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WCZESNE WIERSZE CYPRIANA NORWIDA 
A KONWENCJA GOTYCYZMU 

 1. GOTYCYZM – ESTETYKA (NIE)OBOWIIZKOWA 
 

Utwory okreNlane mianem gotyckich w najbardziej zasadniczym zakresie 
(kluczowe dla tej konwencji sZ powieNci gotyckie) biorZ za podstaw\ dwa 
wyró^niki. Pierwszy to odpowiednio ukszta_towane t_o akcji, czyli nieko-
niecznie okreNlona topograficznie przestrzeb implikujZca niepokój (na przy-
k_ad zamek, stare opactwo, opuszczony dom) oraz budzZce l\k warunki 
przyrodniczo-meteorologiczne (dzika przyroda, noc, wicher, burza). Drugi 
komponent stanowi korespondujZce z takZ sceneriZ uformowanie postaci: 
tajemniczej, rozdartej wewn\trznie, niepotrafiZcej okreNlid granic mi\dzy 
dobrem a z_em, wyjZtkowej. Do repertuaru typowych Nrodków nale^y te^ za-
liczyd cz\ste motywy: walki dobra ze z_em, zemsty, niespe_nionej lub nie-
mo^liwej mi_oNci1. Te zabiegi majZ s_u^yd budowaniu nastroju niesamo-
witoNci i tajemniczoNci oraz budzid groz\.  

Romantyczni poeci w pierwszym etapie swojej twórczoNci wyra^ali fas-
cynacj\ gotycyzmem w rozmaitych wariantach. U Adama Mickiewicza by_a 
to apologia byronizmu, ale te^ polska wersja odczytywania gotycyzmu: 
bywa_ przywo_ywany klimat Nredniowiecza (jak w Gra#ynie czy Konradzie 

Wallenrodzie), akcja rozgrywa_a si\ w gotyckich zamkach, co razem kreo-
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wa2o swoisty historyzm, ale równoczeBnie brakowa2o w tych utworach grozy 
– kluczowego wyznacznika gotycyzmu europejskiego, a zw2aszcza nieco 
póJniejszego, spod znaku Edgara Allana Poego, który jest „uwaNany za naj-
wybitniejszego twórcP literatury grozy”2. Za to fantastyka balladowa zdo-
minowa2a wczesnV twórczoBW Mickiewicza: zaludnia2y jV duchy, zjawy, 
rusa2ki, te nadprzyrodzone Bwiaty by2y osadzone w klimacie nocy, mroku, 
groJnej natury, czPsto burzy, a mimo to takNe – jak w przypadku powieBci 
poetyckich – utwory by2y pozbawione grozy. RównieN Juliusz S2owacki wy-
kazywa2 siP zami2owaniem do wykorzystywania elementów gotyckoBci, 
zw2aszcza przyjmujVcych bajroniczny kszta2t: stVd w jego powieBciach poe-
tyckich (Lambro, &mija) czy poemacie Hugo (o podtytule Powie/0 krzy-
6acka) na plan pierwszy wysuwa siP bohater bajroniczny – osobowoBW 
wznios2a, demoniczna, demonstrujVca swój indywidualizm, czPsto usytuo-
wana w nastrojowym klimacie nocy i burzy. Zygmunt Krasi]ski najpe2niej 
chyba spoBród wielkich romantyków polskich nawiVzywa2 do gotycyzmu – 
jego m2odzie]cze utwory, jak opowiadania Grób rodziny Reichstalów, WBa-
dysBaw Herman i dwór jego, ale teN póJniejsze, jak Agaj-Han, cechuje swoi-
sta fascynacja gotycyzmem z jego typowymi, licznymi rekwizytami (jak 
grób, cmentarz, zamek, loch) i antropologiV, wyraJnie sk2aniajVcV siP ku 
frenetyzmowi3. NaleNy jednak podkreBliW, Ne polska twórczoBW literacka od-
noszVca siP do gotycyzmu nie odegra2a waNnej roli, zajmowa2a raczej po-
Blednie miejsce wBród innych konwencji artystycznych i ideowych4. 

Dla Norwida, reprezentanta najm2odszego pokolenia romantyków, oraz 
Lenartowicza, by mówiW o jednej generacji i wspólnym dorastaniu, ale teN 

 

2 M. W y d m u c h. Gra ze strachem. Fantastyka grozy. Warszawa: Czytelnik 1975 s. 187. Na 
temat twórczoBci Edgara Allana Poego zob. róNne ciekawe opracowania w tomie: Edgar Allan 
Poe. Klasyk grozy i perwersji – i nie tylko… Red. E. Kasperski, e. Nalewajk. Warszawa: Wy-
dawnictwa UW 2009. Zob. teN mój tekst Poe wobec gotycyzmu („ZagBada domu Usherów”). W: 
Edgar Allan Poe niedoceniony nowator. Red. E. Kasperski, e. Nalewajk. Wroc2aw: Oficyna Wy-
dawnicza ATUT – Wroc2awskie Wydawnictwo OBwiatowe 2010 s. 67-77. 

3 Zob. M. J a n i o n. „Opinogórski gotycyzm”. W: T a N. Zygmunt KrasiRski – debiut i doj-
rzaBo/0. Warszawa: Wiedza Powszechna 1962 s. 56-74. NaleNy dodaW, Ne ten typ literatury, jaki 
prezentowa2 m2ody Krasi]ski w swych utworach prozatorskich, doskonale mieBci2 siP w pojemnej 
formule romantyzmu krajowego przed 1930 r.  

4 Tadeusz eabski uwaNa, Ne „najbardziej wartoBciowe […] sV wyraJne Blady gotycyzmu 
w dumach historycznych Niemcewicza, romantycznej twórczoBci balladowej (takNe Mickiewi-
cza), powieBci poetyckiej i dramacie (np. Goszczy]skiego, S2owackiego)”, choW najbardziej 
znane i czytywane by2y powieBci Anny Mostowskiej (np. Matylda i DaniBo, Zamek Koniec-
polskich). T. e a b s k i. Powie/0 gotycka. W: SBownik literatury popularnej. Red. T. eabski. 
Wroc2aw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc2awskiego 2006 s. 458. 
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równolatka, Felicjana FaleEskiego, a takHe Antoniego Czajkowskiego czy 
Romana Zmorskiego (obaj obok Norwida byli uwaHani na poczQtku lat czter-
dziestych XIX wieku za najwybitniejszych mUodych poetów Warszawy) 
gotycyzm nie stanowiU estetyki obowiQzujQcej i atrakcyjnej ani jako Wwiato-
poglQd, ani jako sposób artystycznego wyrazu, ani nawet nie staU siX przed-
miotem odniesienia czy twórczych reinterpretacji. Ten romantyzm krajowy 
lat czterdziestych, róHnorodny i wielowymiarowy, zostaU zdominowany 
przez naWladowcze reinterpretacje wczeWniejszego romantyzmu, które dla 
kilku ówczesnych poetów staUy siX podstawQ poszukiwania wUasnych form 
wyrazu, odrXbnych od dotychczasowych ideologii czy estetyk (jak cho[by 
Lenartowicz czy FaleEski).  

Cyprian Norwid – jako romantyk polemiczny wobec romantyzmu – 
w pierwszej fazie swej twórczoWci równieH specyficznie traktowaU konwen-
cjX gotycyzmu, która fascynowaUa nieco starszych poetów – SUowackiego 
czy KrasiEskiego5. Krajowa twórczoW[ poety, cho[ nawiQzuje do typowo 
romantycznych schematów fabularnych czy konfiguracji topicznych, to wy-
kazuje charakterystyczne podejWcie. Mimo He mUodzieEcze utwory, takie jak 
Noc, Marzenie, Wieczór w pustkach, odwoUujQ siX w pewien sposób do 
klimatu czy nastroju odnoszQcego siX takHe do estetyki gotycyzmu roman-
tycznego i fantastyki romantycznej6, to Norwid tym samym nie czyni 
z gotycyzmu kluczowej skarbnicy tropów kulturowych. W jego twórczoWci 
lirycznej z okresu krajowego, czyli do 1842 r., moHna odnalec[ pewne na-
wiQzania do typowych schematów topicznych gotycyzmu o tyle, o ile stano-
wiQ one rezerwuar Wrodków artystycznej ekspresji romantyzmu. Wiersze te 

 

5 O nawiQzaniach do gotycyzmu w polskim romantyzmie zob. L. Š t e p á n. Kalejdoskop form 

genologicznych w popularnych nurtach gotycyzmu. W: Wokó< gotycyzmów. Wyobra?nia, groza, 

okrucieAstwo. Red. G. Gazda, A. Izdebska, J. PUuciennik. Kraków: Universitas 2002 s. 115-130, 
a takHe róHne studia w zbiorze Gotycyzm i groza w kulturze. Red. G. Gazda, A. Izdebska, J. PUu-
ciennik. jódc: Wydawnictwo Uniwersytetu jódzkiego 2003. 

