art. The Influences of 
Cyprian Kamil Norwid in Abraham Sutzkever’s Poetry. Prooftexts. A jour-
nal of Jewish literary history 2007 vol. 27 nr 3 s. 427-473. 

 
93. Chlebowska E.: Cypriana Norwida „Christiani ad leones” – w stronę 

ikonograficznych i semantycznych poszukiwań. Roczniki Humanistyczne 
2007 t. 55 z. 4 s. 167-182. 

Ze streszcz. w jęz. ang., tłum. J. Kłos. 

93a.   Chlebowski P.: Norwid Niemena. Jazz Forum 2006 nr 10/11 s. 56-60. 
 
94. Chlebowski P.: Śmierć na Placu Przedajnym. Uwag kilka o pieśni XXIV 

poematu „Quidam” (Profesorowi Stefanowi Sawickiemu z wdzięcznością). 
Colloquia Litteraria 2007 nr 1/2 s. 41-62. 
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95. Cieśla-Korytowska M.: Od autobiografii do… w „Czarnych” i „Białych 
kwiatach”. Prace Komisji Filologicznej (Poznańskie Towarzystwo Przyja-
ciół Nauk) 2007 t. 49 s. 263-276. 

 
96. Cieślak S.: Duchowość Cypriana Kamila Norwida (1821-1883) w listach 

wybranych. Lignum Vitae 2007 t. 8 s. 407-524. 
 
97. Ciołek A.: O wyznacznikach spójności w korespondencji Cypriana Kamila 

Norwida. Radzyński Rocznik Humanistyczny 2007 t. 5 s. 216-225. 
 
98. Cybulska D.: Motywy chrześcijańskie ukazane w wybranych utworach 

Norwida. Język, Szkoła, Religia 2006 t. 2 s. 77-87. 

Materiały z II konferencji poświęconej badaniom języka religijnego w Pelplinie, IV 
2006. 

99*.  Cyprian Norwid. [W ks.:] Pisarze i poeci. [Red.: G. Luterek, M. Potocka]. 
Poznań 2005 s. 22-23. 

 
100. Cywiński B.: Norwid, czyli przezwyciężenie romantyzmu. [W ks.: id.]: 

Baśń niepodległa czyli W stronę politologii kultury. Wykłady witebskie. 
Warszawa 2006 s. 125-127. 

 
101. Czerwińska R.: Refleksje Cypriana Norwida i Karola Wojtyły o miłości 

małżeńskiej. [W ks.:] Karol Wojtyła – poeta. Pod red. naukową J. Głażew-
skiego i W. Sadowskiego. Warszawa 2006 s. 140-149. 

 
102. Dambek Z.: Legenda Sobieskich w biografii Norwida. Prace Komisji 

Filologicznej (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) 2007 t. 49  
s. 287-296. 

Nt. wątku pokrewieństwa rodziny matki poety L. Zdzieborskiej z Janem III Sobieskim 
i rodziną Sobieskich. 

103. Dambek Z.: Norwid i Chińczycy. [W ks.:] O historyczności. Pod red.  
K. Meller i K. Trybusia. Poznań 2006 s. 269-277. 

Nt. zainteresowania C. Norwida Chinami; dot. korespondencji poety z kuzynem  
M. Kleczkowskim. 
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104. Dąbrowicz E.: Katakumby: Józef Ignacy Kraszewski – Zygmunt Krasiński 
– Cyprian Norwid. Prace Komisji Filologicznej (Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk) 2006 t. 47 s. 85-96. 

Motyw katakumb m.in. w twórczości C. Norwida. 

105. Delaperrière M.: Norwid i Baudelaire: zbliżenie przez sztukę. [W ks.:]  
Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Red. T. Mizerkiewicz, 
A. Stankowska. Poznań 2007 s. 283-296. 

Nt. poglądów na sztukę Ch. Baudelaire’a i C. Norwida. 

106. Fabianowski A.: Cyprian Kamil: estetyka i etyka. Studia i Materiały do 
Dziejów Powiatu Wołomińskiego 2006 nr 2 s. 67-78. 

Ze streszcz. w jęz. ang., s. 508. 

107. Fert J.: Norwid i Czechowicz. Poszukiwanie „czystego tonu”. Ethos 2006 
nr 1/2 s. 231-247. 

Nt. związku poezji i muzyki w twórczości C. Norwida i J. Czechowicza; dot. m.in. 
wiersza „Fortepian Szopena”; ze streszcz. w jęz. ang., s. 407. 

108. Fert J.: Norwidowski ogród (teologiczna ekologia). [W ks.:] Literatura, 
historia, dziedzictwo. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej. 
Pod red. T. Chachulskiego i A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa 2006 
s. 496-504. 

Dot. kosmologiczno-afirmatywnego i naturalistyczno-krytycznego wątku w poezji  
C. Norwida. 

109*. Fert J.: Norwidowski ogród (w świecie paraboli). [W ks.:] Obraz i przy-
roda. Materiały z konferencji „Obraz i przyroda”, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, 6-8 października 2003. Red. M.U. Mazurczak, J. Patyra, M. Żak. 
Lublin 2005 s. 79-89. 

Ze streszcz. w jęz. franc.  

110*. Fieguth R.: Die Gesellschaft ein Lied. Cyprian Norwid’s Weg von den so-
zial poetischen Gedichtzyklen zu „Vade-mecum”. [W ks.:] Die Architek-
tur der Wolken. Zyklisierung in der europäischen Lyrik des 19. Jahr-
hunderts. [Red.] R. Fieguth, A. Martini. Bern 2005 s. 265-279. 
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111*. Fieguth R.: Norwid’s „Vade-mecum” (1865/66) und sein europäisches 
Umfeld: Dante, Hugo, Baudelaire. [W ks.:] Die Architektur der Wolken. 
Zyklisierung in der europäischen Lyrik des 19. Jahrhunderts. [Red.]  
R. Fieguth, A. Martini. Bern 2005 s. 281-305. 

 
112. Fieguth R.: Przemiany podmiotu cyklicznego od Mickiewicza do Norwida. 

Prace Komisji Filologicznej (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) 
2007 t. 49 s. 17-26. 

 
113. Gadamska-Serafin R.: Norwidowa teologia dziecka. Zeszyty Naukowe 

PWSZ [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku] 
2006 nr 3 s. 89-102. 

Ze streszcz. w jęz. ang. 

114. Gadamska-Serafin R.: „Norwidowski personalizm”. Cz. 1. Zeszyty Na-
ukowe PWSZ [Państwowa Wyższa Szkoła im. Jana Grodka w Sanoku] 
2007 nr 4 s. 99-114. 

Ze streszcz. w jęz. ang. 

115. Głowiński M.: Norwid i Jacobson (O granicach lingwistycznej analizy po-
ezji). [W ks.: id.]: Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice. Kraków 
2007 s. 147-156. 

 
116. Grabińska T.: Relacja „natura – kultura” wobec relacji „kobieta – mężczy-

zna” w „Emancypacji kobiet” Cypriana Kamila Norwida. Roczniki Na-
ukowe (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa  
w Wałbrzychu) 2007 nr 13 s. 45-53. 

 
117. Gutkowska K.: Różewicz i Norwid. Śląsk 2007 nr 4 s. 40-44. 

Nt. wpływu C. Norwida na twórczość T. Różewicza; z fot. prac plastycznych C. Nor-
wida: „Chrystus i Barabasz”, „Modlące się dziecko”. 

118. Halkiewicz-Sojak G.: „Apokaliptyczne” wiersze Cypriana Norwida.  
[W ks.:] Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza. T. 2. Praca pod 
red. K. Korotkicha i J. Ławskiego. Białystok 2007 s. 295-309. 

Nt. nawiązań do „Apokalipsy” w twórczości C. Norwida; dot. utworów: „List”, 
„Dedykacja” poprzedzająca szkic „O sztuce (dla Polaków), „Socjalizm”; z wierszami. 
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119. Halkiewicz-Sojak G.: Rapsod i rapsodyczność w dykcji poetyckiej  
i refleksji Cypriana Norwida i Karola Wojtyły. [W ks.:] Karol Wojtyła – 
poeta. Pod red. naukową J. Głażewskiego i W. Sadowskiego. Warszawa 
2006 s. 135-140. 

 
120*. Inglot M.: Badania nad życiem i twórczością Cypriana Norwida w latach 

1990-2002. [W ks.:] Z warsztatów badawczych historyków literatury pol-
skiej. Pod red. K. Bilińskiego. Wrocław 2004 s. 81-100. 

 
121. Inglot M.: Francja Norwida. [W ks.:] Literatura, historia, dziedzictwo. 

Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej. Pod red. T. Chachul-
skiego i A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa 2006 s. 505-518. 

Nt. poglądów C. Norwida na Paryż i Francję. 

122. Jakobson R.: „Gefühl” von Cyprian Norwid. [Tłum.] S. Grzesińska,  
A. Auguścik, I. Mendoza. [W ks.: id.]: Poesie der Grammatik und Gram-
matik der Poesie. Sämtliche Gedichtanalysen. Kommentierte deutsche 
Ausgabe. Band 2. Analysen zur Lyrik von der Romantik bis zur Moderne. 
[Oprac.] H. Birus, S. Donat. Berlin, New York 2007 s. 375-394. 

Z koment.: I. Mendoza, M. Zemła; z wierszem, tekst równoległy w jęz. pol. i niem.: 
Czułość = Gefühl. 

123. Jakobson R.: „Vergangenheit” von Cyprian Norwid. [Tłum.] S. Grzesiń-
ska, A. Auguścik, I. Mendoza. [W ks.: id.]: Poesie der Grammatik und 
Grammatik der Poesie. Sämtliche Gedichtanalysen. Kommentierte deut-
sche Ausgabe. Band 2. Analysen zur Lyrik von der Romantik bis zur Mo-
derne. [Oprac.] H. Birus, S. Donat. Berlin, New York 2007 s. 355-374. 

Z koment.: I. Mendoza, M. Zemła; z wierszem, tekst równoległy w jęz. pol. i niem.: 
Przeszłość = Vergangenheit. 

124. Janus-Nasiadek L.: Sposób wykorzystania motywów biblijnych w poezji 
Norwida. Studia i Materiały do Dziejów Powiatu Wołomińskiego 2006 nr 2 
s. 79-129. 

Ze streszcz. w jęz. ang., s. 508. 
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125. Jarząbek D.: „Ach, bal więc bal!” – polifoniczność w „Za kulisami” Nor-
wida i „Operetce” Gombrowicza. Przestrzenie Teorii 2007 nr 7 s. 265-287. 

Ze streszcz. w jęz. ang. 

126. Jarzyna A.: Zostaje Nic? Różewicz czyta Norwida. Kresy 2007 nr 4  
s. 94-101. 

Nt. recepcji twórczości C. Norwida przez T. Różewicza; z wierszem T. Różewicza 
„Taki to Mistrz” poświęconym poecie. 

127*. Jaworska K.: Cyprian Kamil Norwid (Il romanticismo dopo l’insurre-
zione). [W ks.:] Storia della letteratura polacca. [Red. i wstęp:] L. Mari-
nelli. Torino 2004 s. 248-255. 

Nt. twórczości C. Norwida. 

128. Jokiel I.: Cyprian Norwid „…i rozmawiałem z nim do zachodu słońca…”. 
[W ks.: id.]: Lornety i kapota. Studia o Mickiewiczu. Opole 2006  
s. 111-130. 

Nt. znajomości C. Norwida z A. Mickiewiczem. 

129. Junkiert M.: „Epimenides” Cypriana Norwida a ciągłość kultury greckiej. 
[W ks.:] Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Pod red. M. Borowskiej,  
M. Kalinowskiej, J. Ławskiego i K. Tomaszuk. Warszawa 2007  
s. 284-296. 

Ze streszcz. w jęz. ang. i greckim; z fot. akwareli C. Norwida „Widok Akropolu”,  
s. [337]. 

130. Kalinowska M.: Romantyczni Spartanie i Majnoci. W kręgu filhellenizmu 
wielkich romantyków polskich. Rekonesans. [W ks.:] Filhellenizm w Pol-
sce. Rekonesans. Pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Ławskiego 
i K. Tomaszuk. Warszawa 2007 s. 202-226. 

M.in. dot. obrazu Sparty w „Tyrteju” i „Za kulisami” C. Norwida; ze streszcz. w jęz. 
ang. i greckim. 
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131. Kalinowski D.: Humoreska, komiks czy gest artystyczny? Wokół „Klary 
Nagnioszewskiej samobójstwa”. [W ks.:] Korowód idei i metod. Prace na 
jubileusz profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury. Red. 
naukowa G. Kubski, M. Mikołajczak. Zielona Góra 2006 s. 147-158. 

 
132*. Kalinowski D.: Norwid a teatr współczesności. [W ks.:] Teatr. Terapia – 

edukacja – asertywność – twórczość – rozwój. Red. M. Gliniecki. L. Mak-
symowicz. Słupsk 2004 s. 65-82. 

Omówienie twórczości dramaturgicznej C. Norwida i uwag poety nt. problemów 
sceny teatralnej.  

133. Kaniowski A.M.: Czymże jest milczenie? Pytanie filozoficzne. Tematy  
z Szewskiej 2007 nr 1 s. 106-110. 

Esej na kanwie utworu C. Norwida „Milczenie”. 

134. Keane B.: Translating C.K. Norwid’s „Spartakus”. [W ks.:] Warsztaty 
translatorskie. 4 = Workshop on translation. 4. Red. R. Sokolski, H. Duda, 
K. Klimkowski, J. Klimek. Lublin, Ottawa 2007 s. 161-170. 

Proces przekładu „Spartakusa” C.N. na jęz. ang.; z wersjami przekładu „After the se-
cond and third…” 

135. Klimanowska D.: „Na szlaku białych słońc” – metafizyczna synteza Nor-
wida. [W ks.:] Poezja i astronomia. Pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-
Sojak. Toruń 2006 s. 343-358. 

 
136*. Knaflewska J.: Norwid Cyprian (1881-1883). [W ks.:] Encyklopedia sław-

nych Polaków. [Red. A. Grygiel]. Poznań 2002 s. 255-256; [toż]  
Poznań 2007. 

 
137. Korpysz T.: Czy Cyprian Norwid miał poczucie humoru? Kilka uwag  

o „komicznej” antroponimii Norwida. Prace Filologiczne 2007 t. 53  
s. 323-330. 

Ze streszcz. w jęz. ang. 

138. Korpysz T. „Dziecina – pomnę – nad ciemnawą kartą…” – Norwidowski 
wiersz nie tylko o książce i czytaniu (Pamięci Juliusza Wiktora Gomulic-
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kiego). Akapit (Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie) 
2007 t. 2 s. 102-103. 

Dot. wiersza „Epos-nasza”; z fot. rysunku C. Norwida „Don Kichot i Sancho Pansa” 
(ok. 1847). 

139. Korpysz T.: Juliusz Wiktor Gomulicki – norwidolog. Colloquia Litteraria 
2007 nr 1/2 s. 97-111. 

 
140. Korpysz T.: Kilka uwag o definicjach poetyckich Cypriana Norwida (na 

przykładzie „Sfinksa [II]”). Poradnik Językowy 2006 z. 10 s. 77-85. 

Ze streszcz. w jęz. ang., tłum. M. Kołodzińska. 

141. Korpysz T.: „Modlitwa” w pismach Cypriana Norwida. [W ks.:] „Modlit-
wa” w językach i tekstach artystycznych. Pod red. A. Różyło. Sandomierz 
2007 s. 288-305. 

Nt. użycia w twórczości C. Norwida wyrazów z pola semantycznego leksemu  
„modlitwa”. 

142. Korpysz T.: Norwid, czyli… Colloquia Litteraria 2007 nr 1/2 s. 5-8. 

Nt. refleksji krytycznej o twórczości C. Norwida. 

143. Korpysz T.: O Norwidzie nie tylko dla maturzystów (na marginesie 
książki Stanisława Falkowskiego). Colloquia Litteraria 2006 nr 1  
s. 119-131. 

Dot. fragm. ks.: S. Falkowski: Rządcy dusz. Od Mickiewicza do Herberta. Przewod-
nik po arcydziełach. Warszawa 2005, poświęconych C. Norwidowi. 

144. Korpysz T.: O słownictwie religijnym Cypriana Norwida (na przykładzie 
rzeczowników „chrześcijanin” i „katolik”. [W ks.:] Człowiek i sacrum.  
O pojęciach religijnych w języku i kulturze. Materiały pokonferencyjne. 
Pod red. D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego. Sandomierz 2006 s. 361-371. 

 
145. Korpysz T., Kozłowska A.: Wokół „Quidama”. W 150. rocznicę powsta-

nia utworu. Colloquia Litteraria 2007 nr 1/2 s. 185-191. 
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Sprawozdanie z konferencji: Colloquia Norwidiana, IX: poświęcone poematowi  
„Quidam, Rzym, 27 IV – 4 V 2007; org. Instytut Badań nad Twórczością Cypriana 
Norwida KUL, Fundacja Norwidowska. 

146. Korpysz T., Puzynina J.: „Psalmy” w twórczości Cypriana Norwida.  
[W ks.:] Księga Psalmów. Modlitwa, przekład, inspiracja. Pod red.  
P. Mitznera. Warszawa 2007 s. 161-175. 

Nt. stosunku C. Norwida do psalmów i ich tłumaczeń, użycia wyrazu „psalm”  
w twórczości poety; z wierszem „Psalm w Hebronie przez Matkę Zbawiciela świętą 
ułożony. Tłumaczenie wierszem polskim (pierwsze), według Vulgaty i z odniesieniem 
do hebrajskiego tekstu”. 

147. Krzemień D.: Tańcząc na pointach („Do słynnej tancerki rosyjskiej – 
nieznanej zakonnicy” Cypriana Kamila Norwida). [W ks.:] Dialogi z ro-
mantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Pod red. J. Dembiń-
skiej-Pawelec i A. Dziadka. Katowice 2006 s. 168-181. 

Ze streszcz. w jęz. ang. i wierszem. 

148. Kuczera-Chachulska B.: „Boleść ta tylko, co aż w psalm się leje” (Genolo-
giczno-estetyczne fragmenty). [W ks.:] Księga Psalmów. Modlitwa, prze-
kład, inspiracja. Pod red. P. Mitznera. Warszawa 2007 s. 19-29. 

Nt. świadomości gatunkowej psalmu w twórczości C. Norwida. 

149. Kuczera-Chachulska B.: Co wiemy o liryce Norwida? Kilka uwag o sposo-
bach czytania poety. Colloquia Litteraria 2007 nr 1/2 s. 87-95. 

 
150. Kuczera-Chachulska B.: Estetyczno-etyczne oscylacje Norwida. [W ks.:] 

Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców 
życia i sztuki. Red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska. Warszawa 2006 s. 253-
259. 

Dot. głównie cyklu „Vade-mecum”. 

151. Kuczyńska-Koschany K.: Krynicki czyta Norwida. Ruch Literacki 2006  
z. 4/5 s. 491-505. 

Nt. recepcji twórczości C. Norwida przez R. Krynickiego oraz wierszy nawiązujących 
do „Czułości” C. Norwida: „Jakby nie istniało słowo…”, „Czułość – jakbyś odnalazł 
w wyludnionym domu…”. 



BIBLIOGRAFIA   __________________________________________________      

 

 
290

152. Kuczyńska-Koschany K.: Krynicki czyta Norwida. [W ks.:] Polska litera-
tura współczesna wobec romantyzmu. Red. M. Łukaszuk, D. Seweryn.  
Lublin 2007 s. 159-176. 
 

153*. Kulczycka D.: Konstanty Ildefons Gałczyński wobec dziedzictwa roman-
tycznego: Mickiewicz – Słowacki – Norwid. [W ks.:] Dzieło i życie 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 2. Pod red. A. Kulawiaka  
i J.S. Ossowskiego. Kraków 2005 s. 531-550. 

 
154. Kulesza D.: Cyprian Kamil Norwid (1821-1883). [W ks.: id.]: Roman-

tyzm. Omówienia lektur. Kraków 2006 s. 207-218. 