6 Zdaniem Marii Delaperrière sednem gotycyzmu w literaturze zachodniej byUa pasja prze-
zwyciXHania obsesji Wmierci przez grX ze strachem lub konstruowania efektu dwuznacznoWci 
ontologicznej (operowania fantastykQ), gdy zaW w polskiej wizja podporzQdkowania motywów 
fantastycznych nadrzXdnej etyce lub religii, co spowodowaUo, He „rozwijajQca siX […] sUabo 
fantastyka gotycka bXdzie funkcjonowa[ […] na zasadzie akumulacji niesamowitych motywów 
i wraHeE naskórkowych, które sprowadzQ jQ niechybnie na boczny trakt literatury drugorzXdnej” 
(M. D e l a p e r r i è r e. Fantastyka czy cudownoDE (Z badaA porównawczych nad polskH wy-

obra?niH literackH). „Ruch Literacki” 31 :1990 z. 1 s. 9. Zob. teH caUoW[ s. 1-18). Natomiast pol-
skQ twórczoW[ gotyckQ przedstawia opracowanie: B. C z w o r n ó g - J a d c z a k. Polska powieDE 

gotycka poczHtku XIX wieku (z zagadnieA historycznych przeobraNeA gatunku). W: Z problemów 

poetyki historycznej. Red. L. Ludorowski. Lublin: UMCS 1984 s. 125-142. 
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tworz5 zatem pewne amplifikacje gotycyzmu, natomiast proza autora Prome-

thidiona nie wykazuje Fadnych analogii do rozwoju drogi twórczej KrasiJ-
skiego – od gotycyzmu jako literackiej szkoMy pisarskiej do twórczoNci doj-
rzaMej ideologicznie i artystycznie.  

Odniesienia do estetyki gotycyzmu w wierszach Norwida nie maj5 cha-
rakteru twórczych kontynuacji, sMuF5 za to budowaniu sugestywnych, ocze-
kiwanych przez odbiorców obrazów poetyckich, w duFej mierze ukierunko-
wanych na maksymalne wykorzystanie obiegowych motywów romantycz-
nych, w tym gotyckich. Gotycyzm u Norwida ma wiSc charakter ornamen-
towy, nie wynika z przyjStej antropologii literackiej. Elementy gotycyzmu, 
takie jak specyficzna przestrzeJ, kreowanie grozy czy konstruowanie specy-
ficznego bohatera, sMuF5 urzeczywistnianiu nastroju tajemniczoNci i strachu, 
lecz jedynie powierzchownie jako naNladownictwo stylu romantycznego, co 
potwierdzaMo identyfikacjS poety z pierwszym pokoleniem romantyków 
i równoczeNnie wskazywaMo na realizacjS wspólnotowych idei i przekonaJ 
zgodnie z ówczesnymi oczekiwaniami odbiorców. Nawi5zania takie spra-
wiaj5 wraFenie pastiszu poezji wczesnoromantycznej bez piStna parodyj-
nego. Pastisz7 ten tworzy poeta przez uksztaMtowanie wiersza podobnego, 
analogicznego wobec romantycznej poezji: klimatem, obrazowaniem, kon-
strukcj5 bohatera lirycznego, a jednak nieprawdziwego, podwójnie fikcjonal-
nego – jako wiersz (struktura literacka, a wiSc z zaMoFenia fikcjonalna) oraz 
jako wiersz naNladowany (struktura powielaj5ca schemat typowej ówczesnej 
poezji). TS pastiszowoNY ujawniaj5 pewne sygnaMy rezygnacji z przyjStej 
formy „romantycznopodobnej” – przejNcie do form uogólniaj5cych (np. sen-
tencjonalnoNci) o klasycznej proweniencji, odejNcie od eksponowania pod-
miotu lirycznego na rzecz liryki poNredniej, przeksztaMcenie manifestowania 
jednostkowoNci, indywidualnoNci, uczuciowoNci i tajemniczoNci w tendencjS 
do uogólnieJ antropologicznych. 

MModzieJcze liryki Norwida egzemplifikuj5 z jednej strony zaledwie 
próby pisania i poszukiwania wMasnej drogi twórczej poprzez nawi5zania do 

 

7 Pastisz bywa przez badaczy wymieniany w bliskiej konfiguracji z parodi5 albo jako jej od-
miana, albo jako sposób stylizacji, albo teF jako osobna forma gry intertekstualnej. Zob. np. 
R. N y c z. Parodia i pastisz. Z dziejów poj56 artystycznych w 9wiadomo9ci literackiej XX wieku. 
W: T e n F e. Tekstowy 9wiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków: Universitas 2000 
(zwMaszcza czSNY: Uwagi o pastiszu s. 229-240); G. G e n e t t e. Palimpsesty. PrzeM. A. Milecki. 
W: WspóBczesna teoria badaD literackich za granicE. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4 
cz. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1996 s. 345–354 (wedMug niego pastisz to „naNlado-
wanie stylu pozbawione funkcji satyrycznej” – s. 349). 
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metaforyki i stylistyki romantycznej i naFladowania ich, z drugiej zaF zary-

sowujN pewne tendencje intensyfikujNce siP w póRniejszej liryce poety8. 

O pastiszowym charakterze wczesnych wierszy autora Quidama Fwiadczy 

bardzo widoczna, uwypuklona, a nawet hiperbolizowana, powtarzana, czPsto 

ogarniPta w hieratyczny styl romantyczna maniera. Cechy stylistyki, leksyki, 

metaforyki konwencjonalnego, typowego wiersza romantycznego zostaVy 

celowo wyostrzone – poeta jednak nie naFladuje konkretnego tekstu (jego 

twórczoFY mVodzieZcza nie jest rozpatrywana jako epigoZska
9), lecz pewien 

model literatury, aby ówczesnym odbiorcom udowodniY wyFmienitN znajo-

moFY stylu romantycznego.  

 

 

2. PRZESTRZENIE GOTYCKIE 

 

 NajprostszN i najoczywistszN dla odbiorcy formN nawiNzania do estetyki 

gotycyzmu jest zarysowywanie typowych przestrzeni gotyckich jako zjedno-

czenia sfery racjonalnoFci i fantastycznoFci (innoFci)10, które stajN siP scene-

riN, a nawet scenografiN dla rozgrywanego w jej obszarze spektaklu nawiN-

zaZ gotyckich. Zamek, nawet tajemne lochy, a najlepiej ruiny, oFwietlane 

wNtVym FwiatVem ksiP_yca lub grobowiec na starym cmentarzu albo zupeVnie 

opuszczony grób, widziany w nocy w czasie burzy w towarzystwie innych 

siV nadprzyrodzonych, w atmosferze intensyfikujNcej siP grozy – to typowy 
 

8 Badacze od dawna dostrzegajN w krajowej twórczoFci lirycznej Norwida symptomy wyró_-

ników póRniejszej dojrzaVej poezji. Na przykVad Zygmunt Dokurno uwa_a choYby wiersze Do 

wie+niaczki czy Pióro za utwory zwiastujNce „wielkiego liryka”. Z. D o k u r n o. Kompozycja 

utworów lirycznych C.K. Norwida (do roku 1852). ToruZ: PWN 1965 s. 46. Natomiast WiesVaw 

RzoZca w odniesieniu do wierszy Pióro czy Do piszDcych dostrzega „pierwiastki antyroman-

tyczne, które póRniej, wzbogacone rozlicznymi odwoVaniami do antyku, zVo_N siP na to_samoFY 

dojrzaVej, syntetycznej i hybrydowej zarazem, poezji Norwida” (W. R z o Z c a. Norwid a roman-

tyzm polski. Warszawa: WydziaV Polonistyki UW 2005 s. 35).   
9 Zob. Z. T r o j a n o w i c z. Rzecz o mGodo+ci Norwida. PoznaZ: Wydawnictwo PoznaZskie 