Nt. biografii oraz utworów: „Bema pamięci żałobny-rapsod”, [Coś ty Atenom zrobił, 
Sokratesie], „Do obywatela Johna Brown”, „Fortepian Szopena”, „W Weronie”. 

155*. Kuziak M.: Cyprian Kamil Norwid. [W ks.:] M. Hanczakowski, M. Kuś-
ziak, A. Zawadzki, B. Żynis: Epoki literackie. Od antyku do współczes-
ności. Wyd. 3. Warszawa 2003 s. 213-216. 

 
156*. Legutko G.: Poszukiwanie sensu słowa, sztuki i artysty… Jan Paweł II 

(Karol Wojtyła) a Cyprian Norwid. [W ks.:] Słowo – myśl – ethos  
w twórczości Jana Pawła II. Pod red. Z. Trzaskowskiego. Kielce 2005  
s. 289-315. 

Interpretacja rapsodu „Słowo-Logos” K. Wojtyły, „Listu do artystów” (1999)  
i wypowiedzi „O Cyprianie Norwidzie w 180. rocznicę urodzin poety” (2001) Jana 
Pawła II w kontekście „Rzeczy o wolności słowa” i „Promethidionu” C. Norwida; ze 
streszcz. w jęz. ang. 

157. Lijewska E.: Norwid, Proudhon a sprawa papieska. [W ks.:] O historycz-
ności. Pod red. K. Meller i K. Trybusia. Poznań 2006 s. 251-259. 

Ocena działalności papieża Piusa IX przez C. Norwida i P.J. Proudhona. 

158. Lijewska E.: Zakon rycerski czy „kolonia karna”? Norwid w Domu św. 
Kazimierza. Prace Komisji Filologicznej (Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk) 2007 t. 49 s. 277-285. 

 
159. Lisowski Z.: Norwid o prawdzie… bez aluzji do współczesności. Przegląd 

Powszechny 2007 nr 7/8 s. 231-240. 
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160*. Lyszczyna J.: „Vade-mecum” Cypriana Norwida – romantyczny cykl 
dygresyjny. [W ks.:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literatu-
rze. Pod red. M. Demskiej-Trębacz, K. Jakowskiej i R. Siomy. Białystok 
2005 s. 93-98. 

Ze streszcz. w jęz. ang. 

161. Łukaszuk-Piekara M.: „Dopełnienie?... go boli?...”. „Czułość” Norwida, 
lekcja ciszy współczesnych. Colloquia Litteraria 2007 nr 1/ 2 s. 193-199. 

Nt. odwołań do utworu C. Norwida w wierszach: R. Krynicki „Czułość – jakbyś odna-
lazł w wyludnionym domu…”, E. Stachura: pieśń „Czułość” z poematu „Dużo ognia”, 
Z. Herbert: „Czułość”; z tekstami prezentowanych wierszy. 

162. Maciąg K.: Poezja i poeci w tekstach autobiograficznych Jana Pawła II. 
[W ks.:] Karol Wojtyła – poeta. Pod red. naukową J. Głażewskiego 
i W. Sadowskiego. Warszawa 2006 s. 125-134. 

M.in. dot. C. Norwida. 

163. Mackiewicz T.: W stronę dialogu. Norwid wobec judaizmu. Studia i Mate-
riały do Dziejów Powiatu Wołomińskiego 2006 nr 2 s. 47-65. 

Ze streszcz. w jęz. ang., s. 507-508. 

164. Majewski J.S.: Kamienica Norwida cudem ocalona po wojnie. Gazeta Wy-
borcza (Stołeczna) 2007 nr 221 s. 19. 

Dzieje kamienicy w Warszawie przy ul. Leszno 25 [dziś: al. Solidarności 105],  
w której w l. 1833-1835 mieszkał ojciec poety – J. Norwid. 

 
165. Margiel M.: „Piękno jest na to, żeby zachwycało”. „Ostatnie dni Norwida” 

Jacka Kaczmarskiego). [W ks.:] Od oświecenia ku romantyzmowi i da-
lej… Autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 2. Pod red. M. Piechoty i J. Ryby. 
Katowice 2007 s. 233-245. 

Interpretacja utworu J. Kaczmarskiego. 

166. Marlewski J.: Uczmy się patriotyzmu w szkole C.K. Norwida. [W ks.:] 
Dociekając prawdy o naszej tożsamości. Godność człowieka i narodu 
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u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego. [Oprac. red. B. Bardzie-
jewski]. Poznań 2007 s. 63-70. 

Z wierszem C. Norwida „Moja piosnka [II]”. 

167. Melbechowska-Luty A.: Cypriana Norwida spotkania z fotografią. Rocznik 
Historii Sztuki 2006 t. 31 s. 77-87. 

Nt. zainteresowania C. Norwida fotografią; ze streszcz. w jęz. ang., tłum. G. Waluga; 
z fot. przedstawiającymi poetę: Norwid „najzaniedbalszy” (z 1856), Norwid „salo-
nowy” (ok. 1858), Norwid „z laską” (ok. 1862), Norwid „w konfederatce” (1861) oraz 
wierszem „Na zapytanie: Czemu w konfederatce? Odpowiedź”. 

168. Merdas A. Kościół i naród w przemyśleniach Cypriana Norwida. Zeszyty 
Karmelitańskie 2007 nr 3 s. 137-141. 

 
169. Merdas A.: Łuk przymierza… Ethos 2007 nr 1/2 s. 210-212. 

Nt. symbolu tęczy w twórczości C. Norwida; ze streszcz. w jęz. ang., s. 455. 

170. Miatkowska D.: Hołd dla ludzi wybitnych – wiersze Cypriana Kamila 
Norwida. [W ks.: id.]: Nowa matura – język polski. Repetytorium. Poziom 
podstawowy i rozszerzony. Historia literatury od starożytności do współ-
czesności, rodzaje i gatunki literackie, analiza i interpretacja, ćwiczenia  
i klucz odpowiedzi. Bielsko-Biała 2007 s. 170-173. 

Omówienie wiersza „Bema pamięci żałobny-rapsod” oraz analizy i ćwiczenia dot. 
wierszy „Moja piosnka [II]”, [Klaskaniem mając obrzękłe prawice] z ich tekstami. 

171. Michalski M.A.: Krytyka mesjanizmu Cypriana Kamila Norwida. Parerga 
2007 t. 4 s. 187-194. 

 
172. Morawska I.: Człowiek według Norwida. Propozycja cyklu lekcji dla gim-

nazjum. Język Polski w Gimnazjum 2006/2007 nr 2 s. 56-66. 

Zawiera scenariusze lekcji: „Walka na oczy w wierszu C. Norwida »Fatum«”, „Mię-
dzy ziemią a niebem –»homo« viator w wierszu C. Norwida »Pielgrzym«”. 

173. Musiałowski Z.: Niemen czyta Norwida. Pro Libris 2006 nr 4 s. 21-23. 

Nt. fascynacji Cz. Niemena poezją C. Norwida; z wykazem utworów poety, które 
wykonywał Cz. Niemen w trakcie swojej działalności artystycznej; [sprostowanie:] 
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Pro Libris 2007 nr 4 s. 160 dot. podania nazwiska T. Kiewro jako współautora  
artykułu. 

174. Nieukerken A. van: Osobowość a anonimowość w „przypowieści”  
o „rzymskim bruku”. Teksty Drugie 2006 nr 5 s. 136-148. 

Dot. poematu „Quidam”; ze streszcz. w jęz. ang. 

175. Norwid Cyprian Kamil. [W ks.:] Literatura polska. Epoki literackie, prądy 
i kierunki, dzieła i twórcy. [Wyd., red. S. Żurawski]. Warszawa 2007  
s. 479-489. 

Nt. życia i twórczości; z wierszem „Pielgrzym”, fragm. „Promethidiona” i fot. auto-
grafu wiersza [Klaskaniem mając obrzękłe prawice]. 

176*. Norwid Cyprian Kamil. [W ks.:] M. Ursel: Romantyzm. Wrocław 2004  
s. 156-158. 

Zawiera także hasła utworów C. Norwida: „Vade-mecum” [s. 252-254], „Pierścień 
Wielkiej-Damy” [s. 176-177], „Promethidion” [s. 192-193]. 

177. Norwid Cyprian Kamil. [W ks.:] Patroni wielkopolskich ulic. Zebrał  
i oprac. P. Anders. Poznań 2006 s. 162. 

 
178. Pater D.: Przez pracę do zmartwychwstania: norwidowska wizja ludzkiej 

egzystencji. Communio 2006 nr 3 s. 99-100. 
 
179. Pietrkiewicz J.: Cyprian Norwid’s „Vade-mecum”: an Experiment in 

Didactic Verse. [W ks.: id.]: Polish literature from the European perspec-
tive. Studies and treaties. Łódź 2006 s. 165-174. 

 
180. Płachecki M.: Nerwy 16/17. Colloquia Litteraria 2007 nr 1/2 s. 63-86. 

Interpretacja wiersza, głównie dot. wymowy wersu 16/17; z utworem. 

181. Pniewski D.: Józef Kremer a Cyprian Norwid. Zarys problemu. [W ks.:] 
Józef Kremer (1806-1975). Red. J. Maj. Kraków 2007 s. 265-282. 

Dot. poglądów estetycznych J. Kremera i C. Norwida. 
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182. Pospieszalski A.: Słowacki i Norwid. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2007 
t. 33 s. 53-56 

Dot. języka poezji J. Słowackiego i C. Norwida. 

183*. Potocki C.: Le „Promethidion” de Cyprian Norwid. Communications 
[Paryż] 2005 nr 78 s. 129-138.  

 
184*. Prokop J.: Hoffman, Poe, Norwid – pytania o „Entzauberung”. [W ks.: 

id.]: Spory o nowoczesność. Miscellanea z pogranicza historii idei i litera-
tury. Kraków, Kielce 2005 s. 14-22. 

Z wierszem „W Weronie”. 

185. Prokop J.: Hoffmann, Poe i Norwid – pytania o „Entzauberung”. [W ks.:] 
Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie 
Zamącińskiej-Paluchowskiej. Red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski. Lublin 
2006 s. 136-143. 

Z wierszem „W Weronie”. 

186. Puzynina J.: Językowy obraz Boga w poezji romantycznej. [W ks.: id.]: 
Słowo poety. Warszawa 2006 s. 168-186. 

M.in. dot. twórczości C. Norwida. 