1968 s. 12-14 (badaczka podkreFla, _e nie przyjmuje siP za utwory o charakterze epigoZskim 

takich, które „mimo powielania skonwencjonalizowanych motywów – legitymujN siP wartoFciami 

ideowymi i w swoim czasie speVniaVy wa_nN funkcjP spoVecznN”, a ponadto „poezja mVodych 

ró_ni siP od epigoZskiej tym, co równoczeFnie stanowi o odrPbnoFci caVego pokolenia literac-

kiego – nasyceniem stereotypów i motywów wprowadzonych przez pierwszN generacjP roman-

tyków treFciami i podtekstami odpowiadajNcymi aktualnej sytuacji kraju” – s. 12, 64). 
10 Dla Manuela Aguirre’a przestrzeZ gotycka ma charakter dwojaki, dwuprzestrzenny, z gra-

nicznym progiem oraz koniecznoFciN transgresji (ruchu, przekraczania granic) miPdzy tymi dwie-

ma ontologicznymi obszarami. Zob. M. A g u i r r e. Geometria strachu. Wykorzystanie przestrze-

ni w literaturze gotyckiej. PrzeV. A. Izdebska. W: WokóG gotycyzmów s. 15-32. 
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klimat gotyckich utworów. Nie otwiera on jednak dla Norwida pola twór-

czych nawiHzaI, a tylko sugeruje pewnH grL literackH w oparciu o dopra-

cowane, dobrze wykonane naNladownictwo – tworzenie udanych, konwen-

cjonalnych wierszy, wykorzystujHcych typowe schematy i motywy, aby 

sprawdziP siL literacko i odnieNP sukces towarzyski. Poecie nie chodzi, 

zgodnie z intencjH pastiszu, o wypowiadanie doniosQych treNci, lecz o na-

wiHzywanie do stylu stricte romantycznego, nie ma tu nawet tendencji 

ironicznych, parodystycznych czy satyrycznych, co wyraRnie zaznacza siL 

w prozie tego samego okresu – w opowiadaniu &askawy opiekun, czyli 

Bart4omiej Alfonsem. Gdyby pisarz traktowaQ swojH mQodzieIczH poezjL jako 

wyraz pewnego wyboru drogi twórczej, to zapewne kontynuowaQby jH lub 

rozwijaQ, a nie porzuciQ jak wykonane proste zadanie, by zajHP siL kolejnymi, 

waTniejszymi. 

Elementy przestrzeni gotyckiej jako pastiszowy ornament przywoQuje 

poeta juT w pierwszych wierszach. Tu oczywiNcie na plan pierwszy wysuwa 

siL najbardziej chyba typowy element konwencji romantycznej czasoprze-

strzeni: noc z jej implikacjami. Pojawia siL ona w wierszu Marzenie jako tQo 

balladowej narracji: najpierw „byQa noc pogodna” (PWsz I s. 20)
11, by staP 

siL miejscem objawienia siL postaci nadprzyrodzonej. W wierszach Noc oraz 

Wieczór w pustkach poeta nawet tematyzuje tL czLNP doby. W pierwszym 

utworze tytuQowa noc ogarnia werbalnie przestrzeI wiersza: budujH jH obra-

zy ksiLTyca i innych typowych, konwencjonalnych rekwizytów. W drugim 

z nich tytuQowa informacja wystarcza do zarysowania czasu rozgrywajHcych 

siL zdarzeI, które na wstLpie nie zdajH siL mieP gotycko-romantycznej 

proweniencji: „CiepQy wieczór miQo / Gra rozmarzonej ziemi” (PWsz I s. 30), 

nastLpnie zaN w miarL rozwoju akcji nocne tQo zarysowane jest meto-

nimicznie: „czarno, smLtno, gQucho / ZrobiQo siL w komnacie” (PWsz I s. 32) 

oraz symbolizowane przez obraz Pmy, która „Czasem w mylnym pLdzie / 

[…] otworzone okno trHci caQH siQH” (PWsz I s. 30). Natomiast w ostatnim 

wierszu z okresu krajowego Po?egnanie noc takTe peQni funkcjL szkicowania 

scenerii dla przeTyP podmiotu lirycznego oraz poetyckiej hiperboli jego 

uczuP nostalgii za opuszczanym miejscem
12.  

 

11 Wiersze Norwida pochodzH z wydania: C. N o r w i d. Pisma wszystkie. ZebraQ, tekst ustaliQ, 

wstLpem i uwagami krytycznymi opatrzyQ J.W. Gomulicki. T. I: Wiersze. Warszawa: PIW 1971-

1976. W opisie cytatów po skrócie PWsz liczba rzymska oznacza tom, arabska zaN stronL. 
12 Szerzej na temat róTnych konotacji nocy zob. B. B u b u l a. Noc i ciemnoAB w twórczoAci 

Norwida, „Ruch Literacki” 29 :1988 z. 4-5 s. 317-336. 
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Typowy, konwencjonalny obraz nocy jest uzupeHniany o wizerunek ksiJ-

Lyca oraz gwiazd, co poeta umieszcza w wyLej wymienionych wierszach, 

dodatkowo okraszajQc taki obraz innymi elementami gotycko-romantycznej 

scenerii: chmurami, wiatrem, mgHQ czy burzQ. NajpeHniejszQ realizacjQ styli-

zacji na romantyczny, z gotycyzmem w tle, klimat wiersza jest liryk Noc, 

w którym pisarz usytuowaH bardzo poetycko (sprawnie, barwnie, metaforycz-

nie, co Wwiadczy o umiejJtnoWci wHadania piórem) niemal wszystkie moLliwe 

atrybuty przestrzeni gotyckiej nocy. SQ tu zatem: i ksiJLyc, rozWwietlajQcy 

blaskiem ciemnoWY
13, który „niby pajQk zHoty, / WypeHznQH z pajJczyny, 

i spHoszyH ciemnoty, / Które lecQ w otchHanie okien nie zbadane!” (PWsz I 

s. 9), i chmury jako „chmurne niebios sklepienie, szaro cieniowane” (PWsz I 

s. 9), i wichry, naginajQce gaHQzkJ, i „szalona zawierucha”, targajQca bez 

ko`ca drzewem w „strasznej niemocy” (PWsz I s. 10). Taka czasoprzestrze` 

buduje iWcie gotyckQ, lecz konwencjonalnQ sytuacjJ antropologicznQ: hiper-

bolizuje samotnoWY, tJsknotJ i cierpienie czHowieka, a takLe sugeruje ale-

goryczne odczytania utworu
14.  

PodobnQ pastiszowQ strategiJ przy kreowaniu klimatu romantycznego 

gotycyzmu zastosowaH poeta i w innych wierszach, jak w cytowanym Marze-
niu, gdzie nastrojowe walory nocy wzmacniajQ chmury i mgHa („mgHy legHy 

na smugach, / I posrebrzane chmurki ksiJLyc zwiastowaHy” – PWsz I s. 20) 

czy Wieczór w pustkach, gdzie oprócz ksiJLyca, który „osiwiaHej gHowy / nie 

nachyli po wieniec” (PWsz I s. 31), nastrój dekoracyjnej gotyckoWci tworzQ 

chmury, a wHaWciwie jedna chmura, szara i weHnista, oraz wicher, który 

„oknem zatrzQsH” (PWsz I s. 32), a takLe „blade, gasnQce gwiazdy” (PWsz I 

s. 34). RównieL w ostatnim z tego czasu wierszu Po6egnanie nie brak 

typowych elementów zewnJtrznego wizerunku gotyckoWci: nastrój „pustki”, 

skojarzenia z krzyLem jako pamiQtkQ, konotujQcQ równoczeWnie przestrze` 

 

13 Zdaniem Kazimierza Wyki w Wieczorze w pustkach, a takLe w Nocy Norwid osiQgnQH juL 

dojrzaHQ wraLliwoWY artystycznQ w zakresie wzajemnego naWwietlania siJ sztuk – „zapisy poe-

tyckie WwiatHocienia od razu bywajQ bezbHJdne. ByHa to zatem dyspozycja gHJboko zakorzeniona 

w wyobrafni Norwida” (K. W y k a. 9wiat:a tkliwo<= i sztuk budowa. W: T e n L e. Cyprian Nor-
wid. Studia, artyku:y, recenzje. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989 s. 131). 

14 WedHug Gomulickiego wiersz Noc to „alegoryczny obraz «Nocy paskiewiczowskiej» 

w Królestwie Polskim, nakreWlony tak wymownie, Le ostroLny redaktor «PrzeglQdu» uwaLaH za 

stosowne opatrzyY ten wiersz, ze wzglJdu na cenzurJ, nader pomysHowym, ale nie odpowiada-

jQcym wówczas prawdzie, objaWnieniem: «Autor tej poezji, po stracie drogich mu osób prze-

peHniony smutnQ myWlQ, kreWli mocne obrazy stanu i uczuY swoich: kaLdej szlachetnej duszy 

religia w podobnym poHoLeniu jest pociechQ i nadziejQ»” (J.W. G o m u l i c k i. Metryki i obja<-
nienia. W: C. N o r w i d. Pisma wszystkie. T. II: Wiersze s. 339).  
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0mierci – wszak to „Sprz@t domowy – i grobowy” (PWsz I s. 51) w nastrojo-

wym klimacie nocy z ksi@Oycem, który „si@ przechadzaS, / Uab@dziowy, jasno-

pióry” (PWsz I s. 54), w atmosferze zachmurzenia i burzy, która „Nim si@ 

jasne barwy sprz@dY, / Wszystkie nieba pozachmurza” (PWsz I s. 54). WidaZ 

tu wyra[nie inwencj@ metaforyzacyjnY mSodego poety, który skutecznie bu-

dowaS wciYO nowe przeno0nie z analogicznych, schematycznych skSadników.  

Burza jako zjawisko atmosferyczne stanowiSa do0Z cz@sty motyw w utwo-

rach o wybitnie romantycznym charakterze, jak choZby w sSynnym sonecie 

Burza Mickiewicza z cyklu Sonetów krymskich. W liryku o takim samym 

tytule – Burza [I] z dopiskiem Fragment – Norwid równieO mierzy si@ z sy-

tuacjY uj@cia konwencjonalnej topiki w ramy pozornie udanego wiersza, my0l 

jednak uwi@zSa mu w schematycznych skojarzeniach i pomysSach (alegorycz-

nych i zdaniem Zygmunta Dokurny „zbyt wymownych”
15). SY tu bowiem 

i mSodzieniec, i „przepa0Z bliska”, i niebo z gromem, i wie_ce gwiazd, i gSaz 

strYcony z góry, i OywioSy bitwy, i zapieniony ocean, i ciemne gardSo morza, 

i „rozwarta otchSa_ wiecznie chciwa Oyru” (PWsz I s. 47). Brak tylko orygi-

nalno0ci i sensownej idei, poza tym to wiersz udany, wielce „romantyczny” 

(ze wzgl@du na nagromadzenie aO do nadmiaru emblematów „romantyczno-

0ci”), lecz obecnie jedynie groteskowy w swej wymowie. Je0liby uznaZ, Oe 

poeta nie tworzyS pastiszu, a pisaS z zapaSem wiersz oryginalny, to musie-

liby0my stwierdziZ, Oe to jedynie produkt wierszopodobny16. Emblematyczne 

elementy gotycko0ci (a nawet, wedSug WiesSawa Rzo_cy, „romantyczny frene-

tyzm”17) zostaSy w nim potraktowane jako obowiYzkowa lektura do wykorzy-

stania – jako konieczny anturaO, aby wiersz udaS si@ i podobaS czytelnikom18.   

Poeta cz@sto odwoSuje si@ do typowego dla zainteresowa_ gotycko0ciY, 

a nast@pnie aO do deformacji uOytkowanego toposu grobu i cmentarza, który 

w estetyce gotycyzmu formuje atmosfer@ grozy i niesamowito0ci19. I tak 

w wierszu Sieroty pojawiajY si@, choZ bez gotyckiej konotacji, groby 
 

15 D o k u r n o. Kompozycja utworów lirycznych C.K. Norwida s. 43. 
16 Natomiast intencje polityczne tego wiersza bySy niezwykle czytelne (odwoSanie do samo-

bójczej 0mierci Karola Levittoux oraz odsSoni@cia pomnika oficerów, którzy nie przySYczyli si@ 

do walczYcych w powstaniu listopadowym), co wedSug Gomulickiego uniemoOliwiSo publikacj@ 

wiersza. G o m u l i c k i. Metryki i objaCnienia s. 341-342. 
17 R z o _ c a. Norwid a romantyzm polski s. 26. 
18 Opis burzy w tym wierszu Kazimierz Wyka komentuje nast@pujYco: „Niech@Z do 0wiata 

przyrody […] sprawiSa, Oe musiaS on dla swoich pomysSów szukaZ innej scenerii aniOeli ta, jakY 

zazwyczaj operujY poeci” (W y k a. Harfa, Guk i kolumna. W: T e n O e. Cyprian Norwid. Studia, 

artykuGy, recenzje s. 90). 
19 Ten typowo gotycki motyw wykorzystuje Edgar Allan Poe w swoich opowiadaniach 

Berenika, Ligeja, Morella, ZagGada domu Usherów, Przedwczesny pogrzeb. 



WCZESNE WIERSZE CYPRIANA NORWIDA A KONWENCJA GOTYCYZMU 55 

w scenerii nocy (ksi@Ayca i gwiaDdzistego nieba): juA bowiem samo poj@cie 

sieroty implikuje koniecznoPQ Pmierci bliskiej osoby, pisarz mówi tu o „ko-

naniu matki”, przebywaniu „nieutulonym w Aalu” (PWsz I s. 6) lub niecho-

dzeniu na groby, a takAe o paradoksalnie intensyfikuj[cych samotnoPQ „t\u-

mach pogrzebowych” (PWsz I s. 8). W wierszu Noc poeta nawet w jednej 

z metafor w odniesieniu do „wyp\owia\ego s\owa” znajduje analogi@ z gro-

bem (PWsz I s. 9). W pogodnym, sentymentalno-ckliwym liryku Skowronek 

teA wykorzystuje w postaci „wtr@tu wyraAaj[cego romantyczny pesymizm”20 

semantyczne walory grobu, aby znaleDQ tertium comparationis do dokony-

wanego uogólnienia: „wszyscy na jednym przebywaj[ grobie, / Na jednej 

kuli Pwiata” (PWsz I s. 16), tworz[c sprzeczn[ z dotychczasowym nastrojem 

puent@ z „szyderczo ch\odnym, naturalistycznym spojrzeniem na Pwiat”21. 

Rekwizyty przestrzenne w formie grobu uwypukli\ poeta szczególnie 

w Dumaniu [I], gdzie wspó\graj[ one z ogólnie wyraAonymi przemyPleniami 

poPredniego, nieujawniaj[cego si@ podmiotu mówi[cego, który w konsek-

wencji dokonuje intelektualnych uogólniec22. Pojawia si@ wi@c myPl alegory-

zowanego Rozs[dku o komicznej wymowie: „«Bogdaj to AyQ w trumnie! / 

Bo w trumnie nie ma burzy i nie ma pogody»” (PWsz I s. 17), ale teA „urna 

nape\niona leciuchnym popio\em” podobna do zmar\ego dzieci@cia (PWsz I 

s. 18) oraz mogi\a jako miejsce docelowe bohaterów wiersza – przyjació\. 

Podobnie w wierszu Marzenie sceneria grobowa s\uAy urzeczywistnieniu kli-

matu mrocznej nocy, kiedy rozgrywaj[ si@ dziwne wydarzenia, niedaj[ce si@ 

racjonalnie zaklasyfikowaQ. St[d w liryku obecne s[ „pogrzebowych 

kadzide\ tumany” (PWsz I s. 19), skocczone „pogrzebu obrz@dy”, z którego 

„dym pozosta\ tylko…” (PWsz I s. 20-21), makabryczna ucieczka przez 

mogi\y, bohater bowiem bieg\, „przeskakuj[c trupy” (PWsz I s. 23). Zabiegi 

te, wspó\graj[c z klimatem nocy, hiperbolizuj[ romantyczny styl, mieszcz[c 

w jego obszarze w\aPciwie wszystkie konwencjonalne tropy23.  

 

20 R z o c c a. Norwid a romantyzm polski s. 24. 
21 D o k u r n o. Kompozycja utworów lirycznych C.K. Norwida s. 27. 
22 Wed\ug Wac\awa Borowego w Dumaniu [I] myPli poety „nie wychodz[ poza tradycyjne 

filozofowanie na pod\oAu religijnym, a tylko frazeologia ich zapoAycza si@ miejscami w filozofii 

swoich czasów” (W. B o r o w y. O Norwidzie. Rozprawy i notatki. Warszawa: PIW 1960 s. 265-

266). Zdaniem Zygmunta Dokurny zaP oba Dumania, a zw\aszcza Dumanie [II], stworzy\ poeta 

„wielkim nak\adem Prodków artystycznych”, „wykorzysta\ […] maksymaln[ iloPQ zabiegów arty-

stycznych”, co miejscami zaowocowa\o „przesad[ i sztucznym patosem” (D o k u r n o. Kom-

pozycja utworów lirycznych C.K. Norwida s. 16, 17). 
23 Do takich skonwencjonalizowanych poetyckich sposobów intensyfikacji poetyckiego obra-

zowania we wczesnej twórczoPci Norwida Jadwiga Puzynina zalicza m.in. nagromadzenia i po-
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We wczesnych wierszach wyra<nie wida>, @e w gruncie rzeczy Norwid 

nie przywoFuje przestrzeni stricte gotyckich, jak zamek, loch czy labirynt. 