187. Puzynina J.: „Milczenie” w twórczości Norwida. [W ks.: id.]: Słowo po-
ety. Warszawa 2006 s. 147-167. 

 
188. Puzynina J.: „Ojczyzna” w twórczości Norwida. [W ks.: id.]: Słowo poety. 

Warszawa 2006 s. 168-186. 
 
189. Puzynina J.: „Poeta” w twórczości Norwida. [W ks.: id.]: Słowo poety. 

Warszawa 2006 s. 123-146. 
 
190. Puzynina J.: „Słowo” w twórczości Norwida. [W ks.: id.]: Słowo poety. 

Warszawa 2006 s. 13-42. 
 
191. Roszak J.: Późny wnuk. Norwid Karpowicza. [W ks.:] Polska literatura 

współczesna wobec romantyzmu. Red. M. Łukaszuk, D. Seweryn. Lublin 
2007 s. 141-157. 
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192. Roter-Bourkane A.: „Wasza przeszłość w was” – historia we wczesnym 
traktacie poetyckim Cypriana Norwida. [W ks.:] O historyczności. Pod 
red. K. Meller i K. Trybusia. Poznań 2006 s. 261-268. 

Dot. utworu „Pieśni społecznej cztery stron”. 

193. Rudnicka J.: Tassa „Goffred albo Jeruzalem wyzwolona” jako lektura Nor-
wida. Rocznik Biblioteki Narodowej 2006 t. 37/38 s. 325-332. 

 
194. Rygielska M.: Poezja jako nazywanie: tekst Norwida w twórczości Juliana 

Przybosia. 

[Praca doktorska, promotor: J. Olejniczak, Uniwersytet Śląski; dostępna także w Śląs-
kiej Bibliotece Cyfrowej]. 

195. Rzepczyński S.: Norwid i nowoczesność (perspektywa podmiotowości). 
Colloquia Litteraria 2007 nr 1/2 s. 9-20. 

 
196. Rzońca W.: Norwid i Kraszewski. Z dziejów niezrozumienia. Studia i Ma-

teriały do Dziejów Powiatu Wołomińskiego 2006 nr 2 s. 39-45.  

Ze streszcz. w jęz. ang., s. 507. 

197. Rzońca W.: Norwid – największy poeta polski drugiej połowy XIX wieku. 
Przegląd Humanistyczny 2007 nr 6 s. 35-43. 

Ze streszcz. w jęz. ang., tłum. M. Kołodzińska. 

198*. Rzońca W.: Romantyczny wizerunek głupiego Słowianina. Slavia 2003 nr 
4 s. 381-390. 

Analiza filozoficznego i kulturowego fenomenu Słowianina w świetle poezji i kores-
pondencji C. Norwida z okresu paryskiego. 

199. Sawicka K.: Norwid Tadeusza Różewicza – deklaracje. [W ks.:] Polska 
literatura współczesna wobec romantyzmu. Red. M. Łukaszuk, D. Sewe-
ryn. Lublin 2007 s. 129-140. 

 
200. Sawicki S.: Co badacze literatury zawdzięczają językoznawcom i czego od 

nich oczekują. [W ks.:] Literatura, historia, dziedzictwo. Prace ofiarowane 
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profesor Teresie Kostkiewiczowej. Pod red. T. Chachulskiego i A. Grześ-
kowiak-Krwawicz. Warszawa 2006 s. 519-525. 

M.in. dot. badań języka i stylu twórczości C. Norwida. 

201. Sawicki S.: Czy błąd Norwida? [W ks.:] Wobec romantyzmu. Studia  
i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej. Red. 
M. Łukaszuk, M. Maciejewski. Lublin 2006 s. 127-132.  

Nt. użycia imiesłowu „łowiąc” w 1. zwrotce wiersza „Stolica”. 

202. Seweryn D.: „Śpiąc z Epopeją”. O możliwościach badania wyobraźni ero-
tycznej Norwida. Colloquia Litteraria 2007 nr 1/2 s. 21-40. 

 
203. Skoczyński J.: Jestestwo i znicestwienie. Studia z Filozofii Polskiej 2007  

t. 2 s. 269-278. 

Nt. poglądów M. Mochnackiego i C. Norwida; dot. głównie traktatu „Znicestwienie 
narodu”. 

204. Sokołowska B.: Cypriana Norwida miara patriotyzmu – sztuka Mariusza 
Marczyka. Fraza 2006 nr 1/2 s. 291-293. 

Omówienie dramatu M. Marczyka „Tysiąc franków Norwida”. 

205*. Stanik S.: A jednak Norwid był wikingiem. Przegląd Humanistystyczny 
2005 nr 6 s. 107-111. 

Polemika: W. Mańczak: Rzekomo normańskie nazwisko Norwida. Język Polski 2007 
z. 1 s. 70. 

206. Stanik S.: Norwida i Lemańskiej miłość druga. Przegląd Humanistyczny 
2007 nr 6 s. 103-107. 

Nt. związku C. Norwida z K. Lemańską w świetle listu C. Norwida do H. Prendow-
skiego, pisanego między 16 X a 16 XI 1851 r. 

207. Stanisz M.: Przedmowy Cypriana Norwida. [W ks.: id.]: Przedmowy 
romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem. 
Kraków 2007 s. 285-306. 
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208. Sudolski Z.: Mazowieckie echa twórczości Cypriana Norwida. Studia  
i Materiały do Dziejów Powiatu Wołomińskiego 2006 nr 2 s. 33-37. 

Z wierszem „Moja piosnka [II]”; ze streszcz. w jęz. ang., s. 507. 

209*. Suk J.: Temnĕ čtený básnik. Literární Noviny [dodatek do:] Nové Knihy 
2001 nr 40 s. 4. 

 
210. Sulej A.: „Mądrość” w twórczości Cypriana Norwida”. Prace Filologiczne 

2006 t. 51 s. 409-420. 

Ze streszcz. w jęz. ang. 

211. Szczygieł A.: Sąd nad życiem i twórczością Cypriana Kamila Norwida. 
Korepetytor 2006 nr 5 s. 16-19. 

 
212. Szymanis E.: Czy na „późnych wnuków” trzeba jeszcze poczekać? 

Propozycja artystyczna Cypriana Norwida wobec współczesności. Studia 
 i Materiały do Dziejów Powiatu Wołomińskiego 2006 nr 2 s. 15-31. 

Ze streszcz. w jęz. ang., s. 507. 

213. Śliwi ńska A.: Cyprian Norwid. [W ks.: id.]: Język polski. Analiza i inter-
pretacja tekstów literackich. Ćwiczenia interpretacyjne, klucz odpowiedzi. 
Warszawa 2007 s. 82-86. 

Zadania i ćwiczenia do analizy i interpretacji wiersza C. Norwida „Pielgrzym”,  
z utworem oraz możliwością sprawdzenia poprawności udzielanych odpowiedzi,  
s. 153-156, 183-185. 

214. Śniedziewski P.: Poeta „skąpy w mowie”. O milczeniu u Norwida. Pamięt-
nik Literacki 2007 z. 4 s. 21-41. 

Ze streszcz. w jęz. ang. 

215. Świegocki K.: Nieobecność Norwida. [W ks.: id.]: Od romantyzmu do 
postmodernizmu. Wybrane szkice literackie z lat 1970-2003. Warszawa 
2006 s. 51-61. 

Nt. wpływu twórczości C. Norwida na współczesną literaturę. 
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216. Tatara M.: „Adam Krafft”. [W ks.: id.]: Od Kochanowskiego do Norwida. 
Lektury i rozprawy. Kraków 2007 s. 61-70. 

Interpretacja; z wierszem. 

217. Tatara M.: „Do wieśniaczki” Cypriana Norwida. [W ks.: id.]: Od Kocha-
nowskiego do Norwida. Lektury i rozprawy. Kraków 2007 s. 49-60. 

Interpretacja utworu. 

218. Tatara M.: Cyprian Norwid. Liryki wybrane. [W ks.: id.]: Od Kochanow-
skiego do Norwida. Lektury i rozprawy. Kraków 2007 s. 71-85. 

Dot. wierszy: „Addio!”, „Polka”, „W Weronie”; z utworami. 

219. Tatara M.: O „Trzech strofkach” Cypriana Norwida. [W ks.: id.]: Od 
Kochanowskiego do Norwida. Lektury i rozprawy. Kraków 2007 s. 87-99. 

Interpretacja; z wierszem. 

220. Trojanowiczowa Z.: Do genezy Norwidowskiej „Cywilizacji” przyczynek. 
[W ks.:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie 
Zamącińskiej-Paluchowskiej. Red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski. Lublin 
2006 s. 133-136. 

 
221*. Trojanowiczowa Z.: Norwidowskie refleksje o pracy. W stronę encykliki 

„Laborem exercens”. [W ks.:] Jan Paweł II – człowiek i dzieło. Materiały 
z konferencji naukowej „Uniwersytet Janowi Pawłowi II”, Poznań, UAM, 
26 kwietnia 2001 roku. Pod red. B. Walczaka. Poznań 2001 s. 145-156. 

 
222. Trojanowiczowa Z.: O „Ad leones!” raz jeszcze. [W ks.:] Poetyka, poli-

tyka, retoryka. Pod red. W. Boleckiego i R. Nycza. Warszawa 2006  
s. 80-86. 

 
223*. Trojanowiczowa Z.: O dwu wierszach Norwida z Anakreontem w tle.  

[W ks.:] Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. Pod 
red. E. Wiegandtowej, A. Czyżak i Z. Kopcia. Poznań 2003 s. 241-249. 

Dot. utworów: „Do Tytusa M.”, „Nie myśl, nie pisz…”. 



 ____________________________________________________   BIBLIOGRAFIA 
 

299 
 

224. Trybuś K.: Romantyczna Europa – rodzinna i obca. Polonistyka 2006 nr 6 
s. 6-10. 

Nt. poglądów C. Norwida i A. Mickiewicza na miejsce Polski w europejskiej prze-
strzeni kulturowej. 

225*. Ursel M.: Norwid Cyprian Kamil. [W ks.:] Epoki literackie. Wielki leksy-
kon literatury polskiej. Wrocław 2005 s. 413-414; [toż] Wrocław 2006. 