Chocia@ poeta chNtnie kreuje dekoracjN cmentarno-grobowP, to z pewnoQciP 

nie tworzy ona atmosfery grozy. Jest romantyczna, ale w swej hiperbolicz-

noQci a@ przerysowana. Mimo @e pisarz w sFowach MFodzieUca z wiersza 

Marzenie stwierdza: „mam jakieQ silniejsze przeczucie, / co odpycha piesz-

czoty – wzbudza nawet trwogN” (PWsz I s. 22), to w istocie budowane obra-

zy romantyczne nie generujP gotyckiej grozy, a jedynie trafnie odnoszP siN 

do romantycznej konwencji stylistycznej. 

 

 

3. ZAMIAST GOTYCKIEJ ANTROPOLOGII 

 

O pastiszowoQci mFodzieUczych dokonaU poetyckich Qwiadczy te@ fakt, @e 

Norwid nie kreuje postaci bohatera, jedynie bazuje na zewnNtrznych dekora-

cjach, one bowiem wspóFtworzyFy wystarczajPco dobre wiersze, które ów-

czeQnie podobaFy siN odbiorcom. Wprawdzie poeta pisze o rozmaitych katu-

szach, samotnoQci i cierpieniu czFowieka24, to jednak sP to tylko egzalto-

wane, rozgadane ewokacje werbalne, a nie wyraz gFNbokich przekonaU twór-

cy. Pisarz potrzebowaF jedynie, by zosta> wziNtym poetP, dobrze ukFada> 

wiersze, a to jego dorobek z okresu warszawskiego zdecydowanie potwier-

dza. Tak wiNc dziNki zastosowaniu pastiszu jako swoistego filtra styliza-

cyjnego Norwid doskonale wczuF siN w klimat romantyzmu, a nawet nadaF 

mu nieco odmienny, wFasny charakter, doprowadzajPc tN romantycznP ma-

nierN poetyckP do granicy stylistycznej powagi – pastiszu konwencji.  

Na podstawie wczesnych liryków Norwida mo@na raczej odnieQ> wra-

@enie sztucznoQci zastosowanej swego rodzaju maski podczas wykorzysty-

wania gotyckich rekwizytów i mrocznej scenerii. Poeta prezentuje boha-

terów zanadto romantycznych, jeQli chodzi o kumulacjN i dystrybucjN typo-

wych atrybutów, osiPgajPc co najmniej efekt pastiszu, cho> w niektórych 

przypadkach trudno oprze> siN wra@eniu, @e taka tendencja twórcza zbli@a 

siN do trawestacji czy parodii. Z jednej strony mamy wiNc hiperbolizacjN 

cech, z drugiej – ich wartoQciujPcP modyfikacjN. Bohaterowie wierszy prze-

@ywajP jakieQ sFabo sprecyzowane, bardzo powa@ne uczucia, ale zawsze sP 

 

wtórzenia. Zob. J. P u z y n i n a. Problemy intensyfikacji j4zykowej w liryce Norwida. W: Liryka 

Cypriana Norwida. Red. P. Chlebowski, W. ToruU. Lublin: TN KUL 2003 s. 107-117. 
24 Zob. R. G a d a m s k a - S e r a f i n. Oblicza smutku w m=odzie>czych lirykach Norwida. 

„Ruch Literacki” 39:1998 nr 5 s. 611-626. 
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samotni, wyalienowani, wyjCtkowi itd. RównoczeJnie brak im zgodnych 

z gotyckC antropologiC prawdziwego, dynamicznego, niekiePznanego indy-

widualizmu, wewnStrznego rozdarcia, poczucia wPasnej dwoistoJci, a nawet 

rozdwojenia osobowoJci, za to nadmiernie demonstrujC wPasne cierpienie, 

Pzy, rozpacz. Norwid zatem pomija frenezjS jako sposób obrazowania, przy 

czym nie wyklucza siS, co byPo zazwyczaj w zgodzie z przyjStym stylem 

wypowiedzi poetyckiej, form ostrzejszych, bardziej zdecydowanych styli-

stycznie25, turpistycznych, jak w cytowanym wczeJniej fragmencie liryku 

Skowronek, ale teV Wieczór w pustkach (np. „[…] czuje, jak siS w ramach 

zalSgPy robaki, / […] czuje, jak pajCki po licach mu PaVC”; PWsz I s. 30), Do 

pisz4cych („gdyby pozostaPo Jcierwo w bPocie”; PWsz I s. 27) czy Pismo 

(„kaP chce nimi zmiatab”, „KaP nie z serca, nie z duszy, aby wJród zapaPu / 

Czysta byPa i JwieVa – lecz raczej kaP z kaPu”; PWsz I s. 36). 

U Norwida rzadko pojawiajC siS postaci o nieokreJlonym statusie onto-

logicznym, wPaJciwie tylko w dwóch wierszach, okreJlanych przez autora 

„fantazjami”26, funkcjonujC bohaterowie pochodzCcy z dwóch czasoprze-

strzeni. PostaciC ze Jwiata nadprzyrodzonego w Marzeniu jest cudna dzie-

wica, która przybiera, w zaleVnoJci od punktu widzenia mPodzieeca, postab 

zjawy, upiora czy rusaPki, a wiSc jej byt jest nieobiektywny i irracjonalny. 

Natomiast w Wieczorze w pustkach caPa przestrzee mieszkania w nocnym 

mroku przemienia siS w pePen oVywionych mar sennych prawie horror – sC 

tu niemal onirycznymi postaciami powój, framuga, trupia gPowa ze starego 

obrazu. Mimo to obie te projekcje nie budzC grozy ani nawet powagi po-

znawczej. Taka reprezentacja postaci wPaJciwie wyczerpuje fantastykS 

pierwszej fazy twórczoJci Norwida, dowodzCc, Ve potrafiP on napisab utwór 

z fantastycznymi postaciami, lecz nie interesuje go gPSbiej taka estetyka, 

poniewaV dobrze jC poznaP, umiaP wykorzystab i wypowiedzieb to, co ów-

czeJnie miaP do powiedzenia. 

Portrety bohaterów lirycznych w juweniliach konstruuje poeta z wykorzy-

staniem caPego arsenaPu Jrodków: mamy wiSc bohaterów wielce cierpiCcych 

konwencjonalne katusze, jak w sonetach Samotno9:, gdzie dla bohatera 

„wszystko jest katuszC”, jakkolwiek by jC interpretowab27 (PWsz I s. 3) czy 

 

25 Na ten temat zob. T r o j a n o w i c z. Rzecz o m<odo9ci Norwida s. 88. 
26 Na temat „fantazji” zob. G. H a l k i e w i c z - S o j a k. M<odzie?cze ‘fantazje’ Cypriana 

Norwida. W: T a V. Nawi4zane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach. 

Torue: Wydawnictwo Naukowe UMK 2010 s. 35–46.  
27 Wedle Juliusza Wiktora Gomulickiego juV ten wiersz, podobnie jak inne z okresu krajo-

wego, nasycony jest „ostroVnymi aluzjami do sytuacji mPodzieVy (przede wszystkim zaJ mPodych 

pisarzy) w Warszawie paskiewiczowskiej” (G o m u l i c k i. Metryki i obja9nienia s. 338). 
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Mój ostatni sonet28. Cierpi6 te8 bohaterowie wierszy Noc czy Marzenie. 
W utworze Dumanie [II] poeta nawet wprost pisze o rozdarciu wewnFtrznym 
bohatera lirycznego, który sytuuje siF „na miedzy dwóch niezgodnych Owia-
tów / Tajnym przybity cierniem, kRamie spokój duszy”, prezentuje sam sob6 
„obrazy katuszy”29 (PWsz I s. 42). Mimo kunsztownej metaforyki, zwRaszcza 
hiperbolizacji, bogatej synonimii, bujnego stylu  wzniosRego, hieratycznego, 
postacie te s6 jedynie nosicielami typowych romantycznych cech, reprezen-
tantami schematycznych zachowaZ, a nie porywaj6cymi gotyckimi osobowo-
Ociami, czyli, mówi6c w najwiFkszym skrócie, jednoczeOnie anioRami i de-
monami. Ich wewnFtrzne prze8ycia s6 zwerbalizowane, podane czytelnikowi 
wprost nawet wtedy, kiedy pisarz wprowadza – w dojrzaRej twórczoOci – 
znaczeniotwórcze ciszF i milczenie30. 