 
226. Wach A.: Cyprian Kamil Norwid. [W ks.: id.]: Romantyzm. Język polski. 

Omówienia lektur. Wyd. 2. Łódź 2006 s. 198-205. 

Dot. utworów: „Bema pamięci żałobny-rapsod”, [Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie], 
„Do obywatela Johna Brown”, „Fatum”, „Fortepian Szopena”, „Moja piosnka [II]”. 

227. Wilk W.: Osobliwość liryki modlitewnej Cypriana Norwida na tle podob-
nych utworów polskiego romantyzmu. [W ks.:] „Modlitwa” w językach  
i tekstach artystycznych. Pod red. A. Różyło. Sandomierz 2007 s. 306-315. 

 
228. Winczer P.: Vladimir Holan a Cyprian Norwid. [W ks.:] Hodnoty a hra-

nice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sbornik přispěvků  
z III. Kongresu světové literárněvědné bohemistyki, Praha 28.6. – 
3.7.2005. Praha 2006 s. 72-81. 

 
229. Winek T.: Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Colloquia Littera-

ria 2007 nr 1/2 s. 175-183. 

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. 
Tradycja – stan badań – perspektywy”, Toruń, 26-28 V 2007; org. Pracownia Teks-
tologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu 
Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; m.in. omó-
wienie referatów G. Halkiewicz-Sojak i T. Korpysza poświęconych C. Norwidowi. 

230. Witkowska A.: Cyprian Norwid. [W ks.:] A. Witkowska, R. Przybylski: 
Romantyzm. Wyd. 8, 2 dodruk. Warszawa 2007 s. 404-438. 

 
231. Wnuk J.: Wędrówki z Norwidem po „ziemi serdecznie znajomej”. Miejsca 

odwiedzane przez młodzieżowe rajdy norwidowskie organizowane w Ra-
dzyminie. Studia i Materiały do Dziejów Powiatu Wołomińskiego 2006  
nr 2 s. 495-501. 

Ze streszcz. w jęz. ang., s. 511. 
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232*. Wołoszyn B.: Dwie legendy o Norwidzie – problemy recepcji twórczości. 
Kwartalnik Opolski 2005 nr 2/3 s. 3-15. 

Nt. narodzin deprecjonującej i idealizującej legendy o poecie i jego twórczości oraz 
autorskiej kreacji autolegendy. 

233. Wołoszyn B.: Mickiewicz jako fourierysta i jako zelota. Norwidowska  
legenda o wieszczu. [W ks.:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury  
polskiej. Studia. Pod red. K. Maciąga i M. Stanisza. Rzeszów 2007 
s. 224-232. 

 
234. Wołoszyn B.: Norwid wobec romantycznej żałoby. Ruch Literacki 2006  

z. 4/5 s. 417-430. 

Nt. postawy C. Norwida wobec śmierci. 

235. Woźniewska M., Trzcionka J.: Sprawozdanie z konferencji „Jak czytać 
Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje”. Colloquia Roman-
tyczne III. Colloquia Litteraria 2006 nr 1 s. 151-154. 

Warszawa, 15-16 XII 2005; org. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

236. Zalewski C.: Mitologiczna migawka. Mieczysław Jastrun, Zbigniew Her-
bert i Cyprian Kamil Norwid wyjaśniają swoje fotografie. Ruch Literacki 
2006 z. 4/5 s. 507-518. 

Nt. strategii mówienia o swojej fotografii m.in. u C. Norwida; dot. wiersza „Na 
zapytanie: Czemu w konfederatce? Odpowiedź”; ze streszcz. w jęz. ang. 

237. Zieliński J.: Das Bild eines heiteren Todes (Norwid – Rafael – Maratti und 
„Der Tod des Heiligen Joseph). Ausstellung eines einzigen Bildes. Tłum. 
H. Petersen. [W ks.:] Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma,  
europäischer Kontext, deutsch-polnische Perspektive. [Red.] A. Gall,  
T. Grob, A. Lawaty, G. Ritz. Wiesbaden 2007 s. 382-403. 

 
238. Zinkow L.: Świat jako hieroglif: Egipt Cypriana Kamila Norwida. [W ks.: 

id.]: Nad Wisłą, nad Nilem. Starożytny Egipt w piśmiennictwie polskim 
(do roku 1914). Kraków 2006 s. 195-203. 

Nt. zainteresowania C. Norwida starożytnym Egiptem. 
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239*. Żejmo M.: Teologiczna problematyka wiersza „Do zeszłej” Cypriana Ka-
mila Norwida. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2005 nr 10 s. 313-317. 

 
240. Żywiołek A.: Widzialne i niewidzialne. Topika niewyrażalności w noweli 

Cypriana Kamila Norwida „Tajemnica lorda Singelworth”. [W ks.:] Język 
religii. Konstrukcje i dekonstrukcje. Pod red. i ze wstępem L. Rożek przy 
współpracy A. Czajkowskiej. Częstochowa 2006 s. 385-393. 

Ze streszcz. w jęz. ang. 

 

U t w o r y  l i t e r a c k i e   
i n s p i r o w a n e  t w ó r c z oś c i ą   

C y p r i a n a  N o r w i d a  
 
241. Liście gwiazd. Plon IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. 

C.K. Norwida zorganizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. [Red. G. Zegadło]. 
Pruszków: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka 
Sienkiewicza 2006, 64, [2] s. 

G. Zegadło: Od wydawcy; Protokół posiedzenia IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. C.K. Norwida [podpisali: P. Mitzner, E. Szczeglacka, T. Korpysz]. – 
[Wiersze nagrodzone i wyróżnione drukiem:] E. Parma: „Fortepian Szopena” w mieś-
cie Krefeld, Balkon w mieście W., Był uczniem Abelarda; A. Piliszewska: C.K. Nor-
wid pisze do brata, Ona nie zstąpi do ciebie… Deszcz; M. Chaładus: Obcej mowy…, 
Połów, Addio?; P. Owczarek: Tam, gdzie jest nikt… (odpowiedź Panu Norwidowi na 
wiersz Do zeszłej…), Marianna w pokoju z witrażem (do obrazu Johna E. Millais), 
Cziamore (po romsku znaczy dziewczyna); J. Koryl: Norwid, Fajka, wachlarz i kra-
wat, Tu i teraz; A. Firlej: Idee i pewność, Tu es mort, Wyjdź z siebie; A. Sumera: Mój 
ból, Można by inaczej; M. Mazur: Miłość podaje się za nic…; M. Bogaczyk: Kształty, 
Przeciw nam; E. Galoch: Wspomnienia; J.M. Gruzla: Św. Jan od Krzyża pali pierwszy 
rękopis „Entreme donde no supe”; E. Wysocka: Stary dom; O. Tarasiuk: Nawet 
Dziewczynkom z Zapałkami czasami kończą się zapałki; M. Szymanowska-Selmoser: 
Kiedy już to wiemy; R. Jawor: Osiem dowodów na istnienie Stokrotki; G. Rakfalska: 
Dla E-migrantki; A. Szymańska: Widziałam; O. Grynkiewicz: Byłem – jestem;  
M.M. Kielgrzymski: Bosfor; M. Jurzysta: Epitafium; J. Stelmasiak: Ziarenka; B. Ko-
notrat: Louveciennes; M. Wiącek: Anioł; J. Wątroba: Moje kobiety; A. Kiełczykow-
ska: „Głucha”; B. Szafrańska: Szok; P. Trąbińska: Kino; J. Paluch: Zlodowacenie 
trzeciego stopnia; M. Sochoń: Chwila; M.C. Kosmala: Jak okiem sięgnąć, be. –  
E. Szczeglacka: Wiersze są takie… [nt. wierszy konkursowych]; T. Korpysz: Czytać 
Norwida; P.T. Mitzner: Wiersze jak listy [nt. wierszy konkursowych]. 
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242. Obłoki nieba. Plon V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. 
C.K. Norwida zorganizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę  
Publiczną im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. [Red. G. Zegadło]. 
Pruszków: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka 
Sienkiewicza 2007, 59 s. 

G. Zegadło: Od wydawcy; Protokół posiedzenia Jury V Edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego im. C.K. Norwida [podpisali: P. Mitzner, E. Szczeglacka, T. Kor-
pysz]. – [Wiersze nagrodzone i wyróżnione drukiem:] K. Myszkiewicz: Szkiełka, 
Kamienie, Ciemiernik; M. Orliński: Ten dym, czerwony, teatralny dym…, Leci…, 
Pozostaje oddać się…; M. Szychowiak: Lapidarium, Coraz niżej, Wyprzedaż;  
Ł. Gamrot: Jest, Krew; Druga dekada sierpnia, Sezon ognia; I.A. Rutkowska: I znów 
próbuję…, Stacja XIV, Vado Tecum; D. Grzesiak: Erotyk z czaplą, Hide and seek, 
Maki; A. Ciołkiewicz: Wiatr paryski; R. Jaworski: Błaganie pocztowe; Ł. Gocek: Po-
dzwonne dla „Białych kwiatów” (i nie tylko), Biała karta małego miasteczka;  
T. Mieszkowski: Epizod amerykański; W. Sęk: Smutna Pieśń; K. Baranek: Latawiec, 
Babcia; M. Lebda: Zimne stopy; K. Ciołkiewicz: W zaświatach, K. Perkowska-Mazer-
ska: W Pruszkowie; J. Ludas: Jest taki czas…; K. Reczek: Śmierć królowej; M. Ło-
tocka: Sąsiad; J. Koryl: Nic więcej nie chcę; J. Podgórski: „Cyprian Kamil Norwid”; 
A. Chomczyk: Misterium osobiste; A. Szymańska: Z Szymańską w tle; M. Goik:  
Jestem bardzo zmęczony…; I. Grelowska: Anioły w ortalionowych kurtkach…;  
P. Owczarek: Nokturn dla nieznajomej; P. Szydeł: Pieśń o wspaniałej wyspie Tiule;  
J. Fryckowski: Nauka golenia. Lato 68; A. Piliszewska: C.K. Norwid pisze do  
A. Czajkowskiego; M. Pawłowska: Wierzby. – E. Szczeglacka: „…Widzieć niebo jak 
wrasta drzewami w ziemię…” [nt. wierszy konkursowych]; T. Korpysz: „Jest się po-
etą, czyli raczej tylko bywa się?”. Cyprian Norwid o poetach; P. Mitzner: Tylko 
spokojnie [nt. wierszy konkursowych]. 