W wierszu Noc szczególnie uwypukla siF metaforyka gotycko-roman-
tyczna: noc z ksiF8ycem, przywoRywany grób, wichry jako kontekst sytua-
cyjny, co hiperbolizuje uczucia melancholii i podkreOla cierpienia duszy 
bohatera lirycznego (pojawia siF te8 – szczególnie wa8ny dla pó_niejszych 
utworów Norwida – motyw Rzy31). Bohater ten „Oród cierpieZ kolei” zdaje siF 

 

28 Zdaniem Zofii Trojanowiczowej ten wiersz Norwida „nie zaleca siF szczególn6 oryginal-
noOci6”, poniewa8 w konstrukcji postaci „ostatecznie powód rozstania pozostaje niejasny, tak jak 
w wielu epigoZskich polistopadowych erotykach, których bohaterowie cierpi6 nie wiadomo po co 
i w imiF czego” (T r o j a n o w i c z. Rzecz o m6odo8ci Norwida s. 82). Tego wiersza cytowany 
wy8ej edytor Norwida nie interpretuje ideologicznie – to tekst jego zdaniem skierowany do 
Brygidy Dybowskiej. G o m u l i c k i. Metryki i obja8nienia s. 338. 

29 WedRug intencji Gomulickiego kontekstem dla owych katuszy bohatera byRo uwiFzienie 
w murach Cytadeli warszawskiej kilkunastu uczestników mRodzie8owego spisku patriotycznego, 
na którego czele staR Karol Levittoux. Tam8e s. 341. 

30 Na tF cechF juweniliów lirycznych Norwida, która peRn6 realizacjF znalazRa w dojrzaRej 
twórczoOci, wskazuj6 badacze wielokrotnie. Na przykRad Antoni Dunajski ciszF i milczenie widzi 
w konfiguracji z modlitw6 (A. D u n a j s k i. Akcenty modlitewne w lirykach Norwida. W: Liryka 

Cypriana Norwida s. 78-79). Gra8yna Halkiewicz-Sojak dostrzega wzajemne powi6zania miFdzy 
cisz6 i milczeniem a ciemnoOci6 i jasnoOci6 (G. H a l k i e w i c z - S o j a k. Wobec tajemnicy 

i prawdy. O Norwidowskich obrazach” ca6o8ci”. ToruZ: Wydawnictwo Naukowe UMK 1998 
s. 118-123). WRodzimierz ToruZ odczytuje ciszF i milczenie jako komponenty caRej twórczoOci 
poety (W. T o r u Z. W krGgu ciszy i milczenia. Kilka zbliJeK do poezji Norwida. W: Liryka Cyp-

riana Norwida s. 119-123). Niezwykle trafnie miejsce mRodzieZczych konotacji ciszy i milczenia 
zauwa8yR CzesRaw Latawiec, kiedy konstatowaR o Norwidzie: „znaR wartoOi milczenia od naj-
wczeOniejszych lat swojej twórczoOci, umiaR w odpowiedniej chwili przerywai tok swych wy-
znaZ, przemilczai je, zdaj6c sobie doskonale sprawF z efektu artystycznego przemilczania, uci-
szeZ, nakRadania tRumika na uczucia” (Cz. L a t a w i e c. Cyprian Kamil Norwid i jego czasy (pier-

wsze dziesiGciolecie twórczo8ci Norwida). PoznaZ: Wydawnictwo Stefana Dippla 1938 s. 56-57). 
31 Ten element romantycznego obrazowania w odniesieniu ju8 do wczesnych wierszy Nor-

wida podkreOla WiesRaw RzoZca. Zob. R z o Z c a. Norwid a romantyzm polski s. 35. 
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„skr:powany nieszcz:Ecia caFunem, / Nic nie ma prócz Fez” (PWsz I s. 9). 

Poeta wykorzystaF tu wi:c konwencjonalnS metaforyk:, przez powtórzenia 

zaE uwypukliF w zakoUczeniu uciEnienie postaci „powrozem t:sknicy” (PWsz I 

s. 10), aby uruchomiZ ró[ne poziomy odczytaU wiersza. Na plan pierwszy 

bowiem wysuwa si: postaZ pajSka jako fingowanego rozmówcy bohatera 

lirycznego („ja”), co wFaEciwie, zdaniem wspóFczesnych badaczy liryki Nor-

wida, przywoFuje „figuralne aluzje fragmentu krajobrazu, który kryje w so-

bie symboliczne odniesienia do «paskiewiczowskiej nocy»”32, a w konsek-

wencji takie „pojedyncze symbole tworzS niekiedy caFe symboliczne obra-

zy”33. Nale[y zatem podkreEliZ, [e poeta doskonale ju[ wFadaF piórem 

w latach czterdziestych, kreowaF bowiem teksty schematyczne, konwencjo-

nalne34, pastiszowo traktujSce styl romantyczny, ale o noEnej wymowie 

i silnym oddziaFywaniu na odbiorców. 

Wierszem ze szczególnS konstrukcjS postaci jest liryk Burza [I]. Fragment, 

który poeta zgodnie z konwencjS romantycznego fragmentaryzmu umiej-

scawia jako pierwszy w kolejnoEci, a tak[e podpowiada, jakoby ten tekst byF 

tylko fragmentem. W tym utworze o wyradnie agitacyjnej wymowie35 Norwid 

bohaterem czyni MFodzieUca, który to bohater jest typowy dla ówczesnej 

liryki. PostaZ ta zostaFa przedstawiona w sposób wielce kunsztowny za po-

Erednictwem swoistej metonimii, z caFym bogactwem konwencjonalnych 

Erodków obrazowania poetyckiego. Wyradny zwiSzek tego liryku ze stylem 

epigoUsko-romantycznym uj:tym w poetyk: wiersza klasycystycznego uwy-

puklajS nagromadzone schematyczne motywy, obrazujSce poErednio osobo-

woEZ i dylematy mFodego czFowieka, jak przepaEZ, gromy na niebie, burza, 

wieUce gwiazd, strScony gFaz, [ywioFy bitwy, walka z oceanem, gardFo morza, 

wiry, otchFaU, obFoki, pFaczliwe modlitwy i r:ka Bo[a. Liryk ten z przesFaniem 

podS[ania „ku przeczystej cnocie” (PWsz I s. 48) wydaje si: z dzisiejszej 

perspektywy i w kontekEcie pódniejszej twórczoEci lirycznej Norwida nie 

tylko pastiszem romantycznego stylu, ale nawet jego karykaturS.  

 

32 A. K u b i c k a. Obrazowo45 s7owna i malarska w kontek4cie symbolicznym. W: Symbol 

w dziele Cypriana Norwida. Red. W. RzoUca. Warszawa: Wydawnictwa UW 2011 s. 253. 
33 W. T o r u U. Symbolika w twórczo4ci Norwida. W: Symbol w dziele Cypriana Norwida 

s. 174. 
34 Na wykorzystanie typowo romantycznej topiki, co generuje konwencjonalny ksztaFt wier-

sza Noc, zwróciF uwag: Waldemar Smaszcz w artykule Trzy analizy („Noc”, „Legenda”, 

„Syberie”). „Poezja” 18:1983 nr 4-5 s. 172-173 („Poeta buduje sytuacj: lirycznS z typowo 

romantycznych motywów: nocy, poety i ksi:[yca”).   
35 Zob. T r o j a n o w i c z. Rzecz o m7odo4ci Norwida s. 92. 
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Utwór Marzenie pisarz opatrzy; genologiczno-topicznym podtytu;em 

Fantazja, co implikuje swoisty charakter Iwiata przedstawionego, a szcze-

gólnie postaci. Na pierwszym planie ukazuje bohatera lirycznego, który 

przeMywa jakieI nieokreIlone, emocjonalne „straszne katusze”, roni ;zy, 

zastanawiajPc siQ: „CóM z tych ;ez wyjdzie?” (PWsz I 20), cierpi „t;umem 

rojonych cierpieX” (PWsz I 24) w scenerii fantastyczno-onirycznej: w nocy, 

na tle ksiQMyca i chmur oraz w otoczeniu kadzide; pogrzebowych. Ten udra-

matyzowany wiersz celowo miesza osoby i obrazy z dwóch porzPdków onto-

logicznych: realnego i fantastycznego, aby ukaza[ rozterki postaci. W planie 

fantastycznym dominuje dziewica, ukszta;towana na wzór balladowych zjaw 

romantycznych, która przybiera posta[ Rusa;ki, by przekszta;ci[ siQ w marQ 

widzianP przez M;odzieXca w kontekIcie trupów i pogrzebu. Wyra]ne jest 

przes;anie tej Norwidowskiej ballady: postulat pokonania cierpienia oraz 

etyczne zwyciQstwo optymizmu, cierpiPcy m;odzian bowiem wyzwoli; siQ od 

dominujPcej nad nim mary. 

W finalnej czQIci wiersza poeta wprost przytacza s;owa z zakoXczenia 

Ody do m0odo1ci Adama Mickiewicza, tekstu, do którego pokolenie m;odego 

Norwida odnosi;o siQ ze szczególnym szacunkiem, a nawet kultem36. Ten 

intertekstualny charakter zakoXczenia wiersza, cho[ niewPtpliwie konwen-

cjonalny, odzwierciedla specyficznie polemiczne podejIcie autora do materii 

romantycznych (tu takMe gotyckich) motywów i konwencji: ich nadmierne 

wykorzystanie rodzi efekt Iwietnie wykonanego pastiszu, a nie prze;amania 

konwencji, aby powsta;a nowa jakoI[ poetycka.  

DrugP NorwidwskP „fantazjQ”, Wieczór w pustkach, poprzedza motto 

o duchu, które sugeruje odbiorcy, Me alternatywna rzeczywistoI[ ma w isto-

cie charakter obiektywny. Sceneria wiersza jest wielce romantyczna – 

fantastyczno-oniryczna: pojawiajP siQ reminiscencje rozmowy cisz, motywy 

powoju, trupiej g;owy, niepokojPcego obrazu, zegara, oglPd zaI tego nie-

samowitego Iwiata odbywa siQ w nocy przy Iwietle ksiQMyca, kiedy wokó; 

jest pusto i straszno. Pod wzglQdem zarysowania przestrzeni widzianej z per-

spektywy podmiotu obserwujPcego wiersz ten wed;ug Kazimierza Wyki „od-

znacza siQ pe;nP konsekwencjP artystycznP”, poniewaM „poeta umie utrzy-

ma[ […] niezmieniony punkt obserwacyjny. Sprawy dziejPce siQ na ze-

wnPtrz odtwarza tak, jak musia;y siQ przedstawia[ od jego wnQtrza”
37. SkPd-

inPd wiersz ten manifestowa; w sposób nader wyrazisty niemal wszystkie 

 

36TamMe s. 83-84.  
37 W y k a. Harfa, 0uk i kolumna s. 96. 
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romantyczne cechy kreacji postaci i Fwiata, dlatego – sam, bNdOc ich pasti-

szowym ucieleFnieniem – doskonale daR siN przeRoSyT na parodiN. NapisaR jO, 

jak podaje cytowany wySej Kazimierz Wyka, Wojciech Potocki, przyjaciel 

Norwida (drugi obok WRadysRawa WNSyka), tuS po publikacji tego tekstu 

w „PrzeglOdzie Warszawskim”38.  

 

 

4. POSZUKIWANIE FORMY 

 

Ogólnie rzecz ujmujOc, mRodzie_czO poezjN Norwida cechuje poetyka 

nadmiaru w przeciwie_stwie do powstajOcej niemal od razu po wyje`dzie 

z Warszawy poezji bardziej skondensowanej werbalnie. OznaczaRo to prze-

rost sprawnoFci jNzykowej mRodego poety nad podejmowanO tematykO oraz 

przewySszanie umiejNtnoFci poetyckiego obrazowania nad konwencjonalnymi 

motywami i oczekiwaniami odbiorców. ChociaS wiersze z okresu krajowego 

sO rozgadane, epatujO ostentacyjnO, schematycznO romantycznO leksykO oraz 

hiperbolizujOcO metaforykO, to moSna dostrzec we wczesnej liryce39 sygnaRy 

i symptomy pewnych charakterystycznych cech obecnych w pó`niejszej twór-

czoFci poety, co potwierdza hipotezN o pastiszowym, a wiNc celowo naFladow-

czym, odtwórczym, Fwiadomie konwencjonalnym charakterze twórczoFci, aby 

przejFT szybkO szkoRN nauki pisania poetyckiego. 

Wykorzystywana konwencjonalna topika romantyczna z elementami go-

tycyzmu w rozmaitych konfiguracjach wskazuje w wierszach z okresu krajo-

wego na brak motywu ruin, który to motyw jest waSny w dojrzaRej twór-

czoFci, poniewaS ruiny Norwid czyni wielkimi kulturowymi symbolami war-

toFci: choT oznaczajO przemijanie i doczesnoFT, to z drugiej strony implikujO 

wiecznoFT, trwanie mimo przemiany oblicza Fwiata. Brak motywu ruin 

w juweniliach wynika teS, byT moSe, z tego, Se poeta ich nie stylizowaR, 

a zatem nie obejmowaR pastiszem. Ruina bowiem jako znaczOcy motyw 

u poety nie generuje w utworach egzystencjalnej grozy, lecz implikuje antro-

pologicznO, uniwersalnO refleksjN. 
 

38 Zob. K. W y k a. Norwid w Krakowie. W: T e n ' e. Cyprian Norwid. Studia, artyku2y, re-
cenzje s. 337-338. Natomiast Gomulicki podkre;la, 'e wymowa tego' wiersza jest „aluzjC do 

sDynnych egzekucji publicznych, których ofiarami byli Artur Zawisza (1833) oraz Szymon 

Konarski (1839)” (G o m u l i c k i. Metryki i obja:nienia s. 340). 
39 Zdaniem Kazimierza Wyki w Wieczorze w pustkach, a tak'e w Nocy Norwid osiCgnCD ju' 

dojrzaDC wra'liwo;T artystycznC w zakresie wzajemnego na;wietlania siU sztuk – „zapisy poe-

tyckie ;wiatDocienia od razu bywajC bezbDUdne. ByDa to zatem dyspozycja gDUboko zakorzeniona 

w wyobraXni Norwida” (W y k a. >wiat2a tkliwo:@ i sztuk budowa s. 131). 
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Natomiast topika grobu czy cmentarza jako miejsca dokonywania siE nad-
przyrodzonych zdarzeH czy ujawniania fantastycznych zjawisk wJaKciwie nie 
funkcjonuje. Grób w dojrzaJej twórczoKci Norwida Kwiadczy o naturalnym 
rytmie funkcjonowania Pycia i dowodzi (nie)pamiEci potomnych, jak choTby 
w wierszu Co" ty Atenom zrobi., Sokratesie… TakPe zamki, labirynty, lochy 
nie staJy siE miejscem sytuowania akcji utworów fabularnych, nawet zatem 
historyzm Norwida wyglUdaJ odmiennie niP zarówno u starszych roman-
tyków, jak i wspóJczesnego mu pokolenia – poeta bowiem ceniJ kulturE 
antycznU jako uniwersalny model rozwoju cywilizacji. RównieP antropologia 
gotycka nie znalazJa odzwierciedlenia ani we wczesnej, ani dojrzaJej twór-
czoKci, poniewaP dla poety najwaPniejszy byJ czJowiek w jego niedojrzaJej 
boskoKci, w swej wprawdzie dwudzielnej, lecz gJEboko chrzeKcijaHskiej 
ontologii.   

ObecnoKT konwencjonalnych motywów gotycyzmu w wierszach z okresu 
krajowego ma w duPej mierze charakter ornamentacyjny, dowodzUcy wyso-
kich umiejEtnoKci wierszopisania przez mJodego poetE; przykJadem moPe 
byT choTby wiersz Wspomnienie, który skupia wszystkie cechy idealnego 
wiersza swoich czasów. Zdaniem Zygmunta Dokurny „zdolnoKT zbudowania 
utworu o tak kunsztownej konstrukcji zdradza poetE panujUcego bez ogra-
niczeH nad formU”, co przeJoPyJo siE na sukces wydawniczy, czytelniczy 
i towarzyski, lecz z drugiej strony taki wiersz to wJaKciwie „wypracowanie 
poetyckie”, tekst „najbardziej wypracowany i maJo oryginalny”40. Tak jest 
niemal ze wszystkimi lirykami z tego czasu, poniewaP poeta chciaJ w nich 
pokazaT róPnorodnoKT (i takimi te wiersze siE zdajU), a z drugiej strony sU 
schematyczne, konwencjonalne i naKladowcze, przy czym nalePy zaznaczyT, 
Pe poziom oryginalnoKci i artyzmu tych utworów Norwida i tak byJ znaczUcy 
i wyróPniajUcy go spoKród innych mJodych poetów. 

RozwaPajUc hipotezE pastiszowego charakteru przynajmniej czEKci wczes-
nej twórczoKci lirycznej Norwida, nalePy zaznaczyT, Pe poeta – zgodnie ze 
sJowami Zofii Trojanowiczowej – „nie poprzestaJ na wyzyskaniu, obiego-
wych, romantycznych schematów dla dora]nych potrzeb, lecz wyra]nie po-
szukiwaJ nowych Krodków wyrazu, tak stylistycznych, jak kompozycyj-
nych”41. Na podstawie niemal idealnie napisanych – biorUc pod uwagE 
 

40 Jak pisze Zygmunt Dokurno, „Norwid wykazaJ, Pe potrafi z powodzeniem naKladowaT 
wielkich poprzedników, toteP wiersz ten zostaJ przyjEty z niebywaJym zachwytem” (D o k u r n o. 
Kompozycja utworów lirycznych C.K. Norwida s. 36-37).  