243. Braun K.: Rzecz o Norwidzie z jego słów utkana. [W ks.: id.]: Sztuki  
o Polakach. Lublin 2006 s. 5-56. 

Dramat. 

244. Koniusz J.: Norwid. Pro Libris 2007 nr 2 s. 42. 

Wiersz. 

Zob. także poz. 80, 151, 161. 
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INDEKSY 
 
Liczby podawane w indeksach oznaczają odpowiednie pozycje w zestawieniu 

bibliograficznym. 
 
 
 

INDEKS NAZWISK 
 

A.T. zob. Towiański Andrzej 
Abagar zob. Abgar V Ukkama, władca 

Edessy w Syrii 
Abelard Pierre 241 
Abgar V Ukkama, władca Edessy  

w Syrii 2 
Abramowicz Leopold, L.A. 54 
Abriszewska Paulina 48 
Amborska-Głowacka Dorota 75 
Anakreont 223 
Anders Paweł 177 
Antoniuk Mateusz 76 
Artwińska Anna 46 
Auguścik Anna 123 
 
Baczyński Krzysztof 68 
Balcerzan Edward 105 
Baranek Katarzyna 242 
Baranowska Małgorzata 77 
Baranowski Tadeusz 77 
Bardziejewski Bogusław 166 
Baudelaire Charles 105, 111 
Bažan Mikola 18 
Bazilevskij Andrej 16 
Bąk Magdalena 78 
Bem Józef 11-13, 23, 33, 37, 154, 170, 

226 
Bentkowski Władysław 53 
Biela Bogusław 66 
Biernacki Nikodem 46 

Bili ński Krzysztof 120 
Birus Hendrik 122, 123 
Bodusz Marek 48, 79, 80 
Bogaczyk Małgorzata 241 
Bogusz Ewa 81 
Boguszewska Jolanta 82 
Bojarski Wacław 68 
Bojko Pelagia 47, 83 
Bolecki Włodzimierz 222 
Bolesław II Śmiały, król polski 56 
Bord Claude-Henry du 15 
Borowska Małgorzata 129, 130 
Borys Stan 84 
Boy-Żeleński Tadeusz 85 
Brajerska-Mazur Agata 63, 66, 86 
Braun Kazimierz 15, 87-89, 243 
Bronisław Z. zob. Zaleski Bronisław 
Brown John 19, 23, 154, 226 
Buchholtz Mirosława 17 
Budzisz-Krzyżanowska Teresa 43 
Bujnowska Anna 90 
Bukowska-Wilk Violetta 66 
Buonarotti Michelangelo 5 
Burdziej Bogdan 91, 135 
Buś Marek 69 
 
Cammy Justin 92 
Cezar [Caius Iulius Caesar] 10, 15, 54, 

56, 66, 87, 88 
Chachulski Tomasz 66, 108, 121, 200 
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Chaładus Małgorzata 241 
Chlebowska Edyta 27, 62, 63, 66, 93 
Chlebowski Piotr, P.Ch. 60, 62, 63, 

66, 69a, 74, 93a, 94 
Chmielewska Iwona 3 
Chomczyk Anna 242 
Chopin Fryderyk (Szopen) 62, 107, 

154, 226, 241 
Chrzanowski Ignacy 66 
Cieszkowski August 54 
Cieśla-Korytowska Maria 95 
Cieślak Stanisław 96 
Ciołek Anna 97 
Ciołkiewicz Apoloniusz 242 
Ciołkiewicz Katarzyna 242 
Cybulska Dorota 98 
Cywiński Bohdan 100 
Czajkowska Agnieszka 240 
Czajkowski Antoni 53 
Czaplicka Anna 3 
Czarnomorska Jolanta 71 
Czartoryska Marcelina 53 
Czechowicz Józef 107 
Czerniawski Adam 17, 48, 51, 86 
Czerwińska Renata 101 
Czyżak Agnieszka 223 
 
Dambek Zofia 62, 71, 72, 102, 103 
Dante Alighieri 55, 111 
Dąbrowicz Elżbieta 1, 58, 63, 66, 104 
Dąbrowska Danuta 9, 48 
Dąbrowska Jadwiga 53 
Delaperrière Maria 105 
Dembińska-Pawelec Joanna 147 
Demska-Trębacz Mieczysława 160 
Doktór Roman 49, 50, 66 
Donat Sebastian 122, 123 
Duda Henryk 134 
Dudzik Grzegorz 51 

Dunajski Antoni 63 
Dutka Czesław Paweł 131 
Dybowski Aleksander 66 
Dydycz Antoni 62 
Dziadek Adam 147 
 
Epimenides z Krety 77, 129 
 
Fabianowski Andrzej 106 
Falkowski Stanisław 143 
Fedorowicz Irena 4 
Fert Józef 60, 66, 107-109 
Fieguth Rolf 110-112 
Figlerowicz Marta 92 
Firlej Agata 241 
Fryckowski Jerzy 242 
 
Gadamska-Serafin Renata 113, 114 
Gailius Antanas 22 
Gajcy Tadeusz 68 
Gall Alfred 237 
Galoch Ela 241 
Gałczyński Konstanty Ildefons 153 
Gamrot Łukasz 242 
Gay-Tifft Lola 63 
Gehrisch Peter 48 
Gliniecki Mirosław 132 
Gluščak Anatolij 25 
Głażewski Jacek 101, 119, 162 
Głowiński Michał 115 
Gocek Łucja 242 
Goik Magdalena 242 
Gombrowicz Witold 55, 125 
Gomulicki Juliusz Wiktor 52, 54, 66, 

138, 139 
Gorbanevskaja Natal’ja 21 
Gotfryd Jan 66, 69a 
Grabińska Teresa 116 
Grelowska Izabela 242 
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Grob Thomas 237 
Grodzicka Joanna 53 
Gruzla Jarosław Mariusz 241 
Grygiel Agnieszka 136 
Grynkiewicz Otton 241 
Grzesiak Dorota 242 
Grzesińska Sylwia 123 
Grzeszczak Iwona 72 
Grześkowiak-Krwawicz Anna 108, 

121, 200 
Gurgul Monika 5 
Gutkowska Katarzyna 117 
 
Halkiewicz-Sojak Grażyna 64, 118, 

119, 135, 229 
Hanczakowski Michał 155 
Herbert Zbigniew 48, 76, 143, 161, 

236 
Hoffmann Ernst Theodor Amadeus 

184, 185 
Holan Vladimir 228 
Homer [Homeros] 9 
Horacy [Horatius Quintus Flaccus] 3 
Hugo Victor 111 
Hutnikiewicz Artur 91 
 
Ihnatowicz Ewa 150 
Inglot Mieczysław 48, 54, 55, 120, 

121 
 
Jakobson Roman 115, 122, 123  
Jakowska Krystyna 160 
Jan od Krzyża, święty 241 
Jan Paweł II, papież [Karol Wojtyła] 

62, 89, 101, 119, 156, 162, 221 
Jan III Sobieski, król polski 102 
Janus-Nasiadek Lidia 124 
Jarząbek Dorota 125 
Jarzyna Anita 48, 49, 126 

Jastrun Mieczysław 54, 236 
Jawor Rafał 241 
Jaworska Krystyna 127 
Jaworski Rafał 242 
Jełowicki Aleksander 53 
Jezewski Christophe 15 
Jezus Chrystus 2, 53, 63, 117 
Jokiel Irena 128 
Józef, święty 237 
Józefa z Korczewa zob. Koszutska Jó-

zefa 
Junkiert Maciej 129 
Jurzysta Marcin 241 
 
Kaczmarski Jacek 165 
Kalergis Maria 53 
Kalinowska Maria 129, 130 
Kalinowski Daniel 63, 131, 132 
Kaniowski Andrzej Maciej 133 
Kapaon Józef 51 
Karłowicz Tadeusz 66 
Karpowicz Tymoteusz 63, 84, 191 
Kasperski Edward 57, 63, 66 
Keane Barry 134 
Kielgrzymski Marek Maganiusz 241 
Kiełczykowska Aleksandra 241 
Kiewro Tomasz 173 
Kilian Jarosław 40 
Kirkconell Watson 63 
Klecel Marek 67 
Kleczkowski Michał 103 
Kleopatra, królowa Egiptu 10, 15, 54, 

56, 66, 87, 88 
Klimanowska Dorota 135 
Klimek Jolanta 134 
Klimkowski Konrad 134 
Kłos Jan 93 
Knaflewska Joanna 136 
Kochanowski Jan 216-219 
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Kōichi Kuyama 24 
Kołodzińska M. 140, 197 
Koniusz Janusz 244 
Konotrat Bartosz 241 
Kopciński Jacek 62 
Kopeć Zbigniew 223 
Korotkich Krzysztof 118 
Korpysz Tomasz 62, 66, 137-146, 229, 

241, 242 
Koryl Janusz 241, 242 
Kosmala Mariusz Cezary 241 
Kostkiewiczowa Teresa 108, 121, 200 
Koszutska Józefa (Józefa z Korcze-

wa) 3 
Kowalczykowa Alina 27 
Kozłowska Anna 145 
Krafft Adam 3, 216 
Krasiński Zygmunt 2, 48, 54, 62, 104 
Kraszewski Józef Ignacy 104, 196 
Kremer Józef 181 
Królik Janusz 62 
Krynicki Ryszard 79, 151, 152, 161 
Kryszak Janusz 91 
Krzemień Dominika 147 
Kubski Grzegorz 131 
Kuczera-Chachulska Bernadetta 63, 

66, 148-150 
Kuczyńska Joanna 66 
Kuczyńska-Koschany Katarzyna 151, 

152 
Kudyba Wojciech 66, 70 
Kuik-Kalinowska Adela 1, 58, 63, 66 
Kulawiak Adam 153 
Kulczycka Dorota 153 
Kulesza Dorota 154 
Kuziak Michał 63, 155 
 
L.A. zob. Abramowicz Leopold 
Lacroix François 66 

Lawaty Andreas 237 
Lelewel Joachim 2 
Lebda Małgorzata 242 
Legutko Grażyna 156 
Lemańska Kamila 206 
Lenartowicz Teofil 53, 54, 90 
Lichański Jakub Zygmunt 62 
Lijewska Elżbieta 62, 73, 157, 158 
Lisowski Zbigniew 159 
Loranc Iwona 29 
Ludwik zob. Norwid Ludwik 
Ludas Jerzy 242 
Luterek Grzegorz 99 
Lutomierski Marcin 48 
Lyszczyna Jacek 57, 66, 160 
 
Łapiński Zdzisław 66 
Ławski Jarosław 118, 129, 130 
Łempicka z Norwidów Maria 53 
Łukasiewicz Jacek 12 
Łukaszuk Małgorzata 152, 185, 191, 

199, 201, 220 
Łukaszuk-Piekara Małgorzata 161 
Łuszczewska Jadwiga 3 
Łotocka Maria 242 
 
M. zob. Maleszewska Tytusowa  
Maciąg Kazimierz 162, 233 
Maciejewski Marian 185, 201, 220 
Mackiewicz Tomasz 163 
Maj Jacek 181 
Majewski Jerzy Stanisław 164 
Majzej Mirosława 48 
Makoto Iijima 24 
Maksymowicz Lucyna 132 
Maleszewska Tytusowa, M. 35 
Maleszewski Tytus, Tytus M. 3, 223 
Malić Zdravko 20 
Malinowska Iwona 41 
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Mańczak Witold 205 
Maratti Carlo 237 
Marczyk Mariusz 204 
Margiel Marta 165 
Marinelli Luigi 127 
Markiewicz Henryk 6, 7 
Marlewski Jerzy 166 
Martini Aleksandro 110, 111 
Masatoshi Kohara 24 
Maślanka Julian 66 
Mazur Anna 66 
Mazur Monika 241 
Mazurczak Małgorzata Urszula 109 
Melbechowska-Luty Aleksandra 62, 

167 
Meller Katarzyna 46, 103, 157, 191 
Mendoza Imke 122, 123 
Merdas Alina 62, 168, 169 
Miatkowska Dorota 170 
Miązek Bonifacy 69 
Michalski Mirosław A. 171 
Mickiewicz Adam 2, 48, 54, 63, 67, 

68, 112, 128, 143, 153, 224, 233 
Mieszkowski Tadeusz 242 
Mikołajczak Małgorzata 131 
Mikucki Wiktor 63 
Millais John E. 241 
Miłosz Czesław 76 
Miriam zob. Przesmycki Zenon 
Missuma Olgierd 52 
Miszalska Jadwiga 5 
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Mizerkiewicz Tomasz 105 
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Morawska Iwona 172 
Musiałowski Zenon 173 
Myszkiewicz Krystyna 242 
 

Nagnioszewska Róża (Klara) 2, 63, 
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Niemen Czesław 30-37, 93a, 173 
Nieukerken Arent van 59, 174 
Norwid Jan 51, 164 
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Norwid Ludwik 10 
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Nowak Zbigniew Jerzy 66 
Nowoszewski Roman 52 
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Orliński Marcin 242 
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Płachecki Marian 180 
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INDEKS UTWORÓW CYPRIANA NORWIDA 
 

Prace plastyczne wyróżniono skrótem [pl.] 
 

 
[A-czy też ona wie…] 3 
„Ad leones!” 2, 222 
Adam Krafft 3, 216 
Adam Mickiewicz [pl.] 2 
Addio! zob. VM: VII. Addio! 
Aerumnarum plenus 3, 32 
[Ale Ty, Jeden-dobry i Jedyny] 62 
Archeologia [I] 2 
Archeologia [II] 2 
Assunta (czyli Spojrzenie) 56, 59 
Auto-da fé. Komedia w jednym akcie 

i jednej scenie 56 
Autoportret „berliński” [pl.] 2 
Autoportret „en face” [pl.] 53, 62 
Autoportret „sygnetowy” [pl.] 53, 62, 

63 
Autoportret „z bródką Mefista” [pl.] 53 
Autoportret „z papierosem” [pl.] 62 
Autoportret „z piórem” [pl.] 62, 63 
Autoportret „ze skrzyżowanymi rę-

kami” [pl.] 53 
Autor-nieznany 3 
 
Ballada [pl.] 46 
Beatrix 3 
Bema pamięci żałobny-rapsod 11-13, 

33, 37, 154, 170, 226 
Bezimienni 3 
Białe kwiaty 1, 2, 58, 66, 95 
Bliscy zob. VM: L. Bliscy 
Bogowie i człowiek 3 
Bransoletka 2, 53 
Burza 4 
 
 

Cacka zob. VM: XCII. Cacka 
Centaury zob. VM: XXXIX. Centaury 
Chart [pl.] 2 
Chłop mazowiecki [pl.] 53 
Christiani ad leones [pl.] 93 
Chrystus i Barabasz [pl.] 53, 117 
Ciemność zob. VM: IX. Ciemność 
[Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie] 

154, 226 
[Co? jej powiedzieć…] 3 
Cywilizacja. Legenda 2, 42, 220, 221 
Czarne kwiaty 1, 2, 58, 63, 66, 95 
Czasy 3 
Czemu zob. VM: LXXXIV. Czemu 
Czemu nie w chórze zob. VM: XXVI. 

Czemu nie w chórze? 
Częstochowskie wiersze 8 
Czułość zob. VM: LVI. Czułość 
„Czy podam się o amnestię?” 3 
 
[Daj mi wstążkę błękitną…] 3, 12, 30 
Dedykacja [I] 118 
[Dialog zmarłych] Dialogue des Morts 

[pl.] 46 
Dionizos [pl.] 46 
Do A.T. 65 
[Do Anny Czaplickiej] 3 
Do Bronisława Z. 12 
[Do mego brata Ludwika] 10 
Do księgarza 3 
[Do Marii Trębickiej] 3 
[Do Michaliny Zaleskiej] 3 
Do Nikodema Biernackiego 46 
Do obywatela Johna Brown 154, 226 
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Do panny Józefy z Korczewa 3 
Do piszących 3 
Do słynnej tancerki rosyjskiej – 

nieznanej zakonnicy 147 
Do spółczesnych. (Oda) 3 
Do Tytusa M. 3, 223 
Do Walentego Pomiana Z. 46 
Do wieśniaczki 217 
Do zeszłej… (na grobowym głazie) 

zob. VM: LXXXV. Do zeszłej… 
(na grobowym głazie) 

Don Kichot i Sancho Pansa [pl.] 138 
[Dwie powieści] 2 
Dziewczę z lilią i lampką rzymską 

[pl.] 46 
 
Emancypacja kobiet 116 
Epimenides 77, 129 
Epos-nasza 138 
Estetyczne poglądy 2 
 
Fatum zob. VM: XXX. Fatum  
Fortepian Szopena zob. VM: XCIX. 

Fortepian Szopena 
Frontospis do poematów Teofila 

Lenartowicza [pl.] 53 
 
Garstka piasku „Legenda” 2 
Głowa Chrystusa [pl.] 53 
[Głowa starca] [pl.] 62 
Główka kobieca [pl.] 46 
Gołębie [pl.] 46 
 
Harmonia zob. VM: V. Harmonia 
 
Idącej kupić talerz pani M. 35 
Ilustracja do „Irydiona” [pl.] 53 
Ilustracja tekstu „Klary Nagnioszew-

skiej samobójstwo” [pl.] 2 

Ilustracja tekstu „Pamiętnik podróżny” 
[pl.] 2 

Impossibilisssime! 3 
Ironia zob. VM: XXXV. Ironia 
Italiam! Italiam 3, 31, 32 
 
Jak zob. VM: LIV. Jak… 
Jankiel [pl.] 53 
Jesień 3 
Język-ojczysty zob. VM: LX. Język 

Ojczysty 
 
Kapitalista [pl.] 46 
Karykatura Joachima Lelewela [pl.] 2 
Klary Nagnioszewskiej samobójstwo. 

Tragedia 2, 63, 131 
[Klaskaniem mając obrzękłe prawice] 

zob. VM: I. [Klaskaniem mając 
obrzękłe prawice] 

Klątwy 11 
Kleopatra i Cezar 10, 54, 56, 66, 87, 

88 
Kompozycja na temat śmierci (Śmierć, 

starzec i dziecko) [pl.] 46 
Koncert [pl.] 46 
Koń w zaprzęgu [pl.] 2 
Kościółek na Litwie [pl.] 53 
Koty [pl.] 2 
Kółko zob. VM: LV. Kółko 
Krakus, książę nieznany 56, 62 
Krytyk ex professo 3 
 
Lapidaria 3 
Larwa zob. VM: XIII. Larwa 
Laur dojrzały zob. VM: LXX. Laur 

dojrzały 
Legenda 63 
Liryka i druk zob. VM: VIII. Liryka  

i druk 
List 118 
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List do Henryka Prendowskiego (mię-
dzy 16 X a 16 XI 1851) 206 

List do Joanny Kuczyńskiej (z poł. VI 
1866) 66 

Literatura [pl.] 46 
Litość zob. VM: XIV. Litość 
 
Łaskawy opiekun, czyli Bartłomiej Al-

fonsem 2 
 
Malarz z konieczności 3 
Małe dzieci 3 
Manieryzm 3 
Marionetki 3, 36 
Marmur-biały 3, 34 
Menego 2 
Mężczyzna siedzący na ulicy [pl.] 46 
Milczenie 65, 67, 133 
Mistycyzm zob. VM: XXVII. Mis-

tycyzm 
Modlące się dziecko [pl.] 117 
Modlitwa 2, 3 
Moja ojczyzna 48, 51, 65 
Moja piosnka [I] 3 
Moja piosnka [II] 3, 11, 26, 34, 46, 80, 

166, 170, 208, 227 
[Monolog] 3 
Mój psalm 3 
[My tak już przed się patrzymy, wy-

gnani] 3 
 
Na oceanie małym [pl.] 46 
Na pomnik grobowy św. Stanisława 

[Kostki] 63 
Na zapytanie: Czemu w konfederatce? 