41 Dalej badaczka dodaje: „ZnaT te poszukiwania w nagromadzaniu Krodków sJuPUcych agita-
cyjnoKci – w nasycaniu wypowiedzi poetyckiej postulatami i hasJami, we wprowadzaniu czytel-
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zarówno obowi?zuj?c? ars poetica, jak i odbiór tej poezji przez ówczesnych 

czytelników – wierszy z okresu krajowego, jak Wspomnienie, Burza, Noc, 

Marzenie, Wieczór w pustkach, Skowronek, Dumania [I] i [II], moPna wy-

snuR wniosek, Pe poeta traktowaS je szkoleniowo, sprawdzaS siT sam jako 

mistrz sSowa poetyckiego, poniewaP dla kaPdego tekstu – przy repetycyj-

noUci stricte romantycznych, wyeksploatowanych juP motywów, równieP 

zahaczaj?cych o gotycyzm – staraS siT dobieraR odmienne ksztaSty kompo-

zycyjne, inne formy opracowania analogicznych treUci oraz róPnicowaS kon-

strukcjT podmiotu mówi?cego. Dlatego wiersze te wydaj? siT z jednej strony 

zacz?tkiem oryginalnej poezji Norwida (np. motywy ciszy i milczenia), 

z drugiej zaU nadmiarem sSowa sprawiaj? wraPenie jej zaprzeczenia ze 

wzglTdu ascetyzm sSowa oraz uogólniaj?cy charakter dyskursu poetyckiego 

w twórczoUci dojrzaSej.  

O ile twórczoUR poetycka rówieUników (pokolenia) Norwida albo nie 

ewoluowaSa w tak znacz?cy sposób (jak na przykSad u Lenartowicza), albo 

znalazSa ujUcie w innym obszarze twórczoUci (jak u Zmorskiego), albo roz-

winTSa siT w zupeSnie osobnym kierunku (jak u Fale\skiego), lecz nie nosiSa, 

jak Norwidowskie Vade-mecum, znamion przewrotu w poezji, albo zostaSa 

zmarginalizowana (jak u Czajkowskiego), to u autora Quidama nast?piSa 

bardzo szybka ewolucja formy. BySo to moPliwe, jak s?dzT, jedynie w przy-

padku swoistej nadUwiadomoUci poetyckiej mSodego poety, wynikaj?cej 

z celowego naduPywania „jTzyka romantycznego”, operowania jTzykiem 

„cudzym” oraz trafnego wykorzystywania go, aby konstruowaR teksty ideal-

nie naUladuj?ce styl romantyczny. MiTdzy epigonizmem a pastiszem mieUci 

siT – i S?czy oba te terminy – pojTcie naUladownictwa, granica zatem miTdzy 

nimi wynika tylko z umownoUci i celowoUci zastosowanych zabiegów, co 

uwidaczniaj? juwenilia Norwida. W nich Uwietnie naUladowana wybujaSa 

romantyczno-gotycka stylistyka nie bySa punktem dojUcia artystycznego, 

a jedynie konieczn? w ówczesnych okolicznoUciach szkoS? Rwicze\. Pastisz 

poezji romantycznej zaU (nie wykluczaj?c ani nie umniejszaj?c oryginalnego 

 

nika do utworu, w operowaniu podmiotem i adresatem zbiorowym. ZnaR je w odwoSywaniu siT 

do wyklTtej przez «mSod? piUmiennoUR warszawsk?» poetyki klasycystycznej, w nader czTstym 

posSugiwaniu siT aluzj? literack?, w próbach wyzyskania dla celów ekspresji artystycznej mil-

czenia i niedopowiedze\, w ukSadach kompozycyjnych prowokuj?cych do wielokrotnej lektury. 

Dostrzec je moPna wreszcie w czTstych motywach i wyraPeniach «delikatnych, matowych», na 

których tle tym silniej wystTpuj? motywy oddaj?ce «prawe oburzenie», znaR w zwracaj?cym 

uwagT siTgniTciu po drobiazgi, rzeczy potoczne i podporz?dkowaniu ich myUli filozoficznej czy 

spoSecznej” (T r o j a n o w i c z. Rzecz o m@odoAci Norwida s. 104-105). 
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zapa3u m3odego twórcy) s3uBy3 jako przejEcie do operacji modyfikujHcych 

znaczenia w dojrza3ej twórczoEci literackiej: wykrystalizowaniu siM kategorii 

ironii i szeroko pojmowanego komizmu oraz swoistej strategii intertekstual-

noEci, zwanej przez pisarza „oryginalnoEciH”.  

O pastiszowym charakterze wczesnych wierszy Ewiadczy teB zaniechanie 

przez poetM na emigracji tej romantycznej, krajowej konwencji twórczej. 

Elementy gotycyzmu (jako cechy romantycznej stylistyki), jak katusze (cier-

pienia) bohatera lirycznego nocH w Ewietle ksiMByca, w czasie burzy, wichru, 

w otoczeniu grobów w towarzystwie nadprzyrodzonych istot przesta3y mieV 

jakiekolwiek znaczenie – zosta3y odrzucone jako jednorazowe, dobrze wy-

konane zadanie. M3ody poeta, wyjeBdBajHc z ojczyzny, nie poszukiwa3 modelu 

poezji dla siebie, on juB wiedzia3, jak ma pisaV. WolnoEV, którH uzyska3 po 

wyjeZdzie z kraju, przekszta3ci3a siM w wolnoEV formy poetyckiej (licentia 

poetica), nieograniczanej wiMzami relacji rówieEniczych, towarzyskich czy 

politycznych. Nadmiar owej „romantycznoEci” (w tym emblematycznych, 

fasadowych motywów „gotyckoEci”) wierszy krajowych zosta3 radykalnie 

zastHpiony przez równowagM dyskursu intelektualnego, reinterpretujHcego 

zarówno wspó3czesnoEV (takBe „romantycznH”), jak i kulturowH przesz3oEV.  
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WCZESNE WIERSZE CYPRIANA NORWIDA 

A KONWENCJA GOTYCYZMU 

S t r e s z c z e n i e   

 Romantyczni poeci  w pierwszym etapie swojej twórczoGci na ogóI wyraJali fascynacjM goty-

cyzmem (pojmowanym jako Gwiat przedstawiony dzieIa i specyficzna antropologia). TakJe Cyprian 

Norwid w swoich juweniliach nawiVzywaI do estetyki i poetyki gotycyzmu, jednak traktowaI 

gotycyzm jako konwencjM, sprzyjajVcV gIównie literackiej komunikacji. TworzyI wiMc wyróJniajVce 

siM bardzo sprawnym opanowaniem warsztatu poetyckiego sugestywne wiersze w stylu stricte 

romantycznym, w których epatowaI obrazami poetyckimi o gotyckiej proweniencji (jest tu czMsto 

mowa o bezdennych katuszach bohatera w czasie nocy i podczas burzy). Wiersze takie jak Wieczór 

w pustkach, Noc, Marzenie, Po5egnanie, mimo wykorzystania rekwizytów gotyckich (jak obrazo-

wanie, nastrój, klimat, konstrukcja bohatera), stanowiV w istocie pastisz stylu pierwszej fazy roman-

tyzmu. Wczesne liryki Norwida jako swego rodzaju Ywiczenia romantycznego wierszopisania staIy 

siM podstawV do wykrystalizowania koncepcji dojrzaIej twórczoGci poetyckiej bMdVcej – w duJej 

mierze – zaprzeczeniem konwencji gotycko-romantycznej.  

Stre8ci9a Dorota Pluci<ska 

 

S"owa kluczowe: Norwid, poezja, gotycyzm, styl romantyczny, pastisz, konwencja. 

 

 

EARLY POEMS OF CYPRIAN NORWID 

CONTRARY TO GOTHIC FICTION CONVENTION 

S u m m a r y   

 Romantic poets generally in the first phase of their work expressed a fascination with Gothic 

fiction (understood as the world presented in the work and specific anthropology). In his early 

works Cyprian Norwid also referred to the aesthetics and poetics of Gothic fiction, but treated it as 

a convention which mainly was building up a literary communication. So he created evocative 

strictly romantic poems which stand out as his very efficient mastery of poetic workshop, he dazzled 

there the poetic images of Gothic provenance (often with the stories about the bottomless anguish of 

a hero during the night and storm). Poems such as Wieczór w pustkach [Evening in voids], Noc 

[Night], Marzenie [Dream], Po5egnanie [Farewell] despite of using there gothic props (as imagery, 

mood, climate, character design) are essentially a pastiche of the style of the first phase of Roman-

ticism. Early poetry of Norwid as a kind of romantic writing exercises became the basis to cry-

stallize the concept of mature poetry which is—largely—denial of gothic-romantic convention. 

Summarised by Dorota Pluci<ska 
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