Odpowiedź 236 
Na zgon Poezji. (Elegia) 3 
Nad jeziorem 3 
Nerwy zob. VM: XCV. Nerwy 
[Nie chcę już smutków, nie!...] 3 

[Nie myśl, nie pisz…] 3, 223 
Niebo i ziemia zob. VM: LVII. Niebo 

i ziemia 
Niewola. Rapsod 65 
[Nim znów ucieknę, nic nie mając 

zgoła] 3 
Noc 3 
Norwid „biblijny” [pl.] 53, 62, 63 
Norwid „ipse ipsum” [pl.] 53 
Notatki do „Dramatu rzymskiego” 66 
 
[Od Anioła do Szatana] 3 
Odpowiedź [Jadwidze Łuszczew- 

skiej] 3 
Ostatnia z bajek 2 
 
Pamiątka 3 
[Pamiętnik podróżny] 2 
Panienka [pl.] 53 
Pielgrzym zob. VM: XI. Pielgrzym 
Pierścień Wielkiej-Damy, czyli Ex-ma-

china Durejko 53, 54, 62, 85, 176 
Pieśni społecznej cztery stron 192 
Piękno 3 
Piękno-czasu 3 
Pióro 3, 65 
Pismo 3, 56 
Po balu 3 
Początek broszury politycznej… zob. 

VM: LXIX. Początek broszury po-
litycznej... 

Polka 218 
Portret Nikodema Biernackiego grają-

cego na skrzypcach [pl.] 46 
[Powiedz im, że duch odbrzmiał myśli 

wiecznej] 63 
Pożegnanie 56 
Prasa polska [pl.] 53 
Promethidion 35, 43-45, 53, 54, 65, 

156, 175, 176, 183 
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[PRZEKŁADY I PARAFRAZY] 
  Psalm w Hebronie przez Matkę 

Zbawiciela świętą ułożony. Tłuma-
czenie wierszem polskim   (pierw-
sze), według Vulgaty i z odniesie-
niem do hebrajskiego tekstu 66, 
146 

 [Wymiana listów między królem Aba-
garem i Jezusem Chrystusem] 2 

  Z Buonarrotiego 5 
  Z Homera 9 
  Z Horacjusza: [Post scriptum do prze-

kładu] 3 
Przeszłość zob. VM: II. Przeszłość 
Przeszłość i Przyszłość. (Fraszka) 3 
Psalm w Hebronie przez Matkę Zba-

wiciela świętą ułożony. Tłumacze-
nie wierszem polskim (pierwsze) 
według Wulgaty i z odniesieniem 
do hebrajskiego tekstu zob. [Prze-
kłady i parafrazy] 

 
Quidam 56, 59, 69a, 74, 94, 145, 174 
 
„Ruszaj z Bogiem” zob. VM: XXXI. 

„Ruszaj z Bogiem” 
Rzecz o wolności słowa 156 
Rzeczywistość i marzenia (!) 3 
 
Samotność. Sonet 3 
Sariusz 36 
Sen 3, 56 
Sieroctwo zob. VM: XXIV. Sieroctwo 
Siła ich. Fraszka 21 
Sfinks [II] zob. VM: XV. Sfinks 
Spartakus 12, 134 
Specjalności zob. VM: XX. Specjal-

ności 
Spowiedź [II] 3 
Socjalizm zob. VM: III. Socjalizm 

Stolica zob. VM: XIX. Stolica 
Studium aktu [pl.] 46 
Studium rąk [pl.] 53 
Studium twarzy młodej osoby w cza-

sie snu, w czterokrotnym ujęciu 
[pl.] 46 

Stygmat. Nowela 2 
Styl nijaki zob. VM: LXXVIII. Styl 

nijaki 
Szkic konia [pl.] 46 
Szkic postaci siedzącej przy forte-

pianie [pl.] 46 
Szlachcic i jego arendarz [pl.] 2 
Szlachcic idący z książką do ogrodu 

[pl.] 2 
Szlachcic miłośnik architektury [pl.] 46 
Szlachcic „miłośnik malatury” [pl.] 46 
 
Śmierć zob. VM: LXXXII. Śmierć 
Śpiące dziecko [pl.] 46 
 
Tajemnica lorda Singelworth 2, 240 
To rzecz ludzka!... 3 
Trylog 3 
Trzy strofki 3, 219 
[Ty mnie do pieśni pokornej nie 

wołaj] 3 
Tymczasem zob. VM: [XXIII.] Tym-

czasem 
Tyrtej 41, 54, 130 
 
Vade-mecum 53, 63, 110, 111, 150, 

160, 176, 178 
Za wstęp (Ogólniki) 3, 4, 21, 79 

I. [Klaskaniem mając obrzę-
kłe prawice] 3, 21, 170, 
175 

II.  Przeszłość 3, 12, 123 
III.  Socjalizm 118 
V. Harmonia 3 
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VI. W Weronie 3, 12, 26, 29, 
62, 63, 75, 154, 184, 185, 
218 

VII.  Addio! 3, 218 
VIII.  Liryka i druk 3 

IX. Ciemność 3 
XI. Pielgrzym 3, 12, 30, 38, 

65, 172, 175, 213 
XIII.  Larwa 3, 34, 35 
XIV.  Litość 3 
XV. Sfinks [II] 3, 140 

XIX.  Stolica 65, 201 
XX. Specjalności 3, 65 

[XXIII].      Tymczasem 3 
XXIV.  Sieroctwo 34 
XXVI.  Czemu nie w chórze? 83 

XXVII.  Mistycyzm 3 
XXX.  Fatum 3, 14, 65, 78, 172, 

227 
XXXI.  „Ruszaj z Bogiem” 3 

XXXV.  Ironia 3 
XXXIX.  Centaury 3 

L. Bliscy 56 
LIV.  Jak… 3 
LV.  Kółko 3, 12, 54 

LVI.  Czułość 3, 76, 122, 151, 
161 

LVII.  Niebo i ziemia 3 
LX.  Język-ojczysty 3 

LXIX.  Początek broszury poli-
tycznej… 46 

LXX.  Laur dojrzały 3, 34 
LXXVIII.  Styl nijaki 3 

LXXX.  Wielkie słowa 3 
LXXXII.  Śmierć 3, 86 

LXXXIV.  Czemu 3 
LXXXV.  Do zeszłej… (na grobo-

wym głazie) 86, 239 
XCII.  Cacka 3 

XCIII.  Źródło 3 
XCV. Nerwy 63, 180 

XCIX. Fortepian Szopena 107, 
154, 226 

 
W albumie 3 
W Łazienkach 3 
W pamiętniku 3, 12 
W pamiętniku L.A. Improwizacja 54 
[W tej powszedniości…] 3 
W Weronie zob. VM: VI. W Weronie 
Waga 3 
Wanda 10, 54, 56, 62 
Wczora-i-ja 3 
Wielkie słowa zob. VM: LXXX. Wiel-

kie słowa 
Wielkość 3 
Widok Akropolu [pl.] 129 
[Wspomnienia weneckie] 2 
Wspomnienie 3 
Wspomnienie wioski 3 
Wyjątek z pamiętnika 2 
[Wymiana listów między królem 

Abagarem i Jezusem Chrystusem] 
zob. [Przekłady i parafrazy] 

 
Za kulisami. Fantazja 41, 54, 125, 130 
Za płotem 3 
Zaduma [pl.] 46 
Zagadka [pl.] 53 
Zdjęcie z krzyża [pl.] 53 
Znicestwienie narodu 203 
Zoilus [pl.] 46 
Zygmunt Krasiński w Rzymie [pl.] 2 
 
Źródło zob. VM: XCIII. Źródło 
 
Żydowie polscy 4 
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INDEKS PRZEKŁADÓW  
UTWORÓW CYPRIANA NORWIDA 

 
 

Aerumnarum plenus ukr. 19 
Amen ukr. 18 
 
Bema pamięci żałobny-rapsod litew. 23 
Burza ukr. 18 
 
Czarne kwiaty jap. 24 
 
[Daj mi wstążkę błękitną…] ukr. 19 
Do obywatela Johna Brown ukr. 19, 

litew. 23 
Dumanie [I] ukr. 18 
 
Epizod ukr. 18 
 
Fraszka (!) [I] ukr. 19 
 
John Brown ukr. 19 
 
Kleopatra i Cezar franc. 15 
 
Marzenie (Fantazja) ukr. 19 
Modlitwa ukr. 19 
Moja ojczyzna ang. 51, ros. 51 
Moja piosnka [II] ang. 26 
 
Niewola. Rapsod ukr. 19 
 
Pieśń od ziemi naszej ukr. 19 
Piękno-czasu chorw. 20 
Promethidion ukr. 18 
Próby (Jako wstęp do „Zarysów oby-

czajowych pięciu”) ukr. 18 
Samotność. Sonet ukr. 19 
Sen ukr. 19 

Sieroty ukr. 18 
Siła ich. Fraszka ros. 21 
Słowianin ukr. 19 
Słuchacz. Do p. Ol. Wagner ukr. 19 
Spartakus ukr. 19, ang. 134 
 
 [Ty mnie do pieśni pokornej nie wo-

łaj] chorw. 20 
 
Vade-mecum: 

Za wstęp (Ogólniki) ros. 21 
I. [Klaskaniem mając obrzękłe pra-

wice] ros. 21 
II. Przeszłość niem. 123 
IV. Posąg i obuwie ros. 25 
VI. W Weronie litew. 23, ang. 26, 

63 
X. Czynowniki ukr. 19 
XIII. Larwa ukr. 19 
XIV. Lito ść ros. 25 
[XXIII.] Tymczasem ukr. 19 
XXVI. Czemu nie w chórze?  

ukr. 19 
XLI. Królestwo ukr. 19 
LIII. Zagadka ukr. 19 
LIV. Jak… ukr. 19 
LVI. Czułość niem. 122 
LXX. Laur dojrzały ukr. 19 
LXXXI. Kolebka pieśni (Do spół-

czesnych ludowych pieśniarzy) 
ukr. 18 

LXXXII. Śmierć ang. 86 
LXXXIII. Sens-świata ros. 25 
LXXXV. Do zeszłej… (na grobo-

wym głazie) chorw. 20, ang. 86 
